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

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

1.2 Οι δαπάνες προµήθειας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε 
τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των 
µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών 
περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του 
Τιµολογίου.  

  

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

σκευασµένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, 
συγκροτηµάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέµατος, 
ασφαλτοµιγµάτων κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

 

Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η 
κατασκευή των υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση 
του απαιτούµενου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης 
φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των 
παραγόµενων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η 
αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση 
των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε 
άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  
 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων 
έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί 
από το ∆ηµόσιο 

(β)  Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 
Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις 
ανάγκες του συγκεκριµένου έργου. 

 

1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα 
µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές 
ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του 
Έργου. 
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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 Τ.Σ.Υ. και τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία 
υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.) 

 

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

 

Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που 
διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
 

1.12 Οι δαπάνες προµήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση 
ενσωµάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών 
υλικών προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία 
άρθρα του παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα 
(άρθρα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]).  

  

 Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Εργου προδιαγραφές, 
λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

 

1.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις 
µηχανηµάτων και προσωπικού που οφείλονται: 

 

(α)  σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα 
Ο.Κ.Ω. κλπ.),  

(β)  στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου 
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 
τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους 
αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.),  

(δ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 
εµποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε 
τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& 
Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου  

(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,  
(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 

έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου 
και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 
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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  

 

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

 
1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

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

 
1.16 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται 

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

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

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

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

 
1.19 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 

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

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

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

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

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

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

εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης 
σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ικριωµάτων κλπ. 
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1.30 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες 
Αρχές, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 
ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

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

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

 
1.32 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και γενικά 

όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Έργου. 

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

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

 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση, 
  

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

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

 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών 
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι 
πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και 
επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι 
κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων 
κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από 
την εκτέλεση των εργασιών. 
 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι 
οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει 
βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις. 
 

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

 
  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 

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

 

(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και 
ακαθάρτων από σκυρόδεµα, PVC κλπ 

 

Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντίστοιχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και 
για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα 
γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος σωλήνα της 
αµέσως µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο: 
 

     DN / DM  
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  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 
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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 οι 
ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m3.km 
 

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 0,20  
Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη αναµονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας 
εκσκαφές) 

0,03 

 
 
Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*] των 
άρθρων του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε κυβικά 
µέτρα (m3), 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 επιµετρούµενα m3 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). 
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ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 
 
 

Άρθρο Α-1: ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΧΑΛΑΡΩΝ Ε∆ΑΦΩΝ 
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1110) 

  
 

Εκσκαφή, µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, φυτικών γαιών, ιλύος, τύρφης και 
λοιπών επιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους, σύµφωνα µε 
τη µελέτη, είτε για την έδραση επιχωµάτων και εξυγιαντικών στρώσεων είτε για το διαχωρισµό 
τους από τα υπόλοιπα, κατάλληλα για την κατασκευή επιχωµάτων, προϊόντα ορυγµάτων. 

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προσέγγιση των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων, και η εκσκαφή µε κάθε µέσον,  

• η εκρίζωση, η κοπή και η αποµάκρυνση θάµνων και δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου 
(πλην εκείνων που θα παραδοθούν προς εκµετάλλευση),  

• η αποµάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων και η µόρφωση παρειών και σκάφης,  

• η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής,  

• οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές µε οποιοδήποτε µέσο και σε οποιαδήποτε 
απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως φυτικές 
γαίες στο έργο είτε για απόρριψη σε επιτρεπόµενες θέσεις εφόσον αυτά κριθούν 
ακατάλληλα για φυτικά, ή πλεονάζοντα, 

• οι τυχόν ενδιάµεσες φορτοεκφορτώσεις και µετακινήσεις, αν τυχόν καταληφθεί ο 
απαιτούµενος χώρος των προσωρινών αποθέσεων από την εκτέλεση των υπολοίπων 
εργασιών, καθώς και διαµόρφωσή τους σε σειράδια και η διαφύλαξή τους µέχρι ν 
χρησιµοποιηθούν στο έργο.  

Σε περίπτωση πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων στην τιµή περιλαµβάνεται, εκτός από 
τη µεταφορά τους, και η διαµόρφωσή τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΕΤΕΠ 02-01-02-00 
και των περιβαλλοντικών όρων του έργου.  

 
Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα δύο λεπτά 
 (Αριθµητικά): 0,72 
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Άρθρο Α-2: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ 
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1123Α) 

 

Γενικές εκσκαφές, µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και 
ηµιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, 
σε νέο έργο ή για επέκταση ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της 
θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε 
το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο, εν ξηρώ ή µε 
παρουσία νερών, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

 
Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης 
σκληρότητας: 
 

- ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m µετά της µόρφωσης 
των πρανών και του πυθµένα τους,  

- για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων, 
- τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη 

συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού, 
- για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m, 
- τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης των 

πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνονται µε άλλο άρθρο αυτού του τιµολογίου  
- για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover  

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προσέγγιση µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, η εκσκαφή µε οποιοδήποτε µέσο και 
υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  

• η αποστράγγιση των υδάτων, η µόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθµένα της 
σκάφης και ο σχηµατισµός των αναβαθµών  

• η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και η µεταφορά 
των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων στο 
έργο (π.χ. κατασκευή επιχωµάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε 
επιτρεπόµενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 

• η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των 
προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και 
διαµόρφωση των χώρων απόθεσης σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους 

• η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάµνωση 
κοπή, εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιµέτρου κορµού, σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 

• η αντιµετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη 
κυκλοφορία, όπως περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

• η συµπύκνωση της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης 
οδοστρώµατος" µέχρι του βάθους που λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό της Φέρουσας 
Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην µελέτη, σε βαθµό συµπύκνωσης 
που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 90% της 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

• οι πάσης φύσεως σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων 

• η επανεπίχωση (µε προϊόντα εκσκαφών) των θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της 
οδού, που οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει 
απαίτηση συµπύκνωσης 
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Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε 
µια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου ή 
άλλους τοπικούς περιορισµούς.  
 
 
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο, 
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεµα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και 
εγκιβωτισµού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των 
γενικών εκσκαφών, επιµετρώνται και τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του 
παρόντος τιµολογίου. 

 
 
Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής των 
εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων και σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. 
∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία αποζηµίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των 
προβλεποµένων από τη µελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα € και ενενήντα τρία λεπτά 
 (Αριθµητικά):  1,93 
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Άρθρο Α-3:   ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩ∆ΕΣ  
      

 
Γενικές εκσκαφές, βραχωδών εδαφών, περιλαµβανοµένων γρανιτικών και κροκαλοπαγών, 
ανεξαρτήτως βάθους, ύψους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συµπλήρωση 
υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών προσπέλασης, µε 
οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο, µε ή χωρίς κανονική ή περιορισµένη χρήση εκρηκτικών (µετά 
από έγκριση της Υπηρεσίας και µε ευθύνη του Αναδόχου, λαµβανοµένων υπόψη των 
ισχυόντων περιορισµών ή και απαγόρευσης χρήσης εκρηκτικών λόγω γειτνίασης µε κτίσµατα, 
πυλώνες  και υποσταθµούς της ∆ΕΗ, εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω., στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ), 
µε την µεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-02-01-
00.  

 
Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται επίσης οι ακόλουθες βραχώδεις εκσκαφές:  
 
− ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m, µε την µόρφωση 

των πρανών και του πυθµένα τους, 
− για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων  
− τριγωνικών τάφρων µε την µόρφωση των πρανών, όταν αυτές διαµορφώνονται συγχρόνως 

µε τις γενικές εκσκαφές της οδού 
− τεχνικών Cut & Cover 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η όρυξη µε οποιοδήποτε µέσο ή και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  

• η αποµάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων, η µόρφωση των παρειών, των πρανών και 
του πυθµένα της σκάφης και ο σχηµατισµός των αναβαθµών  

• η διάνοιξη διατρηµάτων γόµωσης, 

• η προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση, πυροδότηση εκρηκτικών υλών µε όλες τις 
απαιτούµενες εργασίες για ασφαλή έκρηξη και όλα τα απαιτούµενα υλικά (εκρηκτικές ύλες, 
θρυαλίδες, πυροκροτητές, επιβραδυντές κ.λ.π.) 

• η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και η µεταφορά 
των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιµοποίησή τους στο έργο (π.χ. 
κατασκευή επιχωµάτων) ή για απόρριψη των πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες τελικές, 

• η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις προσωρινών 
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαµόρφωση 
των αποθέσεων σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου  

• η καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα που βρίσκονται εντός της ζώνης των 
γενικών εκσκαφών.  

• η τυχόν απαιτούµενη αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής καθώς και η εκθάµνωση, κοπή, 
εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιµέτρου, σε οποιαδήποτε 
απόσταση.  

• η αντιµετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη 
κυκλοφορία, όπως περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.  

• η προσκόµιση, η αποκόµιση και οι πάσης φύσεως σταλίες του απιτουµένου µηχανικού 
εξοπλισµού και µεταφορικών µέσων 

• η επανεπίχωση (µε προϊόντα εκσκαφών) θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της 
οδού, που οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει 
απαίτηση συµπύκνωσης 

Επισηµαίνεται ακόµη ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής, ανεξάρτητα από την εκτέλεση της 
εργασίας σε µια φάση ή περισσότερες, που υπαγορεύονται από το πρόγραµµα εκτέλεσης του 
έργου ή άλλους τοπικούς περιορισµούς.  
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Χρήση εκρηκτικών επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις 
για τη χρήση των εκρηκτικών και δεν απαγορεύεται η χρήση τους από τους περιβαλλοντικούς 
όρους του έργου. 

 

Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής των 
εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων και σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. Όπως και 
στην περίπτωση γενικών εκσκαφών γαιών-ηµιβράχου, ουδεµία αποζηµίωση καταβάλλεται στον 
Ανάδοχο για τις επί πλέον εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο  
 

 
 
Άρθρο Α-3.1:   Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες µε ελεγχόµενη χρήση εκρηκτικών 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1133Α) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € και ενενήντα τρία λεπτά 
 (Αριθµητικά):  4,93 
 

 
Άρθρο Α-3.2:  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1133Α) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ € και δεκατρία λεπτά 
 (Αριθµητικά):  8,13 
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Άρθρο Α-4: ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ 
 

 
Άρθρο Α-4.1:   ∆ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 

     

∆ιάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατοµής, που κατασκευάζεται µεµονωµένα και ανεξάρτητα από 
τις γενικές εκσκαφές της οδού, ή τραπεζοειδούς διατοµής, και για τα τµήµατά της πλάτους 
µικρότερου ή ίσου των 5,00 m, σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες, περιλαµβανοµένης και 
της αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας, πλακοστρώσεων, καθαίρεσης 
συρµατοκιβωτίων, µανδρότοιχων κλπ, που βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου, µετά 
της µεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση εργασιών 
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-01-01-00. 

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η εκσκαφή µε οιαδήποτε µηχανικά µέσα,  

• η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά τους µε σε 
οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη, σε περίπτωση 
που κριθούν ακατάλληλα ή πλεονάζοντα, συµπεριλαµβανοµένης της τυχόν εναπόθεσης ή 
των ενδιαµέσων φορτοεκφορτώσεων.  

• η µόρφωση των πρανών και του πυθµένα της τάφρου. 
 

Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και εντός των ορίων εκσκαφής των 
εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο  

 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € και εξήντα οκτώ λεπτά 
 (Αριθµητικά):  2,68 
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ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  
 
 

Άρθρο Α-5:   ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ  
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6448) 

 
Καθαίρεση περιφράξεων µε συρµατόπλεγµα και πασσάλους από οποιοδήποτε υλικό, είτε επί 
εδάφους είτε επί τοιχίου από σκυρόδεµα, τοιχοποιία κλπ, ανεξαρτήτως ύψους, µετά των 
φορτοεκφορτώσεων και της µεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης σε οποιαδήποτε 
απόσταση προς απόρριψη. 
  
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η δαπάνη για την αποσύνθεση και τον τεµαχισµό του τοιχίου (από οποιοδήποτε υλικό) και 
της περίφραξης,  

• η δαπάνη για την επανεπίχωση και συµπύκνωση των ορυγµάτων που θα δηµιουργηθούν 
λόγω των κατεδαφίσεων,  

• η δαπάνη για τις φορτοεκφορτώσεις και για τη µεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων 
υλικών προς απόρριψη σε χώρους επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές σε 
οποιαδήποτε απόσταση,  

• η δαπάνη για τις τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η σταλία 
αυτοκινήτων-µηχανηµάτων κλπ,  

• η δαπάνη για τον καθαρισµό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά µέχρι τη στάθµη του 
φυσικού εδάφους,  

• η δαπάνη για τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας. 
 
Σηµειώνεται ότι η κατεδάφιση των περιφράξεων θα γίνει µε τήρηση όλων των κανόνων 
ασφαλείας και των σχετικών αστυνοµικών διατάξεων από τον Ανάδοχο, τον οποίο βαρύνουν 
όλες οι ευθύνες.  

 
Τιµή ανά µέτρο µήκους  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε € και σαράντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  5,40 
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Άρθρο Α-6:  ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ 
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2227) 

 
Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και τοίχων από 
οπλισµένο σκυρόδεµα, µε ή χωρίς χρήση µηχανικών µέσων, µε την µεταφορά των προϊόντων 
σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Περιλαµβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα, η συγκέντρωση, 
αποκοµιδή και απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές 
θέσεις και µετά σε χώρους επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Η καθαίρεση θα γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται από την µελέτη, να είναι 
δυνατή η ένταξη του διατηρούµενου τµήµατος της κατασκευής στην προγραµµατιζόµενη νέα. 
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

• η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης, 

• η σταλία του µηχανικού εξοπλισµού  

• ο πλήρης καθαρισµός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης. 
 
Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθµη που γίνονται οι εργασίες σε 
σχέση µε την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία µέτρα για να αποφευχθεί η 
απόφραξη τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και τάφρων της οδού στην περιοχή εκτέλεσης των 
εργασιών. Κατά τα λοιπά οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΕΤΕΠ 15-
02-01-01. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο καθαίρεσης οπλισµένων σκυροδεµάτων που µετράται σε όγκο πριν από 
την καθαίρεση. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι τρία € και είκοσι τρία λεπτά 
 (Αριθµητικά): 23,23 
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Άρθρο Α-7:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΑΝΕΙΩΝ  
 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωµάτων 
είτε για την κατασκευή νέου επιχώµατος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος 
επιχώµατος είτε για την επανεπίχωση θεµελίων, τάφρων, C&C κλπ  

 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

• οι απαιτούµενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατοµείου ή δανειοθαλάµου,  

• η εκθάµνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιµέτρου, η αφαίρεση των 
φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή µη στρωµάτων και η 
αποµάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση,  

• η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,  

• οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η µεταφορά των δανείων από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου,  

• οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις υδάτων  
Η εργασία θα εκτελείται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη - 
εκµετάλλευση λατοµείων και δανειοθαλάµων". 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο δανείων, που επιµετράται σε όγκο κατασκευασµένου επιχώµατος µε 
λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 
 
Άρθρο Α-7.1:   Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 

     (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1510) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € και τριάντα οκτώ λεπτά 
 (Αριθµητικά):  2,38 
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Άρθρο Α-8:   ΦΙΛΤΡΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ Α∆ΡΑΝΗ   
 

     (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2815) 
 

Κατασκευή φίλτρων αποστράγγισης απο κατάλληλα διαβαθµισµένα θραυστά αδρανή, 
µονοβαθµίων ή διβαθµίων, γραµµικών στραγγιστηρίων (περιβολή διάτρητων σωλήνων, 
πλήρωση αποστραγγιστικών τάφρων) και επιφανειακών αποστραγγίσεων (φίλτρα πρανών, 
στρώσεις στράγγισης µε ή χωρίς γεωσυνθετικά κ.λπ.), στις θέσεις και µε τα χαρακτηριστικά 
που προβλέπονται από την µελέτη, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-03-02-00 ‘’Φίλτρα 
στραγγιστηρίων από διαβαθµισµένα αδρανή’’. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια αδρανών της προβλεπόµενης κοκκοµετρικής 
διαβάθµισης, η µεταφορά τους στην θέση ενσωµάτωσης από οποιαδήποτε απόσταση, η 
προσέγγιση, η διάστρωση και συµπύκνωσή τους (ελαφρά στην περίπτωση των γραµµικών 
στραγγιστηρίων, σύµφωνα µε την µελέτη για τις αποστραγγιστικές στρώσεις). 
 
Επιµέτρηση εντός των ορίων των διαστάσεων της µελέτης (διατοµή γραµµικού 
στραγγιστηρίου, πάχος αποστραγγιστικής στρώσης). Κατά την επιµέτρηση του όγκου του 
φίλτρου των γραµµικών στραγγιστηρίων θα αφαιρείται η διατοµή του διατρήτου σωλήνα. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο τοποθετηµένου υλικού φίλτρου 

 
 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ € και εξήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  8,60 
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Άρθρο Α-9:   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ  
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1530) 

 
 

Κατασκευή επιχώµατος οδού ή συµπλήρωση υπάρχοντος, µετά από προηγούµενο καθαρισµό 
του εδάφους έδρασης, µε χρήση υλικών που θα προσκοµισθούν επί τόπου, σύµφωνα µε την 
µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωµάτων" 
 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

• Η κατασκευή όλων των τµηµάτων του επιχώµατος, συνήθους ή αυξηµένου βαθµού 
συµπύκνωσης, όπως θεµέλιο, πυρήνας, µεταβατικό τµήµα βραχώδους επιχώµατος, τα 
οποία θα συµπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόµενης 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor 
(Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώµατα, ή στον βαθµό που 
προδιαγράφεται στην µελέτη για τα βραχώδη επιχώµατα.  

• Η µόρφωση και συµπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωµάτων, σε βαθµό 
συµπύκνωσης κατ' ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά 
την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor 

• Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώµατος", συµπυκνωµένης σε ποσοστό 95% 
της ξηράς φαινόµενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιηµένη δοκιµή Proctor, µε κατάλληλο αριθµό διελεύσεων οδοστρωτήρα 
ελαστιχοφόρου ή µε λείους κυλίνδρους, ώστε να διαµορφωθεί µια λεία "σφραγιστική" 
επιφάνεια. 
Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώµατος" (όπου υπάρχει), η οποία 
τιµολογείται µε το αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου. 

• Η συµπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους µέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του 
επιχώµατος . 

• Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώµατος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής 
του πέραν των ορίων που προβλέπει η µελέτη. 

• Η προµήθεια και τοποθέτηση µαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωµάτων, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθµικές αφετηρίες 
(repairs) εκτός της ζώνης επιχώµατος, η εκτέλεση  τοπογραφικών µετρήσεων ακριβείας και 
η καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών µετρήσεων σε χρόνους 
που θα καθορίσει η Υπηρεσία. 

Στην τιµή του παρόντος άρθρου δεν περιλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα 
οικεία άρθρα του τιµολογίου: 

 

• Τα µεταβατικά επιχώµατα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ηµιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, Cut 
and Cover, στόµια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)  

• Οι εργασίες καθαρισµού του εδάφους έδρασης και δηµιουργίας αναβαθµών   

• Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώµατα   
 

Επιµέτρηση  µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών  
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα έξι λεπτά 
 (Αριθµητικά):  0,86 
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Άρθρο Α-10:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΜΜΟΥ-ΣΚΥΡΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ  
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121A) 

 
Κατασκευή στρώσης µεταβλητού πάχους, είτε για αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές στρώσεις, 
υπό τα επιχώµατα και υπό τα θεµέλια τεχνικών έργων, από άµµο και σκύρα µεγίστου κόκκου 20 
cm, προερχόµενα από κοσκίνισµα φυσικών αµµοχαλίκων ή θραύση καταλλήλων βραχωδών 
υλικών.  

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  
 

• Η µόρφωση και συµπύκνωση του εδάφους έδρασης της στρώσης άµµου - σκύρων µε 
βαθµό συµπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά 
κατά την τροποποιηµένη δοκιµή που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη 
δοκιµή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) 

• Η προµήθεια και µεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση, της άµµου, των σκύρων, του 
απαιτούµενου νερού διαβροχής, οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του αυτοκινήτου,  

• Η διάστρωση, διαβροχή και συµπύκνωση των υλικών,  
Η επιµέτρηση γίνεται επί συµπυκνωµένου όγκου µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά € και ογδόντα δύο λεπτά 
 (Αριθµητικά):  7,82 
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Άρθρο Α-11: :  ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ 
 

Άρθρο Α-11.1:  Επένδυση πρανών µε φυτική γη 
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1610) 

 
Επένδυση πρανών επιχωµάτων-ορυγµάτων µε κατάλληλη φυτική γη συµπυκνωµένου πάχους 
0,30 m σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων µε φυτική 
γη".  
 

• Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

• Η προσκόµιση κατάλληλης φυτικής γης και συνεκτικού εδαφικού υλικού (όταν το έδαφος 
στην θέση διάστρωσης των φυτικών γαιών είναι υψηλής διαπερατότητας) που έχουν 
αποτεθεί κατά την εκτέλεση των εκσκαφών του έργου 

• Οι φορτοεκφορτώσεις και πλάγιες µεταφορές των υλικών, και η σταλία των αυτοκινήτων 
µεταφοράς,  

• Η προετοιµασία της επιφάνειας που θα επενδυθεί,  

• Η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συµπύκνωση της φυτικής γης και η συντήρηση 
αυτής µέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου.  
 

Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση του προβλεποµένου πάχους και µορφής της επένδυσης, µε 
προσκόµιση και τοποθέτηση συµπληρωµατικής ποσότητας φυτικών γαιών. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) τοποθετηµένης φυτικής γης επένδυσης πρανούς,  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα πέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά):  0,55 
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Άρθρο Α-12:   ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙ∆ΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ 
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1620) 

 
Πλήρωση κεντρικής νησίδας οδικής αρτηρίας, νησίδων κόµβων και χώρων ανάπτυξης 
πράσινου µε κατάλληλη φυτική γη, σύµφωνα µε τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 
"Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων µε φυτική γη".  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

• Η προσκόµιση κατάλληλης φυτικής γης  που έχει αποτεθεί κατά την εκτέλεση των 
εκσκαφών του έργου (φορτοεκφορτώσεις, µεταφορά επί τόπου από οποιαδήποτε 
απόσταση και σταλία αυτοκινήτων) 

• Η προετοιµασία της επιφάνειας τοποθέτησης της φυτικής γης.  

• Η τοποθέτηση, η διάστρωση, η ελαφρά συµπύκνωση της φυτικής γης και η συντήρησή της 
µέχρι τη λήξη του χρόνου εγγύησης του έργου.  

Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της προβλεπόµενης από την µελέτη στάθµης µορφής της 
πλήρωσης, µε προσκόµιση και τοποθέτηση συµπληρωµατικής ποσότητας φυτικών γαιών. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο διαστρωθείσας ελαφρώς συµπυκνωµένης φυτικής γης, µε λήψη αρχικών 
και τελικών διατοµών,  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα € και ενενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  1,90 
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ΟΜΑ∆Α B: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 

Άρθρο Β-1:  ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ έως 
3,00 m  

     (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2151) 
 

Εκσκαφή ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεµελίωση τεχνικών 
έργων (τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, 
αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοηµιβραχώδες ή βραχώδες, 
περιλαµβανοµένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωµάτων), µε οποιονδήποτε 
εξοπλισµο, µε ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-
04-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων". 
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

• Οι απαιτούµενες αντλήσεις και τα µέτρα αντιµετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων 
νερών, εκτός άν ρητά καθορίζεται στην µελέτη η ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών 

• Οι κάθε είδους απαιτούµενες αντιστηρίξεις παρειών (µε οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή 
κατακόρυφες αντιστηρίξεις µε µεταλλικά πετάσµατα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην 
µελέτη η ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών 

• Η κοπή, εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιµέτρου στην θέση του 
ορύγµατος 

• Η µόρφωση του πυθµένα και τµήµατος των παρειών του ορύγµατος ώστε να είναι δυνατή η 
διάστρωση σκυροδέµατος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεµέλια τεχνικών 
έργων, περιβλήµατα αγωγών κλπ) 

• Η συµπύκνωση του πυθµένα τού ορύγµατος 

• Η διαµόρφωση των απαιτουµένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκοµιδή των 
προϊόντων εκσκαφών 

• Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η µεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών 
σε οποιαδήποτε απόσταση 

• Η απόθεση παρά το σκάµµα, εκτός του σώµατος της οδού, των καταλλήλων από τα 
προϊόντα εκσκαφής για την επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου του σκάµµατος µετά την 
κατασκευή του τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού  

• Η επανόρθωση τυχόν ζηµιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώµατα λόγω 
καταπτώσεων των παρειών του ορύγµατος. 

• Η αποξήλωση οδοστρώµατος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων 
τσιµεντοστρώσεων στην θέση του ορύγµατος 

• Οι απαιτούµενες γεφυρώσεις του ορύγµατος για την διέλευση πεζών και οχηµάτων και την 
εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαµαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις 
γεφύρωσης) 

• Η επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου σκάµµατος µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 
 
Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα µε ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών 
κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα στην ζώνη του ορύγµατος πληρώνεται ιδιαιτέρως µε 
βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 
 
Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρµόζεται σε ορύγµατα 
επιφανείας έως 100 m2, ή σε επιµήκη ορύγµατα πλάτους έως 3,00 m ανεξάρτητα από την 
επιφάνεια κάτοψης. Οι µεγαλύτερες εκσκαφές θεµελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό 
τους στις γενικές εκσκαφές και πληρώνονται µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 
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Για την επιµέτρηση των εκσκαφών θεµελίων ως αφετηρία µέτρησης του βάθους λαµβάνεται η 
στάθµη των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραµµές που 
καθορίζονται στην µελέτη (πλάτος πυθµένα, κλίσεις παρειών, βαθµίδρες καθ’ ύψος)/ 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € και ενενήντα τέσσερα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  4,94 
 
 
 
 
 



  
 

K:\A6033-6034\cons\tefhi\5289_TM.doc                                           - 25 -                                                   6033-6034/5289/Β06 

Άρθρο Β-2:  ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΚΚΩ∆Η ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 
 
Άρθρο Β-2.1:   Μεταβατικά επιχώµατα τεχνικών έργων και επιχώµατα ζώνης αγωγών      

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6068) 
  

 

Κατασκευή µεταβατικού επιχώµατος µε κοκκώδες υλικό, πίσω και πάνω από τεχνικά έργα, 
µέχρι ύψους 1,0 m από την κλείδα του τεχνικού (πλην των Cut and Cover), καθώς και 
επιχώµατος για την πλήρωση της ζώνης πάσης φύσεως αγωγών-οχετών σε τάφρους εκτός 
οδού και για την πλήρωση του εναποµένοντος όγκου του σκάµµατος αγωγών εντός του 
σώµατος της οδού, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-07-03-00 "Μεταβατικά επιχώµατα".  
 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

• Η µόρφωση και συµπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωµάτων, όταν τα επιχώµατα 
ή µέρος τους εδράζονται στο φυσικό έδαφος  

• Η προµήθεια και µεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης, του 
κοκκώδους υλικού και των υπόλοιπων απαιτούµενων υλικών, µετά των 
φορτοεκφορτώσεων  και της σταλίας του αυτοκινήτου 

• Η διάστρωση, µόρφωση, συµπλήρωση και συµπύκνωση  

• Η δαπάνη διενέργειας όλων των απαιτούµενων ελέγχων συµπύκνωσης 

• Η κατασκευή των τυχόν απαιτούµενων οριζόντιων ή κατακόρυφων αντιστηρίξεων  

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

 
Η επιµέτρηση γίνεται επί συµπυκνωµένου όγκου έτοιµης κατασκευής, µε λήψη αρχικών και 
τελικών διατοµών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής µεταβατικών επιχωµάτων ως και επιχώµατος 
αγωγών-οχετών από κοκκώδες υλικό. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έντεκα € και δύο λεπτά 
 (Αριθµητικά): 11,02 
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ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟ∆ΟΜΕΣ 
 
 

Άρθρο Β-3:   ΛΙΘΟΡΡΙΠΗ ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ κ.λ.π. 
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6157) 

 
Εφαρµογή λιθορριπής µε αργούς λίθους λατοµείου ή συλλεκτούς, βάρους 5 έως 20 kg, για την 
διαµόρφωση κοιτοστρώσεων, για την στερέωση εδάφους κάτω και πίσω από τοίχους 
συρµατοκιβωτίων και επί αναβαθµών πρανών ορυγµάτων, στις θέσεις, πάχη ή διατοµές που 
καθορίζονται στην µελέτη. 
  
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια ή η διαλογή των λίθων, η µεταφορά τους από οποιαδήποτε απόσταση στον 
τόπο ενσωµάτωσης, οι πλάγιες µεταφορές για την προσέγγιση στην θέση εφαρµογής,  

• η διάστρωση και η τακτοποίηση των λίθων. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης λιθορριπής. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ώδεκα € και εβδοµήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 12,70 
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ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ  
 
 

Άρθρο Β-4:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 
 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από 
σκυρόδεµα που παρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε 
θραυστά αδρανή λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου, 
τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία 
ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα. 
  
Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται: 
 
• η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών 
παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση 
σκυροδέτησης ετοίµου σκυροδέµατος,  

• η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των 
πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, 
καµπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστηµάτων και εξοπλισµού που 
απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήµατα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόµησης, 
αναρριχόµενοι σιδηρότυποι κλπ),  

• τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή, µεταφορά, 
άντληση, ανύψωση, καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέµατος 

• η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και 
προβολοδόµηση καθώς  

• η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης 
µορφής κενών,  

• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών.  

• η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λ.π.) µέχρι 
τη σκλήρυνσή του,  

 
Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας: 
 

• οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,  

• οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και 
των πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις µεθόδους 
προβολοδόµησης, προώθησης και προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών),  

• η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,  

• οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  

• η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, 
χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του 
επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της 
κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρµογή κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών, 
προσθήκη καταλλήλων προσµίκτων κλπ). 

 
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγµατικούς 
όγκους, σύµφωνα µε τη µελέτη, µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως 
(σε περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των 
γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, 
αφαιρουµένων όµως των κενών που διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του 
σκυροδέµατος. 
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Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται µε 
βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος 
που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 
 
Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του 
κάτω πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν 
διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή.  
 
Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής εφαρµογής και 
δεν εξαρτώνται από το µέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις 
(τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της 
κυκλοφορίας κατά την 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, στο µέτρο που εκάστη αφορά τον 
κάθε τύπο κατασκευής: 
 

01-01-01-00:  Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος  

01-01-02-00:  ∆ιάστρωση και συµπύκνωση 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 

01-03-00-00: Ικριώµατα 

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι) 

01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση 
επιχρισµάτων 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα  

 
Άρθρο Β-4.1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C8/10  

 
Άρθρο Β-4.1.1:  Κοιτοστρώσεις και εξοµαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεµα C8/10 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2511) 

 

Κοιτοστρώσεις και εξοµαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεµα C8/10, χωρίς χρήση 
ξυλοτύπων. 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα εννέα € και εβδοµήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 59,70 
 

 
Άρθρο Β-4.2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 

 
 
Άρθρο Β-4.2.1:  Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα αγωγών, εξοµαλυντικές στρώσεις κλπ από 

σκυρόδεµα C12/15  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2531) 

 

Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξοµαλυντικές στρώσεις, στρώσεις µόρφωσης κλίσεων, 
περιβλήµατα και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιµεντοσωλήνων 
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αποχέτευσης, ινοτσιµεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο 
εσωτερικό οχετών, επένδυση κοίτης ρεµάτων κλπ. µε χρήση σκυροδέµατος C12/15  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα τέσσερα € και είκοσι λεπτά 
 (Αριθµητικά): 74,20 
 

 
 
Άρθρο Β-4.3:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20  

 
 

Άρθρο Β-4.3.1:  Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωµων βάθρων, λεπτοτοίχων και 
κιβωτιοειδών οχετών µε σκυρόδεµα C16/20  

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532) 
 

Κατασκευή αµφιέρειστων οριζόντιων φορέων γεφυρών ή οχετών, λεπτοτοίχων και κιβωτιοειδών 
οχετών µε σκυρόδεµα C16/20 οπλισµένο. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 95,00 
 

 
 
Άρθρο Β-4.4:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25  KAI C25/30  

 
Άρθρο B-4.4.1: Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυµένων τάφρων, διαµορφώσεις πυθµένα κλπ. 

µε σκυρόδεµα C20/25 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2522) 

 

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων και στερεών εγκιβωτισµού, επενδύσεις τριγωνικών και 
τραπεζοειδών τάφρων και κοίτης ρεµάτων, διαµορφώσεις πυθµένα φρεατίων προς εξασφάλιση 
οµαλής ροής, στρώσεις φθοράς µέσα σε οχετούς, διαµορφώσεις ρύσεων και στρώσεις 
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών µε σκυρόδεµα C20/25.  
 
Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι τάφροι, κράσπεδα, ρείθρα, κρασπεδόρειθρα κλπ, που 
κατασκευάζονται µε χρήση µηχανηµάτων συνεχούς διάστρωσης σκυροδέµατος (slip-form 
pavers τύπου GOMACO ή αναλόγου) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα έξι € 
 (Αριθµητικά): 86,00 
 
 

Άρθρο B-4.4.2:  Κατασκευή κιβωτiοειδών oχετών µε οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2551) 

 

Κατασκευή ολόκληρης της κιβωτοειδούς διατοµής οχετών ορθών ή λοξών, µε άξονα 
ευθύγραµµο ή καµπύλο, οριζόντιο ή µε κατά µήκος κλίση ή κλιµακωτό, -πλάκα κάλυψης, 
πλευρικά τοιχώµατα και πλάκα θεµελίωσης- καθώς και των πτερυγοτοίχων, τυµπάνων, 
χαλινών, αγγυρώσεων και κορωνίδων που συνδέονται µε τον οχετό, µε χρήση σκυροδέµατος 
κατηγορίας C20/25, οπλισµένου.  
 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή και για την κατασκευή κιβωτιόσχηµων τεχνικών ελεύθερου 
ορθού ανοίγµατος µέχρι 8.00 m. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν εννέα € 
 (Αριθµητικά): 109,00 
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Άρθρο Β-4.4.3:  Μικροκατασκευές µε σκυρόδεµα C20/25  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2551) 

 

Κατασκευή καλυµµάτων, πυθµένα και τοιχωµάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης και 
ορθογωνικών τάφρων µε σκυρόδεµα C20/25 άοπλο ή και οπλισµένο. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν δεκαεννέα € 
 (Αριθµητικά): 119,00 
 
 

 
 
Άρθρο Β-4.5: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C30/37 KAI C35/45  

 
Άρθρο Β-4.5.1: Κατασκευή τµήµατος βάθρων σε στάθµη έως 10,0 m από το έδαφος και 

των αντιστοίχων θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, 
κεφαλοδέσµων κλπ, από οπλισµένο σκυρόδεµα C30/37 

 

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2551) 
 

Κατασκευή βάθρων και των συνδεδεµένων µε αυτά πτερυγίων, τοίχων και λεπτοτοίχων, 
υποστυλωµάτων γεφυρών κατακορύφων ή κεκλιµένων (π.χ. µορφής V) και επένδυσης 
πασσαλοσυστοιχιών µε οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37.  
 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή στα τµήµατα των στοιχείων αυτών σε στάθµη έως 10,0 m από 
το έδαφος, καθώς και στα θωράκια, προσκεφάλαια, δοκούς έδρασης γεφυρών και 
κεφαλόδεσµους που εδράζονται σε µεσόβαθρα ύψους µέχρι 10,0 m από το έδαφος. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν είκοσι οκτώ € 
 (Αριθµητικά): 128,00 
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ΟΠΛΙΣΜΟΙ  
 
Άρθρο Β-5:  ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ 

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

Πεδίο εφαρµογής 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραµµισµένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

Ονοµ.  
διάµετρος 

(mm) 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm 2) 

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  
(kg/m) 

5,0  √  √  19,6 0,154 
5,5  √  √  23,8 0,187 
6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222 
6,5  √  √  33,2 0,260 
7,0  √  √  38,5 0,302 
7,5  √  √  44,2 0,347 
8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395 
10,0 √  √  √ 78,5 0,617 
12,0 √  √  √ 113 0,888 
14,0 √  √  √ 154 1,21 
16,0 √  √  √ 201 1,58 
18,0 √     254 2,00 
20,0 √     314 2,47 
22,0 √     380 2,98 
25,0 √     491 3,85 
28,0 √     616 4,83 
32,0 √     804 6,31 
40,0 √     1257 9,86 
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Στις επιµετρούµενες µονάδες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης 
και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και 
όχι εναλλάξ, µε σύρµα πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και τη θέση του οπλισµού ή µε 
ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.  

• Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  

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

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

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

• Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη. 
 
 
Άρθρο Β-5.1:  Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος B500C 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2612) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα πέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά):  0,95 
 
 
 
 
 



  
 

K:\A6033-6034\cons\tefhi\5289_TM.doc                                           - 33 -                                                   6033-6034/5289/Β06 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ –ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΑΡΜΟΙ  
 

 
Άρθρο Β-6:  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡΜΩΝ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ-ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΕΥΡΟΥΣ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 60mm  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2651) 
 
Τοποθέτηση συστήµατος στεγανού αρµού διαστολής-συστολής γεφυρών ολικού εύρους 
µετακίνησης Dk = 60 mm, κλάσης φόρτισης SLW 60 / SLW 30, εργοστασιακής προέλευσης, 
σύµφωνα µε την µελέτη, τις οδηγίες του προµηθευτή και την ΕΤΕΠ 05-01-06-00 ‘’Αρµοί 
συστολο-διαστολής γεφυρών’’ 
  
Το σύστηµα του τοποθετουµένου αρµού συστολοδιαστολής υπόκειται στην έγκριση της 
Υπηρεσίας. 
  
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

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

• η τοποθέτηση, ρύθµιση και στερέωση του αρµού, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή.  
 

Με το παρόν άρθρο τιµολογούνται και οι αρµοί διαφορετικού εύρους µετακίνησης, µε αναγωγή 
τους σε ισοδύναµο µήκος Lισοδ συµβατικών αρµών Dk = 60 mm, σύµφωνα µε την σχέση: 

 

   Lισοδ = L x Dk / 60 
 

όπου:  
L = Το µήκος του χρησιµοποιούµενου αρµού. 
 

Dk= Ολικό εύρος µετακίνησης σε mm του χρησιµοποιούµενου αρµού, σύµφωνα 
µε την µελέτη. 

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

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 150,00 
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Άρθρο Β-7:  ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΑΡΜΟΥ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (WATERSTOP)  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6373) 

 

Προµήθεια και τοποθέτηση ελαστικής ταινίας στεγάνωσης αρµού κατασκευής από σκυρόδεµα, 
ενσωµατούµενης στα εκατέρωθεν του αρµού στοιχεία, από νεοπρέν ή PVC, ευθύγραµµης, µε 
µία κεντρική διόγκωση, πλάτους 240 mm, σε οποιαδήποτε θέση και κάθε είδους κατασκευή, 
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-05-02-02 ‘’Ταινίες στεγάνωσης αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα 
(waterstops)’’ 
 

Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου της ελαστικής ταινίας και των 
προδιαµορφωµένων ειδικών τεµαχίων της,  

• η κοπή, τοποθέτηση και στερέωση της ταινίας στις ράβδους οπλισµού του σκυροδέµατος,  

• η συγκόλληση τµηµάτων και ειδικών τεµαχίων για την επίτευξη συνεχούς υδροφραγµού,  

• η απαιτούµενη ειδική διαµόρφωση των ξυλοτύπων για την διέλευση του προεξέχοντος 
τµήµατος της ταινίας (η οποία είναι υποχρεωτική). 

 
Στην περίπτωση που προβλέπεται από την µελέτη ταινία πλάτους διαφορετικού από το 
συµβατικό των 240 mm, η επιµέτρηση θα γίνεται µε αναγωγή του µήκους της σε ισοδύναµο 
µήκος συµβατικού πλάτους 240 mm, όπως ορίζεται στους γενικούς όρους του παρόντος 
Τιµολογίου.  
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους ελαστικής ταινίας στεγάνωσης αρµών πλάτους 240 mm 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έντεκα € και τριάντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 11,30 
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Άρθρο Β-8:  ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΜΩΝ 
 

Άρθρο Β-8.1:  Σφράγιση οριζόντιων αρµών µε ελαστοµερή ασφαλτική µαστίχη 
εφαρµοζόµενη εν θερµώ 

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6370) 
 

Σφράγιση οριζοντίων αρµών τεχνικών έργων µικρής κινητικότητας (οχετών, επενδεδυµένων 
τάφρων, επιστρώσεων δαπέδων κλπ) µε ελαστοµερή ασφαλτική µαστίχη (µίγµα εξευγενισµένης 
ασφάλτου, συνθετικών ελαστικών, ρητινών, πλαστικοποιητών και αδρανών -- rubber asphalt) 
εφαρµοζόµενη εν θερµώ. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• ο επιµελής καθαρισµός του αρµού µε µεταλλοβολή ή συρµατόβουρτσα, 

• η εφαρµογή βελτιωτικού πρόσφυσης (primer) συµβατού µε την ασφαλτική µαστίχη, 

• η θέρµανση και η προσεκτική εφαρµογή της µαστίχης χωρίς υπερχειλίση εκτός του διακένου 
του αρµού, σε τρόπο ώστε η τελική επιφάνειά της να διαµορφώνεται 3-5 mm κάτω από την 
επιφάνεια του σκυροδέµατος. 

 
Η σφράγιση µε θερµή ασφαλτική µαστίχη προϋποθέτει απόλυτα στεγνές επιφάνειες 
σκυροδέµατος και θερµοκρασία περιβάλλοντος µεγαλύτερη από 5°C.  
 
Η µέθοδος είναι κατάλληλη για εύρος αρµών έως 25 mm, ενώ το βάθος πλήρωσης δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 50 mm (συνιστάται βάθος πλήρωσης 25 mm).  
 
Το υπόλοιπο διάκενο του αρµού συνιστάται να πληρώνεται µε εύκαµπτη µοριοσανίδα αρµών, 
ενώ σε στοιχεία καλυπτόµενα από νερό απαιτείται, επιπρόσθετα, η τοποθέτηση ελαστικής 
ταινίας στεγάνωσης (waterstop). Οι εργασίες αυτές τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία 
άρθρα του Τιµολογίου.  
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους σφραγισµένου αρµού. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € και είκοσι λεπτά 
 (Αριθµητικά):  3,20 
 
 
 

Άρθρο Β-8.2:  Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιµένων αρµών µε πλαστοµερή ασφαλτική 
µαστίχη  

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6370) 
 

Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιµένων αρµών τεχνικών έργων µικρής κινητικότητας (τοιχίων 
οχετών, τοίχων αντιστήριξης, στοιχείων θεµελίωσης, οπών διέλευσης καλωδίων και σωλήνων 
σε στοιχεία από σκυρόδεµα κλπ) µε πλαστοµερή ασφαλτική µαστίχη (ασφαλτικό στόκο) 
εφαρµοζόµενη εν θερµώ. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• ο επιµελής καθαρισµός των παρειών και του διακένου του αρµού µε µεταλλοβολή ή 
συρµατόβουρτσα,  

• η κάλυψη των παρειών του αρµού µε αυτοκόλλητης ταινία (όταν απαιτείται για την αποφυγή 
ρύπανσης της επιφανείας του σκυροδέµατος),  

• η εφαρµογή βελτιωτικού πρόσφυσης (primer) συµβατού µε την ασφαλτική µαστίχη,  

• η θέρµανση της µαστίχης σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή  
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• και η εφαρµογή της στο διάκενο του αρµού µε σπάτουλα (το υλικό είναι παχύρευστο και 
εύπλαστο).  

 
Η σφράγιση µε θερµή ασφαλτική µαστίχη προϋποθέτει απόλυτα στεγνές επιφάνειες 
σκυροδέµατος και θερµοκρασία περιβάλλοντος µεγαλύτερη από 5°C.  
 
Η µέθοδος είναι κατάλληλη για εύρος αρµών έως 25 mm, ενώ το βάθος πλήρωσης δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 50 mm (συνιστάται βάθος πλήρωσης 25 mm).  
 
Το υπόλοιπο διάκενο του αρµού συνιστάται να πληρώνεται µε εύκαµπτη µοριοσανίδα αρµών, η 
οποία τιµολογείται ιδιαίτερα µε βάση το άρθρο Β-43.3 του Τιµολογίου.  
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους σφραγισµένου αρµού. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € και εξήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  3,60 
 
 

Άρθρο Β-8.3:  Πλήρωση διακένου αρµών µε εύκαµπτες µοριοσανίδες εµποτισµένες µε 
άσφαλτο, πάχους 12 mm  

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6370) 
 

Πλήρωση διακένου αρµών τεχνικών έργων πάσης φύσεως µε εύκαµπτες µοριοσανίδες 
εµποτισµένες µε άσφαλτο, πάχους 12 mm, συµπιέσιµες σε ποσοστό 50% του πάχους τους 
(φάση διαστολής) και ανακάµπτουσες σε ποσοστό τουλάχιστον 70% του αρχικού τους πάχους 
(φάση συστολής), σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-05-02-03 ‘’Πλήρωση διακένου αρµών κατασκευών 
από σκυρόδεµα’’ 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των εµποτισµένων µοριοσανίδων,  

• ο καθαρισµός της επιφάνειας εφαρµογής, η κοπή, η τοποθέτηση και η στερέωση των 
τεµαχίων της µοριοσανίδας µε ατσαλόκαρφα στις προβλεπόµενες θέσεις (εκατέρωθεν 
ελαστικών ταινιών στεγάνωσης ή σε ολόκληρη την επιφάνεια του αρµού) και στάθµες από 
την επιφάνεια των στοιχείων από σκυρόδεµα (διάκενο εφαρµογής µαστίχης σφράγισης 
αρµού, συνήθως βάθους 25 mm). 

 
Oταν το πλάτος του αρµού είναι µεγαλύτερο από 12 mm µπορεί να χρησιµοποιηθούν 
µοριοσανίδες αναλόγου πάχους, ή επάλληλες µοριοσανίδες συνολικού πάχους ίσου µε το 
απαιτούµενο, οι οποίες στις αλληλοεφαπτόµενες επιφάνειες θα επαλείφονται µε ασφαλτικό 
γαλάκτωµα. 
 

Στην περίπτωση αυτή η επιµέτρηση θα γίνεται µε αναγωγή της επιφανείας τους σε ισοδύναµη 
επιφάνεια συµβατικού πάχους 12 mm, όπως ορίζεται στους γενικούς όρους του Tιµολογίου 
αυτού. 
  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο µοριοσανίδων πλήρωσης αρµών πάχους 12 mm  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έντεκα € 
 (Αριθµητικά): 11,00 
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Άρθρο Β-9: ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΕΣΧΑΡΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6752) 

 
Προµήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών εσχαρών και καλυµµάτων φρεατίων, µε τα αντίστοιχα 
πλαίσια έδρασης, οποιωνδήποτε διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, φέρουσας ικανότητας D400, 
σύµφωνα µε την µελέτη και τα Πρότυπα Κατασκετής Εργων (ΠΚΕ). 
 
Για τις εσχάρες των υπονόµων έχει εφαρµογή η ΕΤΕΠ 08-07-01-01 ‘’Εσχάρες υδροσυλλογής 
από φαιό χυτοσίδηρο’’ 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

• η προµήθεια των χυτοσιδηρών ειδών,  

• η µεταφορά τους επί τόπου του έργου, οι φοροεκφορτώσεις µε κατάλληλα µέσα (πχ. µε 
χρήση υδραυλικού γερανοβραχίονα),  

• η προετοιµασία της επιφανείας έδρασης του πλαισίου, η ρύθµιση της απαιτουµένης τελικής 
στάθµης του καλύµατος ή της εσχάρας µε χρήση ανθεκτικών υποθεµάτων και η πάκτωση 
του πλαισίου έδρασης µε ισχυρή τσιµεντοκονία.  

 
Τιµή ανά kg τοποθετηµένων χυτοσιδηρών σχαρών, πλαισίων και καλυµµάτων φρεατίων. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα € και είκοσι λεπτά 
 (Αριθµητικά):  1,20 
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Άρθρο Β-10: ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο 40%OIK-6118+ 30%OIK-6401+ 30%OIK-7246) 

 
Για την προµήθεια, µεταφορά και πλήρη εγκατάσταση επιτόπου του έργου 

µεταλλικού σκελετού ή µεταλλικού δικτυώµατος επιστέγασης διοδίων, όπως 
περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, µετά των υποστυλωµάτων του, αγκυρίων και 
κλωβών πάκτωσης και των στηριγµάτων φωτοσήµανσης, που θα κατασκευαστεί από 
µορφοχάλυβα κατάλληλων διατοµών, όπως αυτές θα προκύψουν από τη στατική µελέτη, 
που θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τις ΟΣΜΕΟ και τα λοιπά τεύχη 
δηµοπράτησης.  

 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του 

έργου, κοπής, κατεργασίας, καθαρισµού, µεταφοράς, συναρµολόγησης, αντισκωριακής 
προστασίας και βαφής των διατοµών µορφοχάλυβα είτε σε εργοστάσιο είτε επιτόπου του 
έργου, µε τις υδραυλικές και Η/Μ εγκαταστάσεις, και όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά 
(όπως κοµβοελάσµατα, µπουλόνια, καπέλα υποστυλωµάτων µε περσίδες λαµαρίνας 
γαλβανιζέ, πάχους 2 χλστ. κλπ.), οι δαπάνες ικριωµάτων, χρήσης ανυψωτικών 
µηχανηµάτων και κάθε άλλης εργασίας ή υλικού απαραίτητων για πλήρως περαιωµένη 
εργασία, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 

 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο βάρους µεταλλικού στεγάστρου διοδίων. 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € 
 (Αριθµητικά):  3,00 
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Άρθρο Β-11: ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο 40%OIK-6118+ 30%OIK-6401+ 30%OIK-7246) 

 
Για την προµήθεια, µεταφορά επιτόπου του έργου, πλήρη εγκατάσταση 

επικάλυψης µεταλλικού στεγάστρου διοδίων µε θερµοµονωτικό (πάνελ) τύπου 
«σάντουιτς», από γαλβανισµένη λαµαρίνα επίπεδη τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην 
εσωτερική και εξωτερική πλευρά) και ενδιάµεσα µε θερµοµονωτικό υλικό από αφρώδη 
πολυουρεθάνης (CFC & HCFC free) µε απαιτήσεις ηχοµόνωσης (περ. 25Db) και 
πυρασφάλειας (κλάσεως Β1 ή Β2 κατά DIN 4102) επεξεργασµένης  στο εργοστάσιο, και 
τη στερέωσή της σε υπάρχουσες τεγίδες µε αυτοκοχλιούµενους συνδέσµους υψηλής 
αντοχής, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του 

έργου των φύλλων επικάλυψης, του µετωπικού προφίλ, των υδρορροών και όλων των 
απαιτούµενων µικροϋλικών συναρµολόγησης και σύνδεσης (όπως βίδες, µπουλόνια, 
άγκιστρα κλπ.), οι δαπάνες συναρµολόγησης και σύνδεσης των φύλλων επικάλυψης και 
του µετωπικού προφίλ µεταξύ τους και µε το µεταλλικό στέγαστρο, συναρµολόγησης και 
σύνδεσης των υδρορροών οριζόντιων και κατακόρυφων µε τα ειδικά τεµάχια αυτών, οι 
δαπάνες ικριωµάτων, χρήσης ανυψωτικών µηχανηµάτων καθώς και κάθε άλλης εργασίας 
ή υλικού απαραίτητων για πλήρως περαιωµένη εργασία, σύµφωνα µε την Τεχνική 
Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 

 
Επιµετράται η πραγµατική (κεκλιµένη) επιφάνεια επικάλυψης µαζί µε τις 

οριζόντιες υδρορροές, χωρίς να υπολογίζονται επιπλέον οι επικαλύψεις των φύλλων, οι 
τυχόν φθορές, οι επιφάνειες των µετώπων και οι κατακόρυφες υδρορροές. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο επικάλυψης µεταλλικού στεγάστρου διοδίων µε 

υδρορροές. 
 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα τρία € 
 (Αριθµητικά): 73,00 
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ΣΩΛΗΝΕΣ  
 
Άρθρο Β-12: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 

 
Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες µεταφορές, καταβιβασµός στο 
όρυγµα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιµεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεµα 
ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa µε σήµανση CE, µε ελαστικό δακτύλιο 
στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 
 
Οι τσιµενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 
 
[α] Ως προς την ονοµαστική διάµετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάµετρος σε mm 

[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισµένοι, ινοπλισµένοι 

[γ]   Ως προς την συνδεσµολογία: τύπου τόρµου-εντορµίας (O-gee pipes), τύπoυ "καµπάνας" 
(bell-sochet pipes) 

[δ] Ως προς την εφαρµογή: σωλήνες οµβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες 
στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 

[ε]  Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο 
φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούµενο µε το 1/1000 της ονοµαστικής διαµέτρου (DN), 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916   

 
Επισηµαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισµού (bedding 
factor), προκύπτει, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόµενο βάθος 
τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρµοζόµενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου µε µια µόνον κλάση 
αντοχής τσιµεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισµού 
της σωληνογραµµής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης 
(υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός καταστρώµατος οδού). 
 
Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώµατος, της 
κατηγορίας του σκυροδέµατος και του οπλισµού (πλέγµατα ή/και µεταλλικές ίνες). 
 
Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιµεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς 
διάκριση ως προς το είδος συνδεσµολογίας (τύπου τόρµου-εντορµίας ή καµπάνας) και την 
διάταξη ή µή οπλισµού.  
 
Η διάταξη του οπλισµού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα µε τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.  
 
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   
µπορεί να είναι ενσωµατωµένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται 
προς τοποθέτηση κατά την συναρµολόγηση της σωληνογραµµής. 
   
Οταν προβλέπεται η ενσωµάτωση στο σκυρόδεµα κατασκευής των σωλήνων τσιµέντου 
ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιµέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρµόζεται, συµβατικά, 
προσαύξηση της αντίστοιχης τιµής µονάδας κατά 10 %. 
 
Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, µε υλικό εποξειδικής 
βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρµόζεται, συµβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιµής µονάδας 
κατά 10 %. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου 
τσιµεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 µε σήµανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, µε 
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τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, 
ο καταβιβασµός στο όρυγµα µε µηχανικά µέσα, η τοποθέτηση, η εφαρµογή του δακτυλίου 
στεγάνωσης και η ευθυγράµµιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων µέχρι τον 
εγκιβωτισµό τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόµενης από την µελέτη µηκοτοµικής 
κλίσης.  
 
Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγµατος, εγκιβωτισµού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του 
υπολοίπου τµήµατος του ορύγµατος, τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα αντίστοιχα άρθρα 
του Τιµολογίου. 
 
Η τιµολόγηση σωλήνων ενδιαµέσων διαµέτρων, πέραν αυτών που περιλαµβάνονται στο 
παρόν άρθρο, θα γίνεται µε γραµµική παρεµβολή των εκατέρωθεν τιµών µονάδας. 
 
Τιµή ανά τρέχον αξονικό µέτρο (µµ) σωληνογραµµής (προσµετράται και το εντός των 
φρεατίων τµήµα των σωλήνων) κατά ονοµαστική διάµετρο και τύπο τσιµεντοσωλήνων, 
ανεξαρτήτως του µήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής: 
 
Άρθρο Β-12.1:Τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 

 
Άρθρο Β-12.1.1:Ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm 

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6551.5) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα επτά € 
 (Αριθµητικά): 67,00 

 
Άρθρο Β-12.2: TΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ∆ΙΑΤΡΗΤΟΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Προµήθεια και τοποθέτηση διατρήτων σωλήνων αποστράγγισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, µε 
οπές διαµορφωµένες κατά την κατασκευή των σωλήνων στο εργοστάσιο, διαµόρφωση 
άκρων τύπου τόρµου - εντορµίας (Ogee pipes), µε ή χωρίς πεπλατυσµένη βάση έδρασης. 
 
Οι λοιπές εργασίες εργασίες διαµόρφωσης του γραµµικού στραγγιστηρίου, σύµφωνα µε την 
τυπική διατοµή που προβλέπεται από την µελέτη (βάση έδρασης από σκυρόδεµα, 
γεωύφασµα περιβολής, υλικό φίλτρου κλπ) τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα 
του τιµολογίου. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο γραµµικού στραγγιστηρίου.  
  
Άρθρο Β-12.2.1:Εσωτερικής διαµέτρου 200mm    
                                (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2861) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαεπτά € και δέκα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 17,10 
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Άρθρο Β-13: ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC-U ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ 
ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 

 
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο PVC-Uσυµπαγούς 
τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 
"∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 
 
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την 
εξωτερική διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: 
λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος) και τον δείκτη 
δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες µε ευθύγραµµα άκρα 
που συνδέονται µε συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα). 
 
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

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

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

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 
µεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η 
δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα. 

∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου: 
 
� Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση του 

ορύγµατος, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 

� Τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαµάρια µε µούφα) 

� Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώµατα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο   
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους των 
φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων. 
 
Άρθρο Β-13.1:  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6711.4) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι ένα € 
 (Αριθµητικά): 21,00 
 
 

Άρθρο Β-13.2:  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 400 mm  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6711.4) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα ένα € και σαράντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 31,40 
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Άρθρο Β-14 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ, ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ  (PE), 
∆ΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΤΣΑΛΙΝΑ  

 
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 Β-14.1 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 Β-14.1.1 Σωληνώσεις DN/ΟD 90 mm  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6711.1) 

   
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα € και σαράντα τρία λεπτά 
 (Αριθµητικά):  1,43 
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Άρθρο Β-15 ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΡΑΒ∆ΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ 
ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 10atm 
 
Για την προµήθεια και πλήρη τοποθέτηση εύκαµπτου πλαστικού σωλήνα 

πολυαιθυλενίου Ρ.Ε.-Η.D. (HIGH DENSITY) µε ραβδώσεις, µε πίεση λειτουργίας 10 
ατµοσφαιρών, εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, για την κατασκευή σωληνώσεων κατάλληλων για την 
υπόγεια διέλευση καλωδίου οπτικής ίνας.  

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου 

των σωλήνων, του σύρµατος που τυχόν θα απαιτηθεί κατά την τοποθέτηση του καλωδίου 
οπτικής ίνας καθώς και κάθε άλλου υλικού που απαιτείται, η δαπάνη εκσκαφής και 
επανεπίχωσης της τάφρου (εργασία και υλικά σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.), η δαπάνη εκτύλιξης 
και έκτασης του σωλήνα για την ευθυγράµµισή του δίπλα στην τάφρο, κοπής του στα µήκη 
που απαιτούνται, σύνδεσής του, που θα γίνει µε κατάλληλες πλαστικές µούφες, 
τοποθέτησης του σύρµατος εφόσον απαιτηθεί, η δαπάνη επισήµανσης των σωλήνων, η 
δαπάνη τοποθέτησης του σωλήνα εντός ήδη εγκατεστηµένων από άλλες εργολαβίες 
σωλήνων Φ90 καθώς και η δαπάνη συγκρότησης δέσµης σωλήνων. Περιλαµβάνεται επίσης 
η δαπάνη τυχόν περιβληµάτων προστασίας του σωλήνα, η ανηγµένη δαπάνη κάθε είδους 
αντλήσεως υδάτων και κάθε είδους δυσχέρεια από τυχόν ύπαρξη νερού από προβλήµατα 
που πιθανώς ανακύψουν στο ήδη εγκαταστηµένο δίκτυο σωληνώσεων καθώς και κάθε άλλη 
δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, 
σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

 
Τιµή ανά µέτρο πραγµατικού αξονικού µήκους εγκατεστηµένου εύκαµπτου 

πλαστικού σωλήνα πολυαιθυλενίου (ΡΕ), µε ραβδώσεις, 10 ατµοσφαιρών, για την διέλευση 
καλωδίου οπτικής ίνας 

 
 

Άρθρο Β-15.1 Σωλήνες Φ40 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6711.4) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € και σαράντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  2,40 
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ΦΑΤΝΕΣ  
 
 

Άρθρο Β-16: ΦΑΤΝΕΣ ΑΠΟ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ 
 
Άρθρο Β-16.1: Προµήθεια συρµατοπλέγµατος και συρµάτων συρµατοκιβωτίων 
  
 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου συρµατοπλέγµατος γαλβανισµένου κατά ΕΛΟΤ 
EN10244-2, µε ελάχιστη ανάλωση υλικού επίστρωσης τουλάχιστον 250 gr/m2, διπλής πλέξης, 
σε ρόλους, για την κατασκευή φατνών µορφής κιβωτίων ή σάκων για την εκτέλεση έργων 
διευθέτησης ροής ρεµάτων, θωράκισης οχθών, τµηµάτων δρόµων, τεχνικών έργων σύµφωνα 
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρµατοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και 
επιχωµάτων (Serasanetti)’’. 
 

Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

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

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

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

 

Άρθρο Β-16.1.1:  Συρµατοπλέγµα και σύρµατα συρµατοκιβωτίων µε απλό γαλβάνισµα  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2311) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € και τριάντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  2,30 
 

 
 (Αριθµητικά):  2,30 
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Άρθρο Β-17: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΑΤΝΩΝ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2312) 

 

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

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

• η ανάπτυξη, κοπή και ραφή των συρµατοπλεγµάτων,  

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

• η σύνθεση των φατνών, 

• η κατασκευή τυχόν απαιτουµένων ικριωµάτων,  

• η µεταφορά και τοποθέτηση των φατνών στις προβλεπόµενες θέσεις καθώς 

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

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € και δέκα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  2,10 
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Άρθρο Β-18:  ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΑΤΝΩΝ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2313) 

 

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

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

• σταλίες κλπ, των απαιτούµενων κροκαλών ή λίθων λατοµείου,  

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

Τιµή ανά κυβικό µέτρο πλήρωσης ετοίµων συρµατοκιβωτίων ή συρµατοκυλίνδρων 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαπέντε € και ογδόντα δύο λεπτά 
 (Αριθµητικά): 15,82 
 
 

 
 
 
Άρθρο Β-19:  ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ 
 
Άρθρο Β-19.1: Γεωύφασµα στραγγιστηρίων 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7914) 
 

Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση µη υφαντού γεωυφάσµατος από ίνες πολυπρο-πυλενίου, 
για την κατασκευή των γραµµικών στραγγιστηρίων της οδού και των στραγ-γιστηρίων όπισθεν 
τοίχων ή βάθρων, πάχους ≥1,0 mm (κατά ΕΛΟΤ EN 9863-1), ελάχιστου βάρους 150 gr/m2 
(κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9864), εφελκυστικής αντοχής ≥9 kN/m (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319), 
επιµήκυνσης σε θραύση ≥ 50% (κατά EN ISO 10319), αντοχής σε διάτρηση ≥1500 N (κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12236), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-03-03-00.  
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

• η προµήθεια του γεωυφάσµατος επί τόπου του έργου,  

• η κοπή του στις κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση και η τοποθέτησή του στο όρυγµα,  

• η προσωρινή συγκράτηση του γεωυφάσµατος και για τη µόρφωση της διατοµής του 
στραγγιστηρίου σύµφωνα µε τη µελέτη (µε χρήση ξυλίνων αντηρίδων, πλαισίων κλπ χωρίς 
αιχµηρά άκρα) το τελικό κλείσιµο της διατοµής του στραγγιστηρίου µε τις προβλεπόµενες 
επικαλύψεις του γεωυφάσµατος και η συρραφή των φύλλων.  

 
Επισηµαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλου εξοπλισµού για την τοποθέτηση των 
προβλεποµένων υλικών του µονοβαθµίου φίλτρου για την αποφυγή των φθορών του 
τοποθετηµένου γεωυφάσµατος. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο καλυπτόµενης επιφάνειας στραγγιστηρίων µε γεωύφασµα. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα € και τριάντα πέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά):  1,35 
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Άρθρο Β-20:  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ (ΠΚΕ) 

 
Φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης οµβρίων ή στραγγιστηρίων, 
πλήρως ή εν µέρει προκατασκευασµένα ή µε επί τόπου έγχυση, σύµφωνα την µελέτη και τα 
εγκεκριµένα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), συνδεδεµένα µε τους αγωγούς εισροής ή 
εκροής και έτοιµα για λειτουργία. 

 
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  
 

• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουµένων υλικών, 
προκατασκευασµένων στοιχείων και εξαρτηµάτων για την πλήρη διαµόρφωση των 
φρεατίων σύµφωνα µε τα ΠΚΕ 

• το προσωπικό, ο εξοπλισµός και τα µέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον 
χειρισµό των προκατασκευασµένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου 
γερανού)  

• η εκσκαφή του ορύγµατος θεµελίωσης σε κάθε είδους έδαφος 

• η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασµένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση 
οπλισµού, η κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέµατος 

• η διαµόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων 

• η σύνδεση των σωλήνων και η σφράγισης του διακένου µεταξύ οπών και σωλήνων µε µη 
συρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα  

• η προµήθεια και πάκτωση των βαθµίδων επίσκεψης,  

• η προµήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυµµάτων και πλαισίων 

• η επαναπλήρωση του ορύγµατος µε θραυστό υλικό λατοµείου  

• η επί τόπου σκυροδέτηση τµήµατος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρµογή της 
στέψης τους στην κλίση ή επίκλιση της οδού 

Στη τιµή µονάδας δεν περιλαµβάνονται: 
 

• η τοποθέτηση σιδηροπλισµού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν  

• η επί τόπου σκυροδέτηση τµήµατος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του 
εσωτερικού ύψους τους πέραν των 1200 mm  

• η κατασκευής λαιµού ύψους h ≥1,00 m σε φρεάτια επίσκεψης υπονόµων ή στραγγιστηρίων 
 

Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου 
 
 

Άρθρο Β-20.1:  Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια εξήντα δύο € 
 (Αριθµητικά): 362,00 
 
 

Άρθρο Β-20.2:  Φρεάτιο επίσκεψης υπονόµου τύπου Φ10 (D=0,40 m ή 0,60 m (ΠΚΕ) 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτακόσια δέκα € 
 (Αριθµητικά): 810,00 
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Άρθρο Β-21:  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 Β-21.1:  Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548) 

 
 
 

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

Άρθρο Β-21.2:  Φρεάτιο σύνδεσης  καλωδίων 120x80 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548) 

 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν εβδοµήντα € 
 (Αριθµητικά): 170,00 
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ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ  
 
Άρθρο Β-22:      ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΠΡΑΝΗ 
   (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6103) 
 
Εφαρµογή της µεθόδου Βερολίνου για την εκτέλεση εκσκαφών µε κατακόρυφα πρανή, στην 
περίπτωση ύπαρξης οµόρων κατασκευών ή όταν απαντώνται δυσµενείς γεωτεχνικές 
συνθήκες, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου.  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

α. Η προσκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του διατρητικού µηχανήµατος φρεατο-
πασσάλων και του λοιπού απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων. 

β. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των προβλεποµένων από την µελέτη διατοµών 
µορφοχάλυβα ‘’Π’’ κατηγορίας S235JR και χαλυβδίνων πλακών, ή πλατυπέλµων 
χαλυβδίνων διατοµών ΗΡΕ ή ΗΒ, σύµφωνα µε την µελέτη. 

γ. Η επί τόπου διαµόρφωση των χαλυβδίνων πασσάλων µε ηλεκτροσυγκόλληση 
(περιλαµβάνεται η απασχόληση εξοπλισµού και αναλωσίµων ηλεκτροσυγκόλλησης) 

δ. Η διάτρηση οπών διαµέτρου 450 - 600  mm, σύµφωνα µε την µελέτη, στο εκάστοτε 
προβλεπόµενο βάθος και η συγκέντωση, φόρτωση και αποκοµιδή των προϊόντων 
διάτρησης. 

ε. Εναλλακτικά, η έµπηξη των πασσάλων µε κρουστικό ή δονητικό εξοπλισµό, όταν αυτό 
προβλέπεται από την µελέτη 

στ. Ο καταβιβασµός του µεταλλικού πασσάλου στην οπή και ο εγκιβωτισµός του στο µεν 
τµήµα υπό την προβλεπόµενη στάθµη του ορύγµατος (ζώνη πάκτωσης) µε σκυρόδεµα 
κατηγορίας C16/20, στο δε υπόλοιπο τµήµα της στήλης µε ισχνό αµµοτσιµέντο 
(περιλαµβάναται η προµήθεια και η εφαρµογή των υλικών αυτών), ή Υλικό Ελεγχόµενης 
Χαµηλής Αντοχής (CLSM: controlled low strength material) 

 
Επισηµαίνεται ότι η κατασκευή των φατνωµάτων των τοιχίων από σκυρόδεµα µεταξύ των 
µεταλλικών πασσάλων και οι τυχόν απαιτούµενες αγκυρώσεις (µόνιµες ή προσωρινές) δεν 
συµπεριλµβάνονται και τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 
 
Η επιµέτρηση προς πληρωµή των πασσάλων της µεθόδου Βερολίνου θα γίνεται σε µέτρα 
µήκους τοποθετηµένου διδύµου προφίλ U ή πλατυπέµλου προφιλ, πλήρως εγκιβωτισµένου 
ή εµπηχθέντος, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της Μελέτης. 
 
Για ένα µέτρο µήκους (µµ) µεταλλικού πασσάλου κατά τα ανωτέρω. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια εννέα € 
 (Αριθµητικά): 209,00 
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ΟΜΑ∆Α Γ: Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ 

 
 
Άρθρο Γ-1:  ΥΠΟΒΑΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ  

 
 
Άρθρο Γ-1.1:  Υπόβαση οδοστρωσίας συµπυκωµένου πάχους 0,10 m 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3111.Β) 

 

Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά 
αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις 
οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της 
επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

• η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη 
από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης υπόβασης συµπυκνωµένου πάχους 0.10 m  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα € και πέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά):  1,05 
 

 
 



  
 

K:\A6033-6034\cons\tefhi\5289_TM.doc                                           - 52 -                                                   6033-6034/5289/Β06 

Άρθρο Γ-2:  ΒΑΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 
 

 
Άρθρο Γ-2.1:  Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3211.Β) 

 

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά 
αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις 
οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της 
επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

• η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη 
από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0.10 m  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα € και δεκαπέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά):  1,15 
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Άρθρο Γ-3: ΣΤΡΩΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121.Β) 

 

Κατασκευή στρώσης στράγγισης οδοστρωµάτων, σταθερού ή µεταβλητού πάχους, από 
θραυστά υλικά λατοµείου, µε ποσοστό διερχόµενου κλάσµατος από το κόσκινο Νο 200 ίσο 
προς 3-10%, ή µε την κοκκοµετρική διαβάθµιση που προβλέπεται από την µελέτη, µε βαθµό 
συµπύκνωσης τουλάχιστον 95% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) και κατά τα λοιπά 
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή 
υλικά". 
 

Η στρώση στράγγισης οδοστρώµατος (ΣΣΟ) αποτελεί τµήµα της "στρώσης έδρασης 
οδοστρώµατος" (ΣΕΟ) και όχι της δοµικής κατασκευής του οδοστρώµατος. Σε κάθε 
περίπτωση το υλικό κατασκευής της στρώσης έδρασης οδοστρώµατος (ΣΕΟ) είναι πιο 
λεπτόκοκκο από το υλικό στρώσης στράγγισης οδοστρώµατος (ΣΣΟ). 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών,  

• η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων,  

• η διάστρωση, η διαβρoxή και η συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από 
την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια και ο επιθυµητός βαθµός συµπύκνωσης.  

 
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά την 
κατασκευή της στρώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη.  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένου όγκου στρώσης στράγγισης οδοστρώµατος  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆έκα € και πενήντα δύο λεπτά 
 (Αριθµητικά): 10,52 
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Άρθρο Γ-4:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3311.Β) 

 

Κατασκευή στρώσεων ερείσµατος οποιουδήποτε πάχους από θραυστό υλικό λατοµείου, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα 
αδρανή υλικά". 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται: 

• η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών,  

• η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων,  

• η διάστρωση, η διαβρoxή και η συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από 
την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια και ο επιθυµητός βαθµός συµπύκνωσης.  

 
Επιµέτρηση κατ’ όγκο ερείσµατος βάσει διατοµών (αναλυτικός υπολογισµός), εντός των 
γραµµών πληρωµής που καθορίζονται στις τυπικές διατοµές της µελέτης. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένων στρώσεων ερείσµατος  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έντεκα € και ενενήντα δύο λεπτά 
 (Αριθµητικά): 11,92 
 
 
 



  
 

K:\A6033-6034\cons\tefhi\5289_TM.doc                                           - 55 -                                                   6033-6034/5289/Β06 

 

ΟΜΑ∆Α ∆: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
 

 
Άρθρο ∆-1:  ΤΟΜΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2269) 
 

Τοµή οδοστρώµατος από ασφαλτοσκυρόδεµα ή άοπλο σκυρόδεµα άοπλο, οποιουδήποτε 
πάχους, µε χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα 
προβλεπόµενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το παραµένον οδόστρωµα από φθορές 
κατά τη διάρκεια των εργασιών. 
 
Η αποξήλωση του αποκοπτοµένου τµήµατος και η αποµάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, 
τιµολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες’’  
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοµής οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα ένα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  0,81 
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Άρθρο ∆-2: ΑΠΟΞΕΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ) 
 
Απόξεση (φρεζάρισµα) στρώσεων υφισταµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση 
αποξεστικού µηχανήµατος (φρέζας), στο προβλεπόµενο από την µελέτη βάθος, µε οµαλή και 
ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 
‘’Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος’’. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• Η προσκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του αποξεστικού µηχανήµατος 

• Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η µεταφορά τους στις 
προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης 

• Ο καθαρισµός της επιφανείας απόξεσης µε µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 
υποβοήθηση 

• Οι σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού  

• Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών µε εφαρµογή προσωρινής 
εργοταξιακής σήµανσης 

 
Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως τελειωµένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσµατος 
υφιστάµενου οδοστρώµατος. 
 
Άρθρο ∆-2.1:  Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) σε βάθος έως 4 cm 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1132) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα πέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά):  0,95 
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Άρθρο ∆-3: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4110) 

 

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-0 ή µε όξινο 
ασφαλτικό γαλάκτωµα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε 
υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε 
απόσταση,  

• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),  

• ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε µηχανικό σάρωθρο και 
χειρωνακτική υποβοήθηση,  

• η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε 
αυτοκiνούµενο διανοµέα ασφάλτου (Federal),  

• η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  

• η ενδεχόµενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης µε την αξία παραγωγής ή 
προµήθειας και µεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα € 
 (Αριθµητικά):  1,00 
 

 
Άρθρο ∆-4:  ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4120) 

 
Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέµατος (π.χ. προστασίας 
µεµβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή 
άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή 
της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε 
απόσταση,  

• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε 
µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, 

• η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε 
αυτοκiνούµενο διανοµέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν 
από τη διάχυση (όταν απαιτείται).  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα οκτώ λεπτά 
 (Αριθµητικά):  0,38 
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Άρθρο ∆-5:  ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4120) 
 
Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέµατος (π.χ. προστασίας 
µεµβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), µε τροποποιηµένο ασφαλτικό διάλυµα, 
ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε 
απόσταση,  

• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε 
µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, 

• η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε 
αυτοκiνούµενο διανοµέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν 
από τη διάχυση (όταν απαιτείται).  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  0,60 
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Άρθρο ∆-6:  ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ  
 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την 
έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη 
εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού 
τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος".  
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
• η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 

ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 

• η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως  

• η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε fιnisher 

• η σταλία των µεταφορικών µέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να 
προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα 

• η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων 
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα µε το συµπυκνωµένο πάχος 
της, ως εξής: 

 
Άρθρο ∆-6.1:  Ασφαλτική στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4321.Β) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι € και δεκαοκτώ λεπτά 
 (Αριθµητικά):  6,18 
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Άρθρο ∆-7:  ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 m  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β) 

 
Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής ή συνδετικής στρώσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, 
ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο 
εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 12,5, ΑΣ 20 ή 
ΑΣ 31,5, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 
"Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος".  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 
ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 

• η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως  

• η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε fιnisher 

• η σταλία των µεταφορικών µέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να 
προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα 

• η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων 
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

• οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώµατα (όπως π.χ. δηµιουργία 
τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισµα, αποµάκρυνση των 
προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.).  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούµενη ασφαλτική 
προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιµολογούνται ιδιαίτερα. 
 
Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η αξία της ασφάλτου και η ασφαλτική προεπάλλειψη ή 
συγκολλητική επάλειψηπου θα πληρώνεται ιδιαίτερα. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής ισοπεδωτικής ή συνδετικής στρώσης, αποδεκτής 
ποιότητας και χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε € και ενενήντα οκτώ λεπτά 
 (Αριθµητικά):  5,98 
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Άρθρο ∆-8: ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από 
την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε 
µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύµφωνα µε 
την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού 
τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος".  
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 
ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 

• η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως  

• η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε fιnisher 

• η σταλία των µεταφορικών µέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να 
προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα 

• η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων 
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα µε το συµπυκνωµένο πάχος 
της και τον τύπο της χρησιµοποιουµένης ασφάλτου, ως εξής: 
 
Άρθρο ∆-8.1:  Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε 

χρήση κοινής ασφάλτου  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521.Β) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι € και πενήντα οκτώ λεπτά 
 (Αριθµητικά):  6,58 
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Άρθρο ∆-9:  ΛΕΠΤΕΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΚΥΡΟΜΑΣΤΙΧΗΣ 
 

Για την πλήρη κατασκευή λεπτής αντιολισθηρής στρώσης κυκλοφορίας από ασφαλτική 
σκυροµαστίχη (skid resistant asphalt slurry wearing course), σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, µε 
ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση, σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-12-04 "Αντιολισθηρή στρώση από 
ασφαλτική σκυροµαστίχη".  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• Η προµήθεια των απαιτούµενων αδρανών, των υλικών τροποποίησης της ασφάλτου 
(πολυµερές χηµικό πρόσθετο µε ή χωρίς ίνες), του αντιϋδρόφιλου υλικού κλπ.  

• Η µεταφορά των παραπάνω υλικών και της ασφάλτου από οποιαδήποτε απόσταση µε τις 
σταλίες, τις φορτοεκφορτώσεις και το χαµένο χρόνο φορτοεκφορτώσεων στη θέση 
παρασκευής του ασφαλτοµίγµατος.  

• Η παρασκευή του ασφαλτοµίγµατος.  
• Ο επιµελής καθαρισµός της επιφάνειας διάστρωσης µε µηχανικό σάρωθρο και 

χειρωνακτική υποβοήθηση, όπου απαιτείται.  
• Η µεταφορά του έτοιµου ασφαλτοµίγµατος µε τη σταλία και τις φορτοεκφορτώσεις από την 

εγκατάσταση παρασκευής του στη θέση διάστρωσης,  
• Η εισκόµιση - αποκόµιση και χρήση στον τόπο του έργου του απαιτούµενου µηχανικού 

εξοπλισµού 
• Η διάστρωση και συµπύκνωση της λεπτής αντιολισθηρής στρώσης  
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου. Η συγκολλητική 
επάλειψη και το τυχόν απαιτούµενο φρεζάρισµα, τιµολογούνται ιδιαίτερα. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο λεπτής ασφαλτικής στρώσης  

 
 

 
 

Άρθρο ∆-9.1:  Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικής σκυροµαστίχης πάχους 30 mm µε 
χρήση τροποποιηµένης ασφάλτου 

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521.Β) 
 

Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον και η προµήθεια και ενσωµάτωση 
πολυµερούς βελτιωτικού ασφάλτου τύπου EVA ή αναλόγου, σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως.  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι € και τριάντα επτά λεπτά 
 (Αριθµητικά):  6,37 
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ΟΜΑ∆Α E: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ) 
 

1. Γενικά 
 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση Συστηµάτων Συγκράτησης 
Οχηµάτων (ΣΑΟ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, σύµφωνα µε την βασιζόµενη στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ 
µελέτη σήµανσης-ασφάλισης της οδού. 
 
Στο παρόν άρθρο περιλαµβάνονται: στηθαία ασφαλείας µεταλλικά ή από σκυρόδεµα, 
απολήξεις αρχής και πέρατος, οι συναρµογές, τα προσωρινά στηθαία ασφαλείας και τα 
Συστήµατα Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης (Σ.Α.Ε.Π.).  
 
Τα στηθαία ασφαλείας, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 διακρίνονται µε βάση τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 

• Ικανότητα συγκράτησης : Ν2, Η1, Η2, Η4b 

• Λειτουργικό πλάτος: 

o κατηγορία W1: ≤ 0,60 m 
o κατηγορία W2: ≤ 0,80 m 
o κατηγορία W3: ≤ 1,00 m 
o κατηγορία W4: ≤ 1,30 m 
o κατηγορία W5: ≤ 1,70 m 
o κατηγορία W6: ≤ 2,10 m 
o κατηγορία W7: ≤ 2,50 m 
o κατηγορία W8: ≤ 3,50 m 

• Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α, Β, C 

• ∆ιαµόρφωση: µονόπλευρα, αµφίπλευρα 
Τα ΣΑΟ θα φέρουν σήµανση CE σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και θα 
συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά και έγγραφα που καθορίζονται στο µέρος 5 του 
προτύπου. 
 
Οι τιµές µονάδος αναφέρονται σε πλήρως εγκατεστηµένα συστήµατα, σύµφωνα µε το 
εγχειρίδιο του κατασκευαστή (installation manual) και περιλαµβάνουν τα προβλεπόµενα από 
την µελέτη οπισθοανακλαστικά στοιχεία (λευκά ή κόκκινα).  
 
Τα επιµετρούµενα µήκη των συναρµογών στηθαίων ασφάλειας διαφορετικού τύπου ή/και 
διαφορετικής δυναµικής λειτουργίας κατά την πρόσκρουση οχηµάτων σ’ αυτά, θα 
κατατάσσονται στον βαρύτερο τύπο ικανότητας συγκράτησης. 
 
Τα ειδικά τεµάχια απολήξεων αρχής και πέρατος περιλαµβάνονται ανηγµένα στις ανά τρέχον 
µέτρο τιµές µονάδος. Τα στοιχεία βύθισης επιµετρώνται ως µήκη των αντιστοίχων στηθαίων 
µε προσαύξηση 5%. Η προσαύξηση αυτή νοείται ότι καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες 
δαπάνες διαµόρφωσης και εγκατάστασης των στοιχείων βύθισης. 
 
Στην τιµή µονάδας των χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας περιλαµβάνεται και η δαπάνη της 
αντισκωριακής προστασίας αυτών µε θερµό βαθύ γαλβάνισµα κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1461. 
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2. Επιλογή ΣΑΟ οδικών έργων στην εξωτερική οριογραµµή οδοστρώµατος 
 
Τα εφαρµοζόµενα Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ), στα οδικά έργα θα πρέπει να 
τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόµενων στη µελέτη, ΣΑΟ και 
της πλευρικής διαµόρφωσης: 
 

• Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή µεγαλύτερη 

• Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

• Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή µικρότερο  

• Πλάτος πλευρικής διαµόρφωσης, µε τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ) 
σύµφωνα µε τη µελέτη 

• Ελάχιστο πλάτος ζώνης, µεταξύ της εµπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφάλειας και της 
οριογραµµής του οδοστρώµατος, ίσο προς το προβλεπόµενο στην εφαρµοζόµενη 
τυπική διατοµή της µελέτης ή µειωµένο, το πολύ, κατά 0,10 m. 

 
3. Επιλογή ΣΑΟ στην οριογραµµή τεχνικών έργων 
 
Τα εφαρµοζόµενα Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ), στα τεχνικά έργα, θα πρέπει 
να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόµενων στη µελέτη, ΣΑΟ 
και της πλευρικής διαµόρφωσης : 
 

• Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή µεγαλύτερη. 

• Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

• Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή µικρότερο 

• Πλάτος πλευρικής διαµόρφωσης, µε τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ), 
για την περίπτωση τοίχων στέψης, σύµφωνα µε τη µελέτη 

• Συνολικό πλάτος πεζοδροµίου, για την περίπτωση γέφυρας, σύµφωνα µε τη µελέτη 

• Ελάχιστο πλάτος λωρίδας τοποθέτησης κιγκλιδώµατος 0,25 m, για την περίπτωση 
γέφυρας ή τοίχου στέψης. 

• Ελάχιστο πλάτος διαδρόµου κυκλοφορίας πεζών 0,75 m (ή µεγαλύτερο αν 
προδιαγράφεται διαφορετικά) για την περίπτωση γέφυρας  

• Ελάχιστο πλάτος πεζοδροµίου γέφυρας, προ του ΣΑΟ, ίσο µε το προβλεπόµενο στην 
εφαρµοζόµενη τυπική διατοµή της µελέτης ή µειωµένο, το πολύ, κατά 0,10 m. 

 
Για εφαρµοζόµενα ΣΑΟ, που συνεργάζονται µε το κιγκλίδωµα (εφ’ όσον το σχετικό ΣΑΟ της 
µελέτης δεν απαιτεί σχετική συνεργασία), στην τιµή µονάδας του εφαρµοζόµενου ΣΑΟ θα 
περιλαµβάνεται και η επιπλέον δαπάνη της σχετικής κατάλληλης διαµόρφωσης του 
κιγκλιδώµατος (συρµατόσχοινο κλπ), σε σχέση µε το αντίστοιχο της µελέτης. 
 
4. Επιλογή ΣΑΟ στις κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές νησίδες 
 
Το εφαρµοζόµενο Σύστηµα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ), στις κεντρικές και πλευρικές 
διαχωριστικές νησίδες θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά 
παρουσιαζόµενων στη µελέτη, ΣΑΟ και της σχετικής διαµόρφωσης της νησίδας. 
 

• Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή µεγαλύτερη 

• Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

• Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή µικρότερο 

• Πλάτος πλευρικής διαµόρφωσης µε τις επ’ αυτής κατασκευές σύµφωνα µε τη µελέτη 

• ∆ιασφάλιση της ανεµπόδιστης κατασκευασιµότητας των προβλεπόµενων κατασκευών 
(υδραυλικών,. Η/Μ κλπ.) πίσω από το ΣΑΟ, σύµφωνα µε τη µελέτη και, µε την 
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προϋπόθεση ότι το δοµικό πλάτος του εφαρµοζόµενου ΣΑΟ είναι ίσο ή, το πολύ, 
µεγαλύτερο µέχρι 0,10 m, σε σχέση µε το ΣΑΟ της µελέτης. 

• ∆ιασφάλιση του ελάχιστου πλάτους λωρίδας, της εφαρµοζόµενης τυπικής διατοµής της 
µελέτης, µεταξύ της όψεως του ΣΑΟ και της οριογραµµής του οδοστρώµατος 

 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοποθετηµένου ΣΑΟ, ανάλογα µε τον τύπο και τον τρόπο 
τοποθέτησης αυτού, και υπό τις προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων 1 έως και 4, ως 
εξής : 

 
Άρθρο Ε-1:  ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΑ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ Ν2 ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΕΜΠΗΞΗ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΣΦΟ∆ΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ Α, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 

Τιµή ανά µέτρο µήκους 
 

 
 
Άρθρο Ε-1.1: Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, 

λειτουργικού πλάτους W4 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653) 
 

 

  ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα ένα € και πενήντα λεπτά 
     (Αριθµητικά): 41,50 
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Άρθρο Ε-2:  ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΑ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ Η1 ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΕΜΠΗΞΗ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΣΦΟ∆ΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ Α, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 

Τιµή ανά µέτρο µήκους 

 

Άρθρο Ε-2.1:  Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, 
λειτουργικού πλάτους W3 

    (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653) 
 
 

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα € 
     (Αριθµητικά): 70,00 
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Άρθρο Ε-3:  ∆ΙΟ∆ΟΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΝΗΣΙ∆ΑΣ 

Τιµή ανά πλήρως εγκατεστηµένο σύστηµα (τεµ.) 
 

 
Άρθρο Ε-3.1: ∆ίοδοι εκτάκτων αναγκών κεντρικής νησίδας αποτελούµενες από 
σύστηµα κινητών µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας, µήκους περίπου 20 m, κανότητας 
συγκράτησης Η2, κατά ΕΛΟΤ EN 1317-2. 

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653) 

Πλήρες στοιχείο διόδου εκτάκτων αναγκών κεντρικής νησίδας,  ικανότητας 
συγράτησης Η2, µε διαµορφώσεις βυθισµένων άκρων, σύστηµα κύλισης 
και διάταξη µανδάλωσης χωρίς χρήση εργαλείων,  µήκους της τάξεως των 
20 m και µε δυνατότητα ανάπτυξης χωρίς χρήση µηχανηµάτων. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα πέντε χιλιάδες  € 
   (Αριθµητικά): 35.000,00 
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Άρθρο Ε-4: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟΥ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΥ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
  

 

Επιµεληµένη αποξήλωση εγκατεστηµένου µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας, 
στα τµήµατα που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία και σε χρόνο κατάλληλο, σύµφωνα µε 
το πρόγραµµα εκτέλεσης των έργων, µε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε παραµόρφωση, φθορά κλπ των εγκατεστηµένων στηθαίων, ορθοστατών και 
λοιπών υλικών σύνδεσης, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-05-02-00 "Αφαίρεση χαλύβδινων 
στηθαίων ασφαλείας µε ή χωρίς επανατοποθέτηση αυτών". 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η εργασία επιµεληµένης αποσυναρµολόγησης των στηθαίων και αφαίρεσης των 
ορθοστατών µε εξόλκευση ή και µε βοηθητική περιµετρική εκσκαφή, ώστε να είναι σε 
κατάσταση για να επανατοποθετηθούν,  

• η φόρτωση και το στοίβαγµα των αποσυναρµολογηµένων υλικών κατά κατηγορίες σε 
φορτηγό αυτοκίνητο και η µεταφορά τους σε θέσεις που θα υποδειχθούν από τον Κύριο 
του Εργου. 

 

Τιµή ανά µέτρο µήκους µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που αποξηλώνεται. 
 

 
Άρθρο Ε-4.1:  Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε µε έµπηξη 

 Τιµή ανά µέτρο µήκους 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2151) 
 

 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € και δέκα λεπτά 
   (Αριθµητικά):  2,10 
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Άρθρο Ε-5: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ Ο∆ΟΥ 

 

Κατασκευή τυποποιηµένης περίφραξης οδών, βαθµιδωτής ή µη διάταξης, σύµφωνα µε τα 
Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), από γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα, στερεωµένο σε 
φυγοκεντρικούς πασσάλους από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37, ή 
γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L 
(πράσινη ετικέττα), ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm (σπειρώµατος: thread size R = 1 ½΄΄, dεξ = 
48,3 mm, πάχους τοιχώµατος 3,2 mm), ανά αποστάσεις έως 2,50 m, πακτωµένους στο 
έδαφος µε σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15.  

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προµήθεια και µεταφορά σην θέση κατασκευής της περίφραξης του συρµατοπλέγµατος, 
των πασσάλων και των λοιπών απαιτουµένων υλικών 

• η διάνοιξη των οπών πάκτωσης των πασσάλων σε κάθε είδος έδαφος και η διευθέτηση 
της στάθµης του εδάφους στη θέση τοποθέτησης της περίφραξης 

• η συλλογή και αποµάκρυνση προς οριστική απόθεση των προϊόντων εκσκαφών  

• η τοποθέτηση, ευθυγράµµιση και πάκτωση των πασσάλων µε σκυρόδεµα 

• η τοποθέτηση και στερέωση του συρµατοπλέγµατος και του σύρµατος τάνυσης 

• η τοποθέτηση των απαιτουµένων αντηρίδων και γωνιακών πασσάλων  

• οι τυχόν φθορές και αποµειώσεις των ενσωµατουµένων υλικών 
 

Τιµή ανά µέτρο µήκους έτοιµης περίφραξης. 
 

 
Άρθρο Ε-5.1:  Τυποποιηµένη περίφραξη τύπου Β (ΠKE) ύψους 1,62 m  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6812) 

 

 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έντεκα € και τριάντα λεπτά 
   (Αριθµητικά): 11,30 
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Άρθρο Ε-6:  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
 
Άρθρο Ε-6.1: Πληροφοριακές πινακίδες σε γέφυρες σήµανσης, πλήρως αντανακλαστικές µε 

µικροπρισµατική αντανακλαστική µεµβράνη τύπου 3  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541) 

 

Προµήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων πλήρως αντανακλαστικών σε 
γέφυρες σήµανσης, µε µικροπρισµατικό αντανακλαστικό υπόβαθρο (τύπου 3) µε Ευρωπαϊκή 
Τεχνική Εγκριση (ΕΤΑ) και σήµανση CE, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού 
περιεχοµένου (ΠΣΠ)’’ 

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

  

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

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

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

• η µεταφορά των πινακίδων και των εξαρτηµάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης, 
κατάλληλα συσκευασµένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών 

• η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης µε χρήση 
καλαθοφόρου οχήµατος 

• η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας µε αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση αυτού 
(όταν απαιτείται) 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πινακίδας τοποθετηµένης σε γέφυρα σήµανσης. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν σαράντα τρία € 
 (Αριθµητικά): 143,00 
 
 

Άρθρο Ε-6.2: Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήµανσης, πλήρως 
αντανακλαστικές, µε υπόβαθρο τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 

 

Προµήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων, πλήρως αντανα-
κλαστικών, µε ανακλαστικό υπόβαθρο τύπου 2, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες 
σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)’’ 

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

  
• η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράµατος αλουµινίου τύπου AlMg2 
ελαχίστου πάχους 3mm, η εµπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από 
αντανακλαστική µεµβράνη τύπου 2 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές και 
σύµβολα, από αντανακλαστική µεµβράνη (ο τύπος της οποίος καθορίζεται στην 
συνέχεια), η δε πίσω όψη έχει χρώµα φαιό (γκρι) και φέρει τον αύξοντα αριθµό της 
πινακίδας, το όνοµα του κατασκευαστή και την ηµεροµηνία κατασκευής της. 

• η κατασκευή πλαισίου από µορφοδοκούς κράµατος αλουµινίου για την ενίσχυση και 
ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της 
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• τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα 
γαλβανισµένα εν θερµώ κατά ΕΝ ISO 1461. 

• η µεταφορά των πινακίδων και των εξαρτηµάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης, 
κατάλληλα συσκευασµένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών 

• η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης  

• η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας µε αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση αυτού 
(όταν απαιτείται) 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο τοποθετηµένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας. 
 

Άρθρο Ε-6.2.1:  Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες µε αναγραφές και σύµβολα από 
µικροπρισµατική αντανακλαστική µεµβράνη τύπου 3 (µε ΕΤΑ και σήµανση 
CE)  

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541) 
 

 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν είκοσι οκτώ € 
   (Αριθµητικά): 128,00 
 
 

Άρθρο Ε-6.2.2:  Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες µε αναγραφές και σύµβολα από 
αντανακλαστική µεµβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1  

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541) 
 

 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν εννέα € 
   (Αριθµητικά): 109,00 
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Άρθρο Ε-7:  ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ  
 

Προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθµιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων µε 
αντανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το 
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού 
περιεχοµένου (ΠΣΠ)’’ 
 

Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια της πινακίδας και των γαλβανισµένων εξαρτηµάτων στήριξής της,  

• η προσκόµισή της στην θέση τοποθέτησης 

•  και η στερέωσή της επί του ιστού. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας, ανάλογα µε τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής: 
 

Άρθρο Ε-7.1:  Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541) 

 

 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα τέσσερα € και τριάντα λεπτά 
   (Αριθµητικά): 44,30 
 
 
 

Άρθρο  Ε-7.2  Πινακίδες ρυθµιστική µεσαίου µεγέθους 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541) 

 

Με το παρόν άρθρο τιµολογούνται ρυθµιστικές πινακίδες των ακολούθων 
διαστάσεων: 

 

α. τριγωνικές (Ρ-1)  πλευράς 0,90 m  
β. οκταγωνικές (Ρ-2)  εγγεγραµµένες σε τετράγωνο πλευράς 0,90 m 
γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4)  πλευράς 0,60 m 
δ. τετραγωνικές (Ρ-6)  πλευράς 0,65 m 
ε. κυκλικές  διαµέτρου 0,65 m 

 

 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα τέσσερα € και τριάντα λεπτά 
   (Αριθµητικά): 44,30 
 
 

 
Άρθρο Ε-7.3  Πινακίδες ρυθµιστικές µεγάλου µεγέθους  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541) 

 

Με το παρόν άρθρο τιµολογούνται ρυθµιστικές πινακίδες των ακολούθων 
διαστάσεων: 

 

α. τριγωνικές (Ρ-1)  πλευράς 1,20 m  
β. οκταγωνικές (Ρ-2)  εγγεγραµµένες σε τετράγωνο πλευράς 1,20 m 
γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4)  πλευράς 0,80 m 
δ. τετραγωνικές (Ρ-6)  πλευράς 0,90 m 
ε. κυκλικές  διαµέτρου 0,90 m 

 

 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα ένα € και πενήντα λεπτά 
  (Αριθµητικά): 71,50 

 
 

Άρθρο Ε-7.4: Πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541) 
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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): Ογδόντα ένα € και σαράντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 81,40 
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Άρθρο Ε-8: ΣΤΥΛΟΙ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ 
 
Άρθρο Ε-8.1:  Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’) 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653) 

 

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm 
(σπειρώµατος: thread size R = 1 ½’’, dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώµατος 3,2 mm), µήκους 
κατ' ελάχιστον 2,50 m, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’∆ιατάξεις στήριξης πινακίδων 
κατακόρυφης σήµανσης’’. 

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προµήθεια και προσκόµιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου µε στεφάνη στέψης για 
την στερέωση της πινακίδας, ηµικυκλική ή σχήµατος ‘’Π’’ (ανάλογα µε τον τύπο της 
πινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισµένης ράβδου Φ 
12 mm µήκους 30 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής 
(περιλαµβάνεται) 

• η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και 
διαµέτρου 30 cm 

• η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεµένει 
κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής µε σκυρόδεµα C12/15 (εργασία και υλικά) 

Τιµή ανά τεµάχιο γαλβανισµένου στύλου DN 40 mm (1 ½ ‘’). 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Είκοσι πέντε € και εβδοµήντα λεπτά 
   (Αριθµητικά): 25,70 

 
 
 
Άρθρο Ε-8.2:  Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3’’) 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653) 

 

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm 
(σπειρώµατος: thread size R = 3’’, dεξ = 89,9 mm, πάχους τοιχώµατος 4,0 mm), µήκους κατ' 
ελάχιστον 3,30 m, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’∆ιατάξεις στήριξης πινακίδων 
κατακόρυφης σήµανσης’’. 
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προµήθεια και προσκόµιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου µε ηλεκτροσυγκολ-
ληµένη κυκλική στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας, µε προδιατρηµένες 
οπές Φ12 mm για κοχλίες Φ9,5 mm σε αποστάσεις 0,15 - 0,45 - 0,65 - 0,95 m από το 
άκρο της κεφαλής του, και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης 
γαλβανισµένης ράβδου Φ 14 mm µήκους 40 cm ή, εναλλακτικά, χαλύβδινη 
ηλεκτροσυγκοληµµένη λάµα 10 x 20 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι 
συστροφής (περιλαµβάνεται η ράβδος ή η λάµα). 

• η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 60 cm και 
διαµέτρου 50 cm 

• η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεµένει 
κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής µε σκυρόδεµα C12/15 (εργασία και υλικά) 

Τιµή ανά τεµάχιο γαλβανισµένου στύλου πινακίδων 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα € και εβδοµήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 40,70 
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Άρθρο Ε-9:  ΓΕΦΥΡΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2652) 

 

Εγκατάσταση γεφυρών σήµανσης οποιουδήποτε ανοίγµατος και διάταξης (Π,Τ ή Γ), από 
µορφοχάλυβα S 235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025, πλήρως γαλβανισµένων, σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’∆ιατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης’’.  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

 

• η προµήθεια διατοµών µορφοχάλυβα κατηγορίας S235J, ελκυστήρων από χάλυβα S355J, 
και των απαιτουµένων γαλβανισµένων και ανοξειδώτων κοχλιών σύνδεσης και στερέωσης 

• η διαµόρφωση των στοιχείων της γέφυρας σήµανσης και του κλωβού αγκύρωσής της, 
σύµφωνα µε την µελέτη, σε εγκατάσταση που διαθέτει τις απαιτούµενες εργαλειοµηχανές 

• ο καθαρισµός της επιφανείας των στοιχείων της κατασκευής µε µεταλλοβολή ή αµµοβολή 
ποιότητας SA 2 ½, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1 και το θερµό 
γαλβάνισµα αυτών κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1641 και η αντισκωριακή προστασία µε δύο 
στρώσεις βαφής βάσεως ψευδαργύρου, πάχους ξηρού υµένα 25 ± 5 µm 

• η µεταφορά των στοιχείων της κατασκευής επί τόπου και η ανέγερση και συναρµολόγηση 
της γέφυρας σήµανσης µε κοχλίωση των επιµέρους στοιχείων της, µε χρήση γερανού 

• οι τυχόν απαιτούµενες βοηθητικές κατασκευές (ικριώµατα κλπ) για την ανέγερση της 
κατασκευής ή/και επι τόπου ηλεκτροσυγκόλληση 

• η τελική βαφή της κατασκευής µε ελαιόχρωµα αλκυδικής σιλικόνης σε δύο στρώσεις 
συνολικού πάχους ξηρού υµένα 125 µm 

 

∆εν περιλαµβάνονται και τιµολογούνται ιδιαίτερα, σύµφωνα µε τα οικεία άρθρα του 
τιµολογίου: 
 

• η εκσκαφή θεµελίων για την κατασκευή της βάσης έδρασης 

• η κατασκευή των βάθρων θεµελίωσης (σκυρόδεµα, σιδηροπλισµός 

• η διαµόρφωση θεµελίωσης επί πασσάλων (άν προβλέπεται) 
 
Επιµετρούνται αναλυτικά όλα τα στοιχεία της κατασκευής µε βάση τους τυποποιηµένους 
πίνακες βαρών των χρησιµοποιουµένων διατοµών µορφοχάλυβα και των πάσης φύσεως 
κοχλιών.   
 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο µεταλλικής κατασκευής εγκατεστηµένης γέφυρας σήµανσης, 
ανεξαρτήτως της ποιότητας του χρησιµοποιουµένου δοµικού χάλυβα.  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  2,50 
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Άρθρο Ε-10:  ∆ΙΚΤΥΩΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2652) 

 

Κατασκευή µεταλλικού δικτυώµατος στήριξης πλευρικών πινακίδων οδοσήµανσης µεγάλου 
µεγέθους, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’∆ιατάξεις στήριξης πινακίδων 
κατακόρυφης σήµανσης’’.  

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η κατασκευή δικτυωµάτων από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες µε ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), που συνδέονται µεταξύ τους 
µε ηλεκτροκόλληση.  

• η κατασκευή ορθοστατών από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα µε ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), µε ταπωµένη κεφαλή και βάση 
αποτελούµενη από ηλεκτροσυγκολληµένη πλάκα, µε οπές, η οποία συνδέεται µέσω 
κοχλιών µε την αντίστοιχη πλάκα έδρασης που ενσωµατώνεται στο θεµέλιο 

• η κατασκευή των προβλεποµένων από την µελέτη αντιανεµικών συνδέσµων µεταξύ των 
γειτονικών δικτυωµάτων, από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες µε ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα),  

• η διαµόρφωση των κλωβών αγκύρωσης και των αντιστοίχων πλακών έδρασης, ολα 
γαλβανισµένα εν θερµών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641 

• η µεταφορά των επιµέρους στοιχείων από την εγκατάσταση διαµόρφωσης επί τόπου του 
έργου και η προσέγγισή τους στην θέση τοποθέτησης 

• η εκσκαφή σε έδαφος κάθε είδους για την κατασκευή του θεµελίου 

• η κατασκευή (εργασία και υλικά) θεµελίου από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 
εντός του οποίου ενσωµατώνονται οι τέσσερις κλωβοί αγκυρίων (ένας για κάθε ορθοστάτη 
του δικτυώµατος) 

• η συναρµολόγηση, ανύψωση, τοποθέτηση, κατακορύφωση και κοχλίωση του φορέα στις 
αναµονές των κλωβών αγκύρωσης, µε χρήση ανυψωτικών µέσων (όταν απαιτείται) 

• η επαναφορά της επιφάνειας του ορύγµατος θεµελίωσης στην αρχική της κατάσταση 
(φυσικό έδαφος, έρεισµα οδού, ασφαλτοσκυρόδεµα, πλακόστρωση κλπ) 

Επιµετρούνται αναλυτικά όλα τα στοιχεία της κατασκευής µε βάση τους τυποποιηµένους 
πίνακες βαρών των χρησιµοποιουµένων διατοµών σωλήνων και των πάσης φύσεως 
κοχλιών.   
 

Τιµή ανα χιλιόγραµµο τοποθετηµένου δικτυώµατος στήριξης πλευρικών πινακίδων. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  2,50 
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Άρθρο Ε-11: ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
 

Ανακλαστήρες οδοστρώµατος (µάτια γάτας), προσωρινοί ή µόνιµοι, µε λεία την άνω 
επιφάνεια της κεφαλής και µε εσοχές για την προσαρµογή των ανακλαστικών στοιχείων, µε 
µορφή, διαστάσεις, σήµανση και φωτοµετρικές ιδιότητες των ανακλαστικών στοιχείων 
σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1463-1. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται οι δαπάνες προµηθείας και µεταφοράς επί τόπου του έργου των 
ανακλαστήρων και της κόλλας δύο συστατικών, χάραξης των σηµείων τοποθέτησης στο 
οδόστρωµα, τοπικού καθαρισµό της επιφάνειας και τοποθέτησης και συγκόλλησης των 
ανακλαστήρων. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) τοποθετηµένου ανακλαστήρα. 
 

 

Άρθρο Ε-11.1:  Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώµατος προσωρινός, µε δυο 
ανακλαστικές επιφάνειες  

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6532) 
 

Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώµατος µε δύο ανακλαστικές επιφάνειες, 
χρώµατος λευκού, κόκκινου ή πορτοκαλί σύµφωνα µε την µελέτη σήµανσης 
- ασφάλισης. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η αφαίρεση των ανακλαστήρων 
από το οδόστρωµα, όταν εκλείψει ο λόγος τοποθέτησής τους, µετά από 
σχετική εντολή της Υπηρεσίας. 

 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € και δέκα λεπτά 
   (Αριθµητικά):  4,10 

 
 

Άρθρο Ε-11.2:  Μεταλλικός µόνιµος ανακλαστήρας οδοστρώµατος, µε κορµό έµπηξης, µε 
δύο ανακλαστικές επιφάνειες  

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6532) 
 

 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε € και εβδοµήντα λεπτά 
   (Αριθµητικά):  5,70 
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Άρθρο Ε-12:  ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΦΑΝΟΣ 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. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα έξι € και είκοσι λεπτά 
 (Αριθµητικά): 36,20 
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Άρθρο Ε-13:  ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  
 

∆ιαγράµµιση ασφαλτικού οδοστρώµατος, νέα ή αναδιαγράµµιση, οποιουδήποτε σχήµατος, 
µορφής και διαστάσεων (διαµήκης, εγκάρσια ειδικά γράµµατα ή σύµβολα), µε 
αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, µε γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1424, συνοδευόµενο µε πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιµών πεδίου 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύµφωνα µε την 
µελέτη σήµανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια σήµανση οδών’’ 

 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προµήθεια του υλικού διαγράµµισης, η προσκόµισή του επί τόπου του έργου και η 
προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται) 

• η διάθεση του απαιτουµένου προσωπικού, µέσων και εξοπλισµού για την εκτέλεση των 
εργασιών και την ρύθµιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 

• ο καθαρισµός του οδοστρώµατος από κάθε είδους χαλαρά υλικά µε χρήση µηχανικού 
σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 

• η προετοιµασία για την διαγράµµιση (στίξη-πικετάρισµα)  

• η εφαρµογή της διαγράµµισης µε διαγραµµιστικό µηχάνηµα, κατάλληλο για τον τύπο του 
χρησιµοποιουµένου υλικού  

• η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  

• η λήψη µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης από την κυκλοφορία µέχρι 
την πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους 

Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο έτοιµης διαγράµµισης οδοστρώµατος 
 

Άρθρο Ε-13.1:  ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7788) 

 

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Τρία € και δέκα λεπτά 
    (Αριθµητικά):  3,10 
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 ΟΜΑ∆Α Ζ: ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ  
 
Άρθρο Ζ-1:    ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,20m Χ 5,00m  (µε κλιµατισµό) 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο 70%OIK-6401+ 10%OIK-7785+ 20%HΛM-59) 

 
Για διπλό οικίσκο εισπρακτόρων διαστάσεων 1,20m Χ 5,00m σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στην Τεχνική Περιγραφή και στα λοιπά Συµβατικά Τεύχη 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για: 

 
• σκελετό και φέροντα πλαίσια από γαλβανισµένα σιδερένια προφίλ. Τα 

περιµετρικά πάνελ θα αποτελούνται από εξωτερικά πετάσµατα αλουµινίου 
τύπου ALUCOBOND χρώµατος RAL 7036, εσωτερικά πετάσµατα από 
έγχρωµη µελαµίνη που θα περικλείουν θερµοµονωτικό υλικό από 
πετροβάµβακα των 150 κιλών ανά Μ3.  

• δάπεδο από µεταλλικές διαδοκίδες, γαλβανισµένες εν ψυχρώ, επί των οποίων 
θα στηριχθούν πλάκες από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 30 χιλ. Οι 
πλάκες θα επενδυθούν µε ελαστικά πλακίδια αντιστατικού και αντιολισθητικού 
τύπου.  

• στέγη από θερµοµονωτικά πετάσµατα λαµαρίνας µε εσωτερική πλήρωση 
πολυουρεθάνης πάχους 50 mm. 

• πόρτα µε χειρολαβή πανικού τύπου µπάρας και µηχανισµός αυτόµατου 
κλεισίµατος βαρέως τύπου και 2 παράθυρα σταθερού και συρόµενου τύπου 
από διατοµές αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής. 

• εγκατάσταση µονάδας κλιµατισµού ψύξης – θέρµανσης  ονοµαστικής 
απόδοσης 12.000 BTU/hr, ενεργειακής κλάσης A (EER > 3,2 και COP> 3,6) 
µε inverter, συµπεριλαµβανοµένων της ηλεκτρολογικής τους τροφοδοσίας. 

• εγκατάσταση 2 πάγκων µε συρταριέρες. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο κτιρίου 
 
 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι χιλιάδες τριακόσια είκοσι πέντε € 
   (Αριθµητικά): 6.325,00 
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Άρθρο Ζ-2:    ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,20m Χ 2,40m (µε κλιµατισµό) 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο 70%OIK-6401+ 10%OIK-7785+ 20%HΛM-59) 

 
Για µονό οικίσκο των εισπρακτόρων διαστάσεων 1,20m Χ 2,40m σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στην Τεχνική Περιγραφή και στα λοιπά Συµβατικά Τεύχη 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για: 

 
• σκελετό και φέροντα πλαίσια από γαλβανισµένα σιδερένια προφίλ. Τα 

περιµετρικά πάνελ θα αποτελούνται από εξωτερικά πετάσµατα αλουµινίου 
τύπου ALUCOBOND χρώµατος RAL 7036, εσωτερικά πετάσµατα από 
έγχρωµη µελαµίνη που θα περικλείουν θερµοµονωτικό υλικό από 
πετροβάµβακα των 150 κιλών ανά Μ3.  

• δάπεδο από µεταλλικές διαδοκίδες, γαλβανισµένες εν ψυχρώ, επί των οποίων 
θα στηριχθούν πλάκες από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 30 χιλ. Οι 
πλάκες θα επενδυθούν µε ελαστικά πλακίδια αντιστατικού και αντιολισθητικού 
τύπου.  

• στέγη από θερµοµονωτικά πετάσµατα λαµαρίνας µε εσωτερική πλήρωση 
πολυουρεθάνης πάχους 50 mm. 

• πόρτα µε χειρολαβή πανικού τύπου µπάρας και µηχανισµός αυτόµατου 
κλεισίµατος βαρέως τύπου και παράθυρα σταθερού και συρόµενου τύπου 
από διατοµές αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής. 

• εγκατάσταση µονάδας κλιµατισµού ψύξης – θέρµανσης ονοµαστικής 
απόδοσης 9.000 BTU/hr, ενεργειακής κλάσης A (EER > 3,2 και COP> 3,6) µε 
inverter συµπεριλαµβανοµένης της ηλεκτρολογικής της τροφοδοσίας 

• εγκατάσταση πάγκου µε συρταριέρα. 
 

 
Τιµή ανά τεµάχιο κτιρίου 

 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα € 
   (Αριθµητικά): 4.830,00 
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Άρθρο Ζ-3:    ΚΤΙΡΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 24,00 Χ 4,00 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο 70%OIK-6401+ 10%OIK-7785+ 20%HΛM-59) 

 
Για το κτίριο διοίκησης διαστάσεων 24,00m Χ 4,00m σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 
Τεχνική Περιγραφή και στα λοιπά Συµβατικά Τεύχη 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για: 
• βάσεις έδρασης του κτιριακού συγκροτήµατος από οπλισµένο σκυρόδεµα. 
• µεταλλικό σκελετό και τοίχους πλήρωσης. Ο σκελετός των οικίσκων θα 

αποτελείται από πλαίσια δαπέδου και οροφής, κατασκευασµένα από 
βαµµένες χαλύβδινες κοιλοδοκούς βαρέως τύπου, τα οποία συνδέονται 
µεταξύ τους κατακόρυφα µε χαλύβδινες κολόνες ίδιου τύπου. Το ωφέλιµο 
εσωτερικό ύψος πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,35 m. 

• εξωτερικούς τοίχους από θερµοµονωτικά πλαίσια (πάνελ) µε κορµό σκληρού 
αφρού πολυουρεθάνης πάχους 40mm θερµικής αγωγιµότητας λ=0,018 
Kcal/mh0C και αµφίπλευρη επένδυση από διαµορφωµένα ελάσµατα 
γαλβανισµένης λαµαρίνας πάχους 0,5mm, χρωµατισµένης εργοστασιακά σε 
χρώµα «µανόλια». 

• οροφή µε αντίστοιχου τύπου και πάχους θερµοµονωτικά πλαίσια, η οποία θα 
φέρει εσωτερική ψευδοροφή από µεταλλικό τετραγωνικό κάνναβο και πλάκες 
ορυκτών ινών. Στην ψευδοροφή θα ενσωµατώνονται χωνευτά φωτιστικά 
φθορισµού. 

• εσωτερικά χωρίσµατα από αντίστοιχα θερµοµονωτικά πλαίσια (πάνελ) 
πολυουρεθάνης πάχους 30mm επενδυµένα αµφίπλευρα µε διαµορφωµένα 
ελάσµατα γαλβανισµένης και λευκού χρώµατος λαµαρίνας πάχους 0,5mm. Σε 
όλες τις οριζόντιες και κατακόρυφες ενώσεις θα τοποθετούνται 
αρµοκάλυπτρα. 

• δάπεδο µε στρώση αδιαβροχοποιηµένης µοριοσανίδας ή αντίστοιχου υλικού 
πάχους τουλάχιστον 18 mm και επίστρωση από ειδικό αντιολισθηρό PVC ή 
linoleum σε φύλλα (όχι πλακάκια). Στους χώρους WC, στην αποθήκη, στα 
αποδυτήρια και στην κουζίνα θα τοποθετηθούν κεραµικά πλακίδια δαπέδου 
30 cm Χ 30 cm κατηγορίας IV. Εξωτερικά στο δάπεδο τοποθετείται µόνωση 
από θερµοµονωτικά πλαίσια πολυουρεθάνης θερµικής αγωγιµότητας λ=0,018 
Kcal/mh0C πάχους 40mm επενδυµένα αµφίπλευρα µε γαλβανισµένη 
λαµαρίνα πάχους 0,5mm. 

• τετράριχτη στέγη κλίσης 20% λόγω των χιονοπτώσεων και βροχοπτώσεων 
που επικρατούν στην περιοχή. Η στέγη θα πρέπει να προεξέχει περιµετρικά 
60cm και να αποτελείται από χαλύβδινα ζευκτά βαµµένα µε αντισκορική βαφή 
και ελαιόχρωµα. Η προεξοχή των 60cm πρέπει να καλύπτεται από την κάτω 
πλευρά µε θερµοµονωτικά πλαίσια (πάνελ) ίδιου τύπου και χρώµατος µε την 
εξωτερική τοιχοποιία. 

• εξωτερικά κουφώµατα αλουµινίου, συρόµενα, βαρέως τύπου διαστάσεων 
περίπου 1,00m Χ 1,60m, τύπου «καθρέφτη», µε διπλά τζάµια (5-9-5 mm) και 
ενιαίο λάστιχο τύπου U, εξωτερικά προστατευτικά ρολά ασφαλείας και 
βενετικές περσίδες 25mm. Σε ορισµένους χώρους θα υπάρχουν 
ανακλινόµενοι φεγγίτες αλουµινίου βαρέως τύπου διαστάσεων περίπου 0,50m 
Χ 0,35m.  

• κιγκλιδώµατα λευκού χρώµατος ασφαλείας, εξωτερικά του κτιρίου στα 
ανοίγµατα όλων των παραθύρων. 

• εξωτερική πόρτα που θα αποτελείται από πλαίσιο αλουµινίου βαρέως τύπου 
και θερµοµονωτικά πλαίσια διαστάσεων περίπου 2,00m Χ 1,10m. Επιπλέον η 
πόρτα αυτή θα ανοίγει προς τα έξω και θα διαθέτει παράθυρο εξ αλουµινίου 
βαρέως τύπου διαστάσεων περίπου 0,30m Χ 0,30m. Στην είσοδο του κτιρίου 
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θα δηµιουργείται «ανεµοφράκτης» µε δυο πόρτες, σύµφωνα µε το 
επισυναπτόµενο σχέδιο. 

• εσωτερικές πόρτες ξύλινες πρεσσαριστές χρώµατος «µπορντό» διαστάσεων 
είτε 0,90m Χ 2,00m είτε 1,00m Χ 2,00m περίπου, που θα έχουν επένδυση 
µελανίνης µε περιµετρικό εξωτερικό πηχάκι οξιάς (καβαλίκι). Η εξωτερική 
θύρα και η θύρα του δωµατίου καταµέτρησης θα φέρουν κλειδαριές ασφαλείας 
(τρίαινα). 

• δύο τουαλέτες πλήρως εξοπλισµένες µε: καζανάκι υψηλής πίεσης, νιπτήρα 
πορσελάνης µε θερµοµεικτική µπαταρία χρωµίου Ζ/Κ (ζεστού / κρύου νερού), 
σιφώνι δαπέδου, σετ καθρέφτη 0,40m X 0,60m, άγκιστρα, σαπουνοθήκη και 
χαρτοθήκη χρωµίου.  

• εξοπλισµό κουζίνας (πάγκο µήκους 3,00m, βάθους 0,60m και ύψους 0,80m 
τύπου Duropal µε µονό ανοξείδωτο νεροχύτη, µε ταχυθερµοσίφωνο 10lit, 
µικροέπιπλο και ντουλάπια µη τυποποιηµένα, µε βάθος 60 cm) 

• πλήρης υδραυλική εγκατάσταση µε εξωτερικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 
6atm για την ύδρευση και πλαστικοί σωλήνες αποχετεύσεων PVC 6atm 
επαρκών διατοµών.  

 
Τιµή ανά τεµάχιο κτιρίου 

 
 
 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως): Σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσια εβδοµήντα πέντε € 
                    (Αριθµητικά): 46.575,00 
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 ΟΜΑ∆Α Η: Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ  

 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Ο∆ΩΝ 
 
Άρθρο Η-1: ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΙ ΙΣΤΟΙ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισµένων χαλυβδίνων ιστών 
οδοφωτισµού, κατασκευασµένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισµού - Μέρος 5: 
Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισµού’’ και σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 
"Υποδοµή Οδοφωτισµού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα". 

 
Στην τιµές µονάδας περιλαµβάνονται και οι εξής επιµέρους εργασίες/υλικά:  
 

• Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. 

• Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων µε το ενσωµατωµένο σύρµα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ 
EN 61386 "Συστήµατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισµένους 
σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 

• Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε µε σκυρόδεµα είτε µε άµµο 
λατοµείου, µε βάση την τυπική διατοµή της µελέτης. 

• Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων µε το κάλυµµά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 
πλήρως τοποθετηµένα. 

• Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 

• Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

• Όλα τα προβλεπόµενα από την µελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού. 

• H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της 
προκατασκευασµένης βάσης του από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε ενσωµατωµένο κλωβό 
αγκύρωσης από γαλβανισµένες εν θερµώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων µε 
χυτοσιδηρό κάλυµµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαµορφωµένης σύµφωνα µε τα Πρότυπα 
Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).  

• Tο ακροκιβώτιο του ιστού, µονό ή πολλαπλό, µε την θυρίδα και την διάταξη µανδάλωσής 
της.  

• H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης µε οκτώ περικόχλια, 
επάνω και κάτω, µε χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισµού (τα κάτω είναι 
περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  

• H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού µε µη συρικνούµενη τσιµεντοκονία, 
µετά το αλφάδιασµα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  

• Oι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  

Τιµή ανά εγκατεστηµένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισµού, ανάλογα µε το ύψος του, ως εξής:  
 

 
Άρθρο Η-1.1: Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους 12,00 m 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101) 

 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια τετρακόσια  € 
   (Αριθµητικά): 1.400,00 
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Άρθρο Η-2: ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ/ΚΑΤΩ ∆ΙΑΒΑΣΕΩΝ 
 
Για την προµήθεια και εγκατάσταση ειδικού φωτιστικού σώµατος βαθµού προστασίας 
ΙΡ66, ειδικό και αποκλειστικά κατάλληλου για σήραγγες, µε ένα λαµπτήρα εκκενώσεως 
ατµών νατρίου υψηλής πίεσης PLUS (SΟΝΤ-Plus) συµµετρικού τύπου, πλήρους (µε 
λυχνιολαβές, λαµπτήρες, όργανα αφής, κλπ), σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την 
Τ.Σ.Υ. και τη µελέτη.  

 
Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνονται: 
α. η προµήθεια και η µεταφορά στον τόπο ενσωµάτωσης του φωτιστικού 
σώµατος µε το λαµπτήρα και όλων των υλικών και εξαρτηµάτων που 
απαιτούνται για τη στήριξη του φωτιστικού (κολάρα, κοχλίες, µούφες, 
τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά 
στηρίγµατα κλπ)  

β. ανηγµένα η προµήθεια και η µεταφορά στον τόπο του έργου και εγκατάσταση 
των αναλογούντων καλωδίων τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος, τύπου 
XLPE/LSZH/SWA/LSZH, ή όποιου άλλου τύπου καλωδίου προδιαγράφεται 
στη µελέτη, συµπεριλαµβανοµένων και των πάσης φύσεως σωληνώσεων 
προστασίας των καλωδίων στα εκτός της σήραγγας τµήµατα, της γείωσης, 
των γαλβανισµένων σιδηροτροχιών και των στηριγµάτων στήριξης των 
καλωδίων, των γαλβανισµένων εσχαρών (βαρέως τύπου), των ανοξείδωτων 
αγκυρίων ανάρτησης και κάθε άλλου υλικού στήριξης ή σύνδεσης που 
απαιτείται για την πλήρη εγκατάσταση των καλωδίων µέχρι τους πίνακες. 
Προκειµένου περί υπογείων γραµµών είτε στο έρεισµα είτε στο σώµα των 
οδών, στην τιµή περιλαµβάνονται και οι εργασίες εκσκαφής και επανεπίχωσης 
των τάφρων, το σκυρόδεµα εγκιβωτισµού των σωληνώσεων και η πλήρης 
κατασκευή των απαιτούµενων φρεατίων µέχρι τους πίνακες 

γ. ανηγµένα η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς στον τόπο του έργου και 
εγκατάστασης του ηλεκτρικού πίνακα τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος, 
συµπεριλαµβανοµένης της µεταλλικής κατασκευής του πίνακα, των πλαστικών 
κιβωτίων (εάν απαιτούνται), των οργάνων προστασίας και αυτοµατισµού του 
πίνακα, της σχάρας ανοικτού τύπου πλάτους 500mm και κάθε άλλου υλικού, 
µικροϋλικού και εξαρτήµατος που απαιτείται για την καλή λειτουργία ή την 
πλήρη εγκατάσταση του αντίστοιχου πίνακα 

δ. όλες οι εργασίες εγκατάστασης, διάνοιξης αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε 
στοιχείο της σήραγγας, σύνδεσης, ελέγχου και δοκιµών που απαιτούνται για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 

 
Τιµή ανά τεµάχιο φωτιστικού σώµατος. 

 
Άρθρο Η-2.1: Φωτιστικό σώµα κάτω διαβάσεων, συµµετρικού τύπου, µε λαµπτήρα 100W HP 

Na 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο 50%HΛΜ-102+ 50%HΛΜ-103) 

 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πεντακόσια εξήντα πέντε € 
   (Αριθµητικά): 565,00 

 
Άρθρο Η-2.2: Φωτιστικά σώµατα οδοφωτισµού τύπου βραχίονα µε λαµπτήρα νατρίου υψηλής 

πίεσης (NaHP) semi cut-off, ισχύος 400 W 
 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103) 

 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια σαράντα € 
   (Αριθµητικά): 340,00 
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Άρθρο Η-3: ΥΨΗΛΟΣ ΙΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ 15 m ΜΕ ΚΙΝΗΤΗ 
ΚΕΦΑΛΗ 

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101) 
 

 
Για την προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης και 
πλήρη εγκατάσταση γαλβανισµένου χαλύβδινου µε κινητή κεφαλή φωτιστικών πυλώνα 
ηλεκτροφωτισµού διοδίων, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η-Μ εργασιών την Τ.Σ.Υ. και 
τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, ο οποίος περιλαµβάνει:  

 
α. πυλώνα ύψους, όπως παρακάτω, µε θύρα επίσκεψης, τις απαιτούµενες ενισχύσεις, 

τα ενισχυτικά πτερύγια βάσης, τη χαλύβδινη βάση στήριξης, το ειδικό ερµάριο βάσης 
µε τη θύρα του, µε το µηχανισµό ανύψωσης / κατάβασης της κεφαλής των 
φωτιστικών µε όλα τα µηχανικά και ηλεκτρικά µέρη, καθώς και την κεφαλή ανάρτησης 
των φωτιστικών σωµάτων 

β. αναλογία από έναν φορητό τριφασικό ηλεκτροκινητήρα ανεβοκατεβάσµατος κεφαλής 
(έναν για όλη την εγκατάσταση των διοδίων) µε πίνακα-χειριστήριο 

γ. τέσσερις (4) προβολείς κατάλληλους για λαµπτήρα Νa YΠ 1.000W ασύµµετρης 
ευρείας δέσµης µε στήριγµα, κέλυφος, γυάλινο κάλυµµα, λυχνία, λυχνιολαβή, 
στυπιοθλίπτη, στραγγαλιστικό πηνίο, πυκνωτή διόρθωσης συνηµιτόνου, εναυστήρα 
και µικροϋλικά στήριξης-σύνδεσης (κοχλίες, περικόχλια, κλπ.) 

δ. στεγανό ηλεκτρικό πίνακα διανοµής πυλώνα στη βάση αυτού 
ε. καλώδια από τον πίνακα διανοµής πυλώνα µέχρι τον πίνακα διακλάδωσης που 

τοποθετείται στην κινητή κεφαλή και από εκεί στα φωτιστικά σώµατα µέσω των 
οργάνων έναυσης 

στ. εξοπλισµό αλεξικέραυνου, αποτελούµενο από ακίδα, αγωγό καθόδου, και τρίγωνο 
γείωσης 

ζ. βάση θεµελίωσης του ψηλού ιστού από οπλισµένο σκυρόδεµα περιλαµβανοµένου 
του οπλισµού, της θεµελιακής γείωσης, του κλωβού αγκύρωσης, των κοχλιών, 
στεφανιών στήριξής τους και περικοχλίων στήριξης και κατακορύφωσης, των 
προστατευτικών τους καλυµµάτων και του µη συρρικνούµενου σκυροδέµατος 
προστασίας 

 
Στην τιµή του άρθρου, επί πλέον των ανωτέρω, περιλαµβάνεται ανηγµένα η δαπάνη: 
1) του καλωδίου τροφοδοσίας από τον πίνακα διανοµής του ιστού µέχρι το κεντρικό 

πίλαρ ηλεκτροδότησης πλήρως εγκατεστηµένου σε υπόγειο δίκτυο µέσα σε σωλήνα 
2) της κατασκευής του ανωτέρω υπόγειου δικτύου στο έρεισµα ή το σώµα της οδού µε 

σωληνώσεις ΡΕ Φ90mm/6bar  περιλαµβανοµένης της εκσκαφής των τάφρων για την 
τοποθέτηση των σωληνώσεων, της προµήθειας, µεταφοράς, τοποθέτησης και 
σύνδεσης των σωληνώσεων, καθώς και της επανεπίχωσης των τάφρων ή της 
κατασκευής του ανωτέρω υπόγειου δικτύου σε διαβάσεις οδοστρώµατος µε 
σωληνώσεις από εγκιβωτισµένο σε σκυρόδεµα σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο 
“πράσινη ετικέτα”, περιλαµβανοµένης της προµήθειας, µεταφοράς, τοποθέτησης και 
σύνδεσης των σωληνώσεων  

3) του κεντρικού πίλαρ ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισµού (ένα για όλη την 
εγκατάσταση), που περιλαµβάνει προµήθεια και πλήρη εγκατάσταση ηλεκτρικού 
πίνακα (ΠΙΛΑΡ) ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισµού, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, 
την ΤΣΥ και τα σχέδια, που αποτελείται από: 
α. το γαλβανισµένο µεταλλικό ερµάριο (Πίλαρ) 
β. τη βάση του από οπλισµένο σκυρόδεµα 
γ. τη στεγανή διανοµή πλήρως εξοπλισµένη µε τον απαιτούµενο αριθµό 

αναχωρήσεων ηλεκτροφωτισµού µε ασφαλειοδιακόπτες ικανότητας διακοπής 10 
ΚΑ, φωτοκύτταρο και χρονοδιακόπτη ελέγχου και επαφές για τριφασική παροχή, 
καθώς και όλα τα υλικά (ιστός, κεφαλή, κλπ) που απαιτούνται για τη στήριξη του 
φωτοκύτταρου, η δαπάνη των εκσκαφών, της σκυροδέτησης της βάσης του ιστού, 
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των σωληνώσεων και κάθε άλλη δαπάνη υλικών εργασίας που απαιτείται για τη 
θεµελίωση του ιστού και την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής.  

δ. φωτιστικό σώµα µε το λαµπτήρα και διακόπτη χειριστού. 
ε. ρευµατοδότη 16 Α. 

4) της πλάκας γειώσεως διαστάσεων 500Χ500Χ5 χλστ 
5) των φρεατίων τραβήγµατος και διακλαδώσεων καλωδίων τοποθετούµενων στο 

έρεισµα ή το σώµα της οδού εσωτερικών διαστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΚΕ µε 
τοιχώµατα και πυθµένα από Β15 και οπλισµό St IV µε διαµόρφωση οπών εισόδου-
εξόδου των σωληνώσεων και µε διπλό χυτοσιδηρό κάλυµµα βαµµένο µε δυο 
στρώσεις αντισκωριακού υλικού ή φρεατίων κατάλληλων για τοποθέτηση σε γέφυρα, 
για τράβηγµα και διακλαδώσεις καλωδίων, µε διαµορφώσεις εισόδου και εξόδου του 
σιδηροσωλήνα  

6) του χάλκινου αγωγού γείωσης του υπογείου δικτύου από τη στεγανή διανοµή του 
πυλώνα µέχρι το πίλαρ και την πλάκα γείωσης καθώς και όλων των υλικών-
µικροϋλικών.  

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ όλων των 
απαιτούµενων υλικών, καλωδίων, ηλεκτρικών πινάκων διανοµής και διακλάδωσης και 
µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εκσκαφής για την 
εγκατάσταση του τριγώνου γείωσης, η δαπάνη τοποθέτησης και σύνδεσης µεταξύ των και 
προς τις τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη της εργασίας πλήρους κατασκευής και 
σύνδεσης του κεντρικού πίλαρ, µε τις εισερχόµενες και εξερχόµενες γραµµές, η δαπάνη 
της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου και του κεντρικού πίλαρ, των δοκιµών, των ελέγχων 
και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και 
έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ εργασιών, την ΤΣΥ, τα εγκεκριµένα σχέδια 
και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο πυλώνα ηλεκτροφωτισµού 15,0 µ.  

 
 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έντεκα χιλιάδες εκατό € 
   (Αριθµητικά): 11.100,00 

 
 



  
 

K:\A6033-6034\cons\tefhi\5289_TM.doc                                           - 88 -                                                   6033-6034/5289/Β06 

Άρθρο Η-4: ΠΙΛΛΑΡ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
 

Στεγανά µεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισµού (πίλλαρ), βαθµού 
προστασίας ΙΡ55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, µε την βάση έδρασής τους από 
σκυρόδεµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ‘Υποδοµή οδοφωτισµού’’. 

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
• η προµήθεια και µεταφορά επί τοπου του στεγανού µεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) µε 
δίριχτη στέγη µε περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oµβρίων, από λαµαρίνα 
ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 mm, γαλβανισµένου εν θερµώ εσωτερικά και εξωτερικά, 
µετά την κατασκευή του, µε ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 µm), 
βαµένου µε διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υµένα (εκάστης) 125 µm, 
µε ελαστικά παρεµβύσµατα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, 
κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλλαρς του έργου και πινακίδα επισήµανσης µε τα στοιχεία του 
κυρίου του έργου 

• η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγµατος της βάσης έδρασης του πίλλαρ 

• η βάση του πίλλαρ από οπλισµένο σκυρόδεµα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασµένη, 
ούτως ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθµη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, µε 
κεντρική οπή διέλευσης των υπογείων καλωδίων.  

• Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης. 

• Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

• η στεγανή διανοµή εντός του πίλλαρ µε τα όργανα διακοπής και προστασίας των 
κυκλωµάτων φωτισµού, αποτελούµενη αποτελούµενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 
κατασκευασµένο από βαµµένη λαµαρίνα ή άκαυστο θερµοπλαστικό, επαρκών 
διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές µε τους 
κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου 
τηλεχειρισµού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο. 

• τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, 
αυτόµατους µαγνητοθερµικούς διακόπτες και ηλεκτρονόµους ισχύος τηλεχειρισµού (ανά 
κύκλωµα φωτισµού), ρελέ µείωσης νυκτερινού φωτισµού (όταν προβλέπεται), 
χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη µείωσης νυκτερινού φωτισµού (όταν 
προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή 
«καραβοχελώνα» και κλεµοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω µέρος του 
κιβωτίου). 

• η απασχόληση προσωπικού εξοπλισµού και µέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις 
και τον έλεγχο λειτουργίας 

Τιµή ανά τεµάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισµού, ανάλογα µε τον αριθµό των 
αναχωρήσεων, ως εξής. 
 

 
Άρθρο Η-4.1: Πίλλαρ οδοφωτισµού τεσσάρων αναχωρήσεων 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52) 

 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες πεντακόσια  € 
   (Αριθµητικά): 2.500,00 

 
Άρθρο Η-4.2: Πίλλαρ οδοφωτισµού οκτώ αναχωρήσεων 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52) 

 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα € 
   (Αριθµητικά): 2.750,00 
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Άρθρο Η-5:  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101) 
 
Ολοκλήρωση πλήρης εγκατάστασης γαλβανισµένων χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισµού, 
κατασκευασµένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισµού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για 
χαλύβδινους ιστούς φωτισµού’’ και σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδοµή 
Οδοφωτισµού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα". 

 
Στην τιµές µονάδας περιλαµβάνονται και οι εξής επιµέρους εργασίες/υλικά για όποιον ιστό 
απαιτείται:  
 

• Όλα τα προβλεπόµενα από την µελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού. 

• Tο ακροκιβώτιο του ιστού, µονό ή πολλαπλό, µε την θυρίδα και την διάταξη µανδάλωσής 
της.  

• H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού µε µη συρικνούµενη τσιµεντοκονία, 
µετά το αλφάδιασµα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  

• H πλήρωση των ειδικών φρεατίων έλξης και επίσκεψης καλωδίων µε τσίµεντο.  

• Oι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  

Τιµή ανά εγκατεστηµένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισµού, ανάλογα µε το ύψος του, ως εξής:  
 

 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν δέκα € 
   (Αριθµητικά): 110,00 
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Η/Μ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  
 
Άρθρο Η-6: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ∆ΕΗ 
ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52) 
 

Ηλεκτρικός υποπίνακας ηλεκτρικού ρεύµατος ∆ΕΗ οικίσκου εισπρακτόρων, 
κατάλληλων διαστάσεων σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή, από χαλυβδοέλασµα 
«ντεκαπέ» και µορφοσίδηρο µε τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, µικροαυτόµατους, 
ενδεικτικές λυχνίες κλπ.) και µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και εξόδου των 
ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ. 
µικροϋλικά, καθώς και τον χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού µε βασικό χρώµα, 
στόκο πιστολιού και δύο στρώµατα ψηµένου βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια και 
εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση και 
στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου µε πατούµενα σιδηρά ελάσµατα, συνδέσεως των 
εισερχόµενων και απερχοµένων γραµµών, καθώς και κάθε εργασία για την δοκιµή και 
παράδοση σε λειτουργία. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο  

 
 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τετρακόσια  € 
   (Αριθµητικά): 400,00 
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Άρθρο Η-7:ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ UPS ΟΙΚΙΣΚΟΥ 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52) 
 

Ηλεκτρικός υποπίνακας ηλεκτρικού ρεύµατος UPS οικίσκου εισπρακτόρων, 
κατάλληλων διαστάσεων σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή, από χαλυβδοέλασµα 
«ντεκαπέ» και µορφοσίδηρο µε τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, µικροαυτόµατους, 
ενδεικτικές λυχνίες κλπ.) και µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και εξόδου των 
ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ. 
µικροϋλικά, καθώς και τον χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού µε βασικό χρώµα, 
στόκο πιστολιού και δύο στρώµατα ψηµένου βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια και 
εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση και 
στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου µε πατούµενα σιδηρά ελάσµατα, συνδέσεως των 
εισερχόµενων και απερχοµένων γραµµών, καθώς και κάθε εργασία για την δοκιµή και 
παράδοση σε λειτουργία. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο  

 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τετρακόσια  € 
   (Αριθµητικά): 400,00 
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Άρθρο Η-8:ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΑΠΑΓΩΓΟΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105) 
 

Μονοφασικοί απαγωγοί κρουστικών ρευµάτων, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου, που είναι αναπόσπαστα µέρη του παρόντος 
άρθρου, για την αποφυγή κρουστικών υπερτάσεων στους ηλεκτρικούς υποπίνακες του 
κτιρίου διοίκησης και των θαλαµίσκων, τύπου Τ2, µονοπολικοί (L-N), για κρουστικές 
υπερτάσεις κυµατοµορφής 8/20µs, ικανότητας εκφόρτισης 40ΚΑ, σύµφωνα µε ΕΛΟΤ-
ΕΝ-62305, ΕΛΟΤ-ΕΝ-61643 και ΕΛΟΤ HD 384, κατάλληλοι για ράγα DIN µε βοηθητική 
επαφή ΝΟ για τηλεένδειξη- τηλεχειρισµό. 
Οι απαγωγοί που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι τεχνολογίας MOV (Metal Oxide Varistor). 

 
Στην τιµή περιλαµβάνονται τα υλικά, η εγκατάσταση και οι δοκιµές για πλήρη και 
κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
του έργου. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο  

 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα € 
   (Αριθµητικά): 70,00 
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Άρθρο Η-9: ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (Γ.Π.Χ.Τ) 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-88) 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και την εγκατάσταση πλήρους Γενικού 
Πίνακα ∆ιανοµής Χαµηλής Τάσης «ΓΠΧΤ» µε 2 πεδία , σύµφωνα µε τη µελέτη, την 
Τεχνική Περιγραφή (ΤΠ) και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου που οποία είναι 
αναπόσπαστα µέρη του παρόντος άρθρου, τα Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
 

• η µεταλλική κατασκευή των προκατασκευασµένων πεδίων του πίνακα 
• όλοι οι αυτόµατοι διακόπτες µε τους µηχανισµούς µανδαλώσεως και 

ενεργοποίησης καθώς και όλα τα όργανα χειρισµού προστασίας, ένδειξης και 
ελέγχου που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή του έργου. 

•  όλες οι εργασίες εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχου και δοκιµών που απαιτούνται 
για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
  

Τιµή πλήρους Γενικού Πίνακα ∆ιανοµής Χαµηλής Τάσης 2 πεδίων, κατασκευασµένου και 
εγκατεστηµένου σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του 
έργου.  

 
 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά χιλιάδες εννιακόσια σαράντα πέντε € 
   (Αριθµητικά): 7.945,00 
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Άρθρο Η-10: ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ (100 KVA) 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-88) 

 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και εγκατάσταση πλήρους 
Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους, (400/230Vac), ισχύος 100 KVA (prime power), εξωτερικού 
χώρου, µε ηχοµονωτικό κάλυµµα, τριφασικού τεσσάρων καλωδίων, 50Hz, υδρόψυκτο, 
αποτελούµενο από πετρελαιοκινητήρα, σύγχρονο τριφασικό εναλλακτήρα (alternator), 
ηλεκτρικό πίνακα λειτουργίας και ελέγχου, όργανα ενδείξεων και αυτοµατισµού, βάση, 
εξαρτήµατα, διάταξη αυτόµατου εκκίνησης και σταδιακής αποκατάστασης κυκλωµάτων, διάταξη 
εξάτµισης και σιγαστήρα, διάταξη προθέρµανσης µε θερµαντικές αντιστάσεις της τροφοδοσίας 
καυσίµου µε θερµοστάτη, κατάλληλα µονωµένη δεξαµενή καυσίµων για συνεχή λειτουργία επί 9 
ώρες, συµπεριλαµβανοµένου και του καυσίµου για τη διαδικασία δοκιµών και κατά τα λοιπά 
σύµφωνα µε τη µελέτη, την Τεχνική Περιγραφή (ΤΠ) και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου 
που είναι αναπόσπαστα µέρη του παρόντος άρθρου, τα Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. Τα παραπάνω θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 και τα 
προϊόντα θα φέρουν το σήµα CE.  
 

Στην τιµή επί πλέον περιλαµβάνονται: 
 
α. όλες οι καλωδιώσεις και διασυνδέσεις ισχυρών και ασθενών ρευµάτων που 

απαιτούνται µε τις λοιπές εγκαταστάσεις (πίνακα χαµηλής τάσης, κλπ.) 
συµπεριλαµβανόµενων και των πάσης φύσεως σωληνώσεων προστασίας των 
καλωδίων, των εσχαρών ή των σιδηροτροχιών στήριξης των καλωδίων και κάθε 
υλικού στήριξης ή σύνδεσης που απαιτείται για την πλήρη εγκατάσταση των 
καλωδιώσεων. 

β.  οι εργασίες εκσκαφής και επανεπίχωσης των χαντακιών, το σκυρόδεµα 
εγκιβωτισµού των σωληνώσεων και της βάσης έδρασής του από οπλισµένο 
σκυρόδεµα καθαρού ύψους 25 εκ. και κάθε άλλο υλικό που απαιτείται για την 
πλήρη εγκατάστασή τους 

γ. όλες οι εργασίες εγκατάστασης σύµφωνα και µε τις συστάσεις του κατασκευαστή, 
σύνδεσης, ελέγχου και δοκιµών στο εργοστάσιο κατασκευής και στον τόπο του 
έργου που απαιτούνται για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης 

δ. τα ανταλλακτικά που καθορίζονται στις προδιαγραφές 
 

 
Τιµή ανά τεµάχιο ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 100 KVA (prime power), κατασκευασµένου και 
εγκατεστηµένου σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο  
  

 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι χιλιάδες οκτακόσια πενήντα € 
   (Αριθµητικά): 20.850,00 
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Άρθρο Η-11:ΣΥΣΤΗΜΑ Α∆ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-U.P.S  
(20KVA) 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-88) 

 
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και εγκατάσταση πλήρους 

Συστήµατος Αδιάλειπτης Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας (U.P.S) ισχύος 20KVA, µε 
ανορθωτή, συστοιχία συσσωρευτών τύπου VRLA (Valve regulated Lead-Acid), µε ικρίωµα 
τοποθέτησης για µπαταρίες, διάρκειας τριάντα λεπτών της ώρας, στατικό µετατροπέα 
(static inverter) κλπ, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
του έργου που είναι αναπόσπαστα µέρη του παρόντος άρθρου. Ο κατασκευαστής θα 
πρέπει να έχει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 και τα προϊόντα να φέρουν το σήµα CE. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνονται επί πλέον οι δαπάνες για: 

α.  πλήρες UPS ισχύος 20 KVA, ανορθωτή, στατικό µετατροπέα και ηλεκτρονικό 
µεταγωγικό διακόπτη 

β. το ικρίωµα για την τοποθέτηση των µπαταριών (εάν απαιτείται εκ της 
απαιτούµενης αυτονοµίας) 

γ. όλες τις καλωδιώσεις διασύνδεσης των διαφόρων τµηµάτων του συστήµατος 
µεταξύ τους και µε το Γενικό Πίνακα Χαµηλής Τάσης, συµπεριλαµβανόµενων 
και των πάσης φύσεως σωληνώσεων προστασίας καλωδίων, των εσχαρών ή 
των σιδηροτροχιών στήριξης των καλωδίων και κάθε υλικού στήριξης ή 
σύνδεσης που απαιτείται για την πλήρη εγκατάσταση των καλωδιώσεων (όπως 
η κατασκευή των ηλεκτρικών γραµµών διασύνδεσης του UΡS µε τη συστοιχία 
συσσωρευτών, σύνδεση των ηλεκτρικών γραµµών ισχύος και παράδοση σε 
κανονική λειτουργία µετά από ελέγχους).  

δ. όλες τις εργασίες εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχου και δοκιµών που 
απαιτούνται για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης 

ε. τα ανταλλακτικά που καθορίζονται στις προδιαγραφές 
 
 

Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους συστήµατος αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, 
ισχύος 20 KVA, κατασκευασµένου και εγκατεστηµένου σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή 
και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου. 

 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι χιλιάδες εννιακόσια  € 
   (Αριθµητικά): 6.900,00 
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Άρθρο Η-12:ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ Η/Ζ ΚΑΙ UPS 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52) 

 
Ηλεκτρικός πίνακας διανοµής H/Z και UPS κατάλληλων διαστάσεων σύµφωνα µε 

την Τεχνική Περιγραφή, από χαλυβδοέλασµα «ντεκαπέ» και µορφοσίδηρο µε τα όργανά του 
(διακόπτες, ασφάλειες, µικροαυτόµατους, ενδεικτικές λυχνίες κλπ.) και µε τα απαραίτητα 
στηρίγµατα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις 
εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ. µικροϋλικά, καθώς και τον χρωµατισµό των µεταλλικών 
µερών αυτού µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολιού και δύο στρώµατα ψηµένου 
βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των 
οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου µε 
πατούµενα σιδηρά ελάσµατα, συνδέσεως των εισερχόµενων και απερχοµένων γραµµών, 
καθώς και κάθε εργασία για την δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο  
 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια πεντακόσια  € 
   (Αριθµητικά): 1.500,00 
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Άρθρο Η-13:ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΛΩΒΟΥ 
FARADAY 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105) 

 
Αντικεραυνική προστασία του κτιρίου διοίκησης τύπου κλωβού FARADAY, 

διαστάσεων 10Χ10 µ. κατασκευασµένη σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ-ΕΝ 62305 και ΕΛΟΤ- ΕΝ 
61643, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου, 
που είναι αναπόσπαστα τµήµατα του παρόντος άρθρου, αποτελούµενη από: 

 
1. Συλλεκτήριους αγωγούς από Cu διαµέτρου 10 χιλ. θερµά 

επιψευδαργυρωµένου κατά ΕΛΟΤ 50164, χωρίς ενώσεις, που θα 
εγκατασταθούν περιµετρικά της στέγης του κτιρίου  

2. Ακίδες από κράµα Cu, επινικελωµένες Ms/eNi, διαστάσεων Φ16Χ300 χιλ., 
κατά ΕΛΟΤ- ΕΝ 50164. 

3. Πλάκες έδρασης ακίδων κατά DIN 48829-K-St 
4. Στηρίγµατα, σύνδεσµους, σφικτήρες και κολάρα, διµεταλλικού τύπου, κατά 

ΕΛΟΤ-ΕΝ-50164. 
5. Απαγωγούς καθόδου µε τις αντίστοιχες διατάξεις αποσυνδέσεως της συνέχεια 

τους («σύνδεση ελέγχου») ως απαιτούνται 
 

Ο κλωβός, θα συνδεθεί µε δύο (2) ανεξάρτητα τρίγωνα γείωσης, η τιµή 
προµήθειας, µεταφοράς, εγκατάστασης, δοκιµών των οποίων περιλαµβάνεται στην τιµή.  

 
Μετά από την εγκατάσταση, οι µετρήσεις που θα γίνουν, θα πρέπει να δείξουν 

αντίσταση γείωσης έως 1 Ohm. 
 

Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά, η πλήρης εγκατάσταση και οι δοκιµές για 
παράδοση της αντικεραυνικής προστασίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα στην Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο  

 
 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες διακόσια  € 
   (Αριθµητικά): 2.200,00 

 



  
 

K:\A6033-6034\cons\tefhi\5289_TM.doc                                           - 98 -                                                   6033-6034/5289/Β06 

Άρθρο Η-14:ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5) 

 
Θεµελιακή γείωση του κτιρίου ∆ιοίκησης, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο 

Παράρτηµα VI του Κανονισµού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και σύµφωνα 
µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου που είναι 
αναπόσπαστα τµήµατα του παρόντος άρθρου, αποτελούµενη από µία, θερµά 
επιψευδαργυρωµένη ταινία Cu, διαστάσεων 40Χ4 χιλ. κατά DIN 48801, η οποία θα 
τοποθετηθεί περιµετρικά του κτιρίου και κάτω από αυτό. Στην θεµελιακή γείωση θα 
συνδεθούν µέσω λυόµενων συνδέσµων µε, χαλύβδινους θερµά επιψευδαργυρωµένους 
κοχλίες: η µπάρα γείωσης του χώρου του ΓΠΧΤ, η µπάρα γείωσης του Η/Ζ, ο µεταλλικός 
σκελετός του κτιρίου και ο κλωβός Faraday. 

 
Η γείωση θα καταλήγει σε ένα τρίγωνο γείωσης, η τιµή προµήθειας, µεταφοράς, 

εγκατάστασης, δοκιµών του οποίου περιλαµβάνεται στην τιµή. 
 

Η αντίσταση γείωσης δεν θα υπερβαίνει το 1 Ohm. 
 

Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά, η εγκατάσταση, η διασύνδεση όλων των 
προβλεπόµενων, η εργασία συναρµολόγησής τους, οι απαιτούµενες χωµατουργικές 
εργασίες και οι µετρήσεις και δοκιµές, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του 
έργου. 

 
 

Τιµή ανά τεµάχιο  
 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια οκτακόσια πενήντα € 
   (Αριθµητικά): 1.850,00 
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Άρθρο Η-15:ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΠΑΓΩΓΟΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105) 

 
Τριφασικοί απαγωγοί κρουστικών ρευµάτων, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή 

και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου, που είναι αναπόσπαστα µέρη του παρόντος 
άρθρου, για την αποφυγή κρουστικών υπερτάσεων στους ηλεκτρικούς πίνακες του 
κτιρίου διοίκησης, τύπου Τ1+Τ2, τετραπολικοί (L1-N, L2-N, L3-Ν & N-PE), για κρουστικές 
υπερτάσεις κυµατοµορφής 10/350 µs, ικανότητας εκφόρτισης 140ΚΑ, σύµφωνα µε 
ΕΛΟΤ-ΕΝ-62305, ΕΛΟΤ-ΕΝ-61643 και ΕΛΟΤ HD 384, κατάλληλοι για ράγα DIN µε 
βοηθητική επαφή ΝΟ για τηλεένδειξη- τηλεχειρισµό. 

 
Οι απαγωγοί που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι τεχνολογίας MOV (Metal Oxide 

Varistor). 
 

Στην τιµή περιλαµβάνονται τα υλικά, η εγκατάσταση και οι δοκιµές για πλήρη και 
κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
του έργου. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο  

 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξακόσια ογδόντα € 
   (Αριθµητικά): 680,00 
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Άρθρο Η-16:ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΡΩΙΜΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΑΚΤΙΝΑΣ 60µ. 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55) 

 
Για την προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση ενός αλεξικέραυνου εκποµπής 

πρώιµου οχετού (µη ραδιενεργού) ακτίνας 60 µ., στάθµης αντικεραυνικής προστασίας Ι, 
σε οποιαδήποτε θέση του έργου υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Το αλεξικέραυνο θα 
αποτελείται από τα εξής µέρη: 

 
• Ακίδα από ειδικό κράµα ορείχαλκου επινικελωµένη 
• Στεγανός κύλινδρος µε περίβληµα ανοξείδωτου χάλυβα που θα περιλαµβάνει 

τη κεφαλή του αλεξικεραύνου (µη ραδιενεργή) 
• Στέλεχος (σωληνωτή ράβδος) ειδικού ορειχάλκινου κράµατος επινικελωµένου 
• Ιστός εδάφους γαλβανισµένος εν θερµώ, τηλεσκοπικός κατακλινόµενος, 

ύψους 15µ. 
• Αγωγός καθόδου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 

50164-2 
• Γείωση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 61024-1 

καθώς και οι απαιτούµενες πινακίδες σήµανσης της γείωσης 
• Χάλκινα εξαρτήµατα στερεώσεως και συνδέσεως συστήµατος γειώσεως 

 
Το αλεξικέραυνο θα πρέπει να φέρει έγκυρο πιστοποιητικό εκδοθέν από Κρατικό 

Φορέα, όπου να αναφέρονται οι εργαστηριακές δοκιµές που έχουν γίνει καθώς και τα 
πρότυπα που πληρεί. 
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς 
στον τόπο του έργου όλων των εξαρτηµάτων και υλικών του αλεξικέραυνου τύπου 
πρώιµου οχετού (µη ραδιενεργό) ακτίνας προστασίας 60µ., µετά των µικροϋλικών 
συνδέσεων κλπ, η δαπάνη της εργασίας πλήρους κατασκευής και σύνδεσης αυτού µε το 
σύστηµα γειώσεως, η δαπάνη κατασκευής της γείωσης µετά των απαιτουµένων υλικών 
και της ειδικής σκόνης άνθρακα που µπορεί να απαιτηθεί για τη βελτίωση των 
απαιτούµενων χαρακτηριστικών αγωγιµότητας του εδάφους, η δαπάνη ελέγχων, 
δοκιµών και ρυθµίσεων και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για 
παράδοση της κατασκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο αλεξικέραυνου εκποµπής πρώιµου οχετού 
 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε χιλιάδες εξακόσια  € 
   (Αριθµητικά): 5.600,00 
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Άρθρο Η-17: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 4 ΖΩΝΩΝ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52) 

 
Πίνακας πυρανίχνευσης τεσσάρων (4) ζωνών, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή 

και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που είναι αναπόσπαστα τµήµατα του παρόντος άρθρου, από 
χαλυβδοέλασµα «ντεκαπέ» και µορφοσίδηρο, σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 54 part 2&4 και 
BS 5839, µε δυνατότητα επικοινωνίας µε µεγαφωνική εγκατάσταση αναγγελίας πυρκαγιάς, 
µε οπτική ένδειξη κανονικής λειτουργίας και λειτουργίας συναγερµού για κάθε µία ζώνη, 
µπουτόν επανάταξης και συσσωρευτές 2x12 Vdc σαν εφεδρική πηγή ενέργειας και 
αυτονοµία (battery standby) τουλάχιστον 24h, βοηθητικές επαφές (NO, NC), κλπ..  

 
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους πίνακα πυρανίχνευσης, κατασκευασµένο, εγκατεστηµένο 

και δοκιµασµένο σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του 
έργου. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο  

 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννιακόσια ογδόντα πέντε € 
   (Αριθµητικά): 985,00 
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Άρθρο Η-18:ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΠΝΟΥ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52) 

 
Πυρανιχνευτής θερµοδιαφορικός ή οπτοηλεκτρονικός καπνού, σύµφωνα µε την 

Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου, που είναι αναπόσπαστα µέρη 
του παρόντος άρθρου, διεγειρόµενος από τα ορατά ή αόρατα προϊόντα καύσης ή 
διαφοροποίηση της θεµοκρασίας, κατάλληλος για τοποθέτηση σε υγρούς ή µη χώρους, µε 
διάταξη βοηθητικών εντολών, µε τη βάση του (µπαγιονέτ). 

 
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους πυρανιχνευτή, κατασκευασµένο, εγκατεστηµένο, 

δοκιµασµένο και σε σύνδεση µε κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης, σύµφωνα µε την Τεχνική 
Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο  

 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα δύο € 
   (Αριθµητικά): 52,00 
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Άρθρο Η-19:ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-60) 

 
Χειροκίνητος σταθµός αναγγελίας πυρκαγιάς κτιρίου, τύπου micro switch, σύµφωνα 

µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου που είναι αναπόσπαστα 
µέρη του παρόντος άρθρου, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση συνδεσµολογία και 
δοκιµές. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο  

 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα δύο € 
   (Αριθµητικά): 42,00 
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Άρθρο Η-20:ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ - ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-60) 

 
Φωτεινός επαναλήπτης - σειρήνα σήµανσης συναγερµού, σύµφωνα µε την Τεχνική 

Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου που είναι αναπόσπαστα µέρη του 
παρόντος άρθρου, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση, συνδεσµολογία και δοκιµές 
µίας σειρήνας σήµανσης συναγερµού πλήρους, µε κάλυµµα κόκκινου χρώµατος, σύµφωνα 
µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο  

 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα πέντε € 
   (Αριθµητικά): 75,00 
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Άρθρο Η-21:ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΕΑ ΚΤΙΡΙΟΥ  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105) 

 
Πυροσβεστική φωλεά κτιρίου συνδεδεµένης στο δίκτυο ύδρευσης σύµφωνα µε την 
Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου που είναι αναπόσπαστα 
µέρη του παρόντος άρθρου, αποτελούµενη από: 
 

• Ερµάριο από λαµαρίνα DKP, πάχους 1,5 χιλ. µε τις αναγκαίες ενισχύσεις στις 
θέσεις στήριξης των περιεχοµένων εξαρτηµάτων, πόρτες κλπ, βαµµένο µε µία στρώση 
µινίου και δύο στρώσεις µε βερνίκι µετάλλων σε κόκκινο χρώµα. 

 
Η πόρτα θα έχει άκαµπτο πλαίσιο, µεντεσέδες βαρέως τύπου και µάνδαλο (όχι κλειδαριά). 
 
Το περιεχόµενο του ερµαρίου που θα είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 
Παράρτηµα ∆ της Πυροσβεστικής ∆ιάταξης Νο 3, η αυτής που θα ισχύει στον χρόνο της 
κατασκευής του κτιρίου. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και η εργασία πλήρους εγκατάστασης, δοκιµών 
και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο  

 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια δέκα € 
   (Αριθµητικά): 310,00 
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Άρθρο Η-22:ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Ρα, ΦΟΡΗΤΟΣ, ΓΟΜΩΣΕΩΣ 6 kg  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-19) 

 
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 6 kg, φορητός, πλήρης, µε το 

αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεώς του στον τοίχο, πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή 
προµήθεια, µεταφορά και στήριξη, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές του έργου. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο  

 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα οκτώ € 
   (Αριθµητικά): 38,00 
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Άρθρο Η-23: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΦΟΡΗΤΟΣ, ΓΟΜΩΣΕΩΣ 6 
kg  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-19) 

 
Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, γοµώσεως 6 kg, φορητός, πλήρης, µε το 

αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεώς του στον τοίχο, πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή 
προµήθεια, µεταφορά και στήριξη, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές του έργου. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο  

 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα επτά € 
   (Αριθµητικά): 57,00 
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Άρθρο Η-24:ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο 70% ΗΛΜ-48+ 30%+ΗΛΜ-61) 

 
Πλήρες τηλεφωνικό κέντρο ψηφιακής τεχνολογίας, σύµφωνα µε την Τεχνική 

Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου που είναι αναπόσπαστα µέρη του 
παρόντος άρθρου, µε δυνατότητα εξυπηρέτησης τουλάχιστον δύο (2) εξωτερικών 
γραµµών ISDN (BRI ή PRI) ή PSTN και κατάλληλου αριθµού εσωτερικών συνδροµητών 
αναλογικών και ψηφιακών (µε εφεδρεία τουλάχιστον 20% των εγκατεστηµένων).  

 
Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται : 
• η δαπάνη προµήθειας επί τόπου του τηλεφωνικού κέντρου, των τηλεφωνικών 

καλωδίων J-H(st)H για τη σύνδεση µε τις επί µέρους τηλεφωνικές συσκευές, 
• η δαπάνη της εργασίας και των υλικών και µικροϋλικών τοποθέτησης, 

εγκατάστασης, στήριξης και σύνδεσής του µε τον κεντρικό κατανεµητή,  
• η δαπάνη προµήθειας και εγκατάστασης του κεντρικού τηλεφωνικού 

κατανεµητή για τον τερµατισµό 24 εσωτερικών γραµµών στον οποίο θα 
συγκεντρώνονται τα καλώδια των τοπικών τηλεφωνικών κατανεµητών 
(εφόσον απαιτούνται) ή των τηλεφωνικών µπριζών,  

• η δαπάνη προµήθειας και εγκατάστασης της µεταλλακτικής συσκευής και 
αντικεραυνικής προστασίας του τηλεφωνικού κέντρου,  

• η δαπάνη προµήθειας και παράδοσης στην ΕΟΑΕ του προγραµµατισµού του 
κέντρου σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή,  

• η δαπάνη εργασίας και υλικών διασύνδεσής τους,  
• η δαπάνη των καλωδιώσεων,  
• η δαπάνη ελέγχων, δοκιµών και ρυθµίσεων, 
• την 2ετή κατ΄ελάχιστον εγγύηση 
• κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτούνται για την παράδοση σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου σύµφωνα µε την 
Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου. 

 
 Τιµή ανά τεµάχιο τηλεφωνικού κέντρου 

 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννιακόσια ογδόντα € 
   (Αριθµητικά): 980,00 
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Άρθρο Η-25:ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΛΗ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο 70% ΗΛΜ-48+ 30%+ΗΛΜ-61) 

 
 

Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση τηλεφωνικής συσκευής απλής (όχι τύπου 
γόνδολας) στο κτίριο διοίκησης ή στους θαλάµους, µε πλήκτρα επιλογής επιτραπέζια ή 
επιτοίχια, µε τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστο τεχνικά χαρακτηριστικά : 

• ∆υνατότητα επανάκλησης (Redial) του τελευταίου κληθέντος αριθµού  
• Ρύθµιση έντασης ακουστικού  
• Ρύθµιση έντασης κουδουνισµού  
• Επιλογή τονικού – Παλµικού συστήµατος 
• ∆υνατότητα επιτοίχιας τοποθέτησης  
• Πηγή τροφοδοσίας: Τηλεφωνική γραµµή  

 
Κάθε συσκευή θα συνοδεύεται από εύκαµπτο τηλεφωνικό καλώδιο για την σύνδεση της 
συσκευής στο δίκτυο. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται τα υλικά, η εγκατάσταση και οι δοκιµές για την παράδοση της 
συσκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο  

 
 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα € 
   (Αριθµητικά): 30,00 
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Άρθρο Η-26:ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΣΟΛΑ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο 70% ΗΛΜ-48+ 30%+ΗΛΜ-61) 

 
Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση τηλεφωνικής συσκευής κονσόλας στο 

κτίριο διοίκησης, µε πλήκτρα επιλογής επιτραπέζια, µε τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστο τεχνικά 
χαρακτηριστικά : 

• LCD φωτιζόµενη οθόνη 2 γραµµών  
• αναγνώριση κλήσεων 
• µνήµη εισερχόµενων κλήσεων 
• µνήµες επανάκλησης 
• µνήµες ταχείας κλήσης 
• ανοικτή ακρόαση 
• µελωδίες κλήσης 
• δυνατότητα επιλογής επιπέδων έντασης ήχου κλήσης και ακουστικού 
• λειτουργία αυτόµατης επανάκλησης 
• φραγή κλήσεων 
 
Κάθε συσκευή θα συνοδεύεται από εύκαµπτο τηλεφωνικό καλώδιο για την 

σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο και οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται τα υλικά, η εγκατάσταση και οι δοκιµές για την 

παράδοση της συσκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε την Τεχνική 
Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο  

 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν δεκαπέντε € 
   (Αριθµητικά): 115,00 
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Άρθρο Η-27:ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ (PATCH PANELS) 48 ΘΥΡΩΝ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52) 

 
Κατανεµητής δικτύου (Patch Panel) µε τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά/προδιαγραφές : 
 

- 48 θύρες τύπου RJ45 CAT 5E 
- Εγκατάσταση καλωδίων µέσω λωρίδων LSA και χρωµατική κωδικοποίηση 

βασισµένη στα πρότυπα EIA/TIA 568 A και B 
- Wire Manager 
- Ανάρτηση/τοποθέτηση σε ράγες ερµαρίου 19” 
- Συµµόρφωση µε τα διεθνή πρότυπα ISO/IEC 11801 και EN 50713 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 
• της προµήθειας, µεταφοράς και εγκατάστασης του κατανεµητή δικτύου στην 
τελική του θέση εντός rack 

 
Τιµή ανά κατανεµητή 48 θυρών: 

 
 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια  € 
   (Αριθµητικά): 200,00 
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Άρθρο Η-28:ΕΡΜΑΡΙΟ RACK 19", ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 600x200x1000 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο 70% ΗΛΜ-48+ 30%+ΗΛΜ-61) 

 
Ερµάριο ύψους 42U µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 
- Αφαιρούµενες πόρτες µε κλειδαριές  εµπρός, πίσω και στο πλάι 
- Αφαιρούµενα ροδάκια µε ασφάλειες κύλισης 
- Προστασία IP 40 
- Πόρτα από ατσάλινο πλαίσιο και γυαλί ασφαλείας ή διαφανές πλέξιγκλας 
- Μέγιστο βάρος φόρτωσης 700 Kg 
- Κάθετες ράγες για υποδοχή εξοπλισµού πλάτους 19” µε δυνατότητα 

προσαρµογής του βάθους 
- ∆ιαστάσεις 600mm x 200mm x 1000mm 
- τουλάχιστον 3 ράφια 
- Θυρίδες εξαερισµού για ενεργό/παθητικό εξαερισµό 
- Θυρίδα εισαγωγής καλωδίων στο µέσο του πατώµατος 
- 2 πολύπριζα rack mountable 6 θέσεων έκαστο για κάθετη τοποθέτηση µε 

ασφαλειοδιακόπτη  
- Συµµόρφωση µε τα διεθνή πρότυπα IEC 297-1/2 και IEC 917-2-1 
- Θα συνοδεύεται από σετ 28 τεµαχίων x 483mm (19”) παρελκόµενα 

συναρµολόγησης για τη στερέωση συσκευών πάνω στο rack.  
 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 
• της προµήθειας, µεταφοράς και εγκατάστασης του rack στην τελική του θέση   
• την παράδοση όλων των παρελκοµένων (κλειδιά κλπ.)  
 

Τιµή ανά τεµάχιο ερµαρίου (Rack) 42U: 
 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννιακόσια  € 
   (Αριθµητικά): 900,00 
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Άρθρο Η-29:ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ (SWITCH) ∆ΙΚΤΥΟΥ 48 ΘΥΡΩΝ  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο 70% ΗΛΜ-48+ 30%+ΗΛΜ-61) 

 
Μεταγωγέας δικτύου (Ethernet Switch) 48 θυρών θα πρέπει να έχει τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά/προδιαγραφές: 
 

- Συνδέσεις Ethernet µεταβλητής και αυτόµατης επιλογής ταχύτητας 
10/100/1000 Mbps ανά θύρα 

- 48 Ethernet θύρες 
- 4 MiniGbic θύρες ή 2 Ethernet + 2 MiniGbic για Uplink/Trunking, ξεχωριστές ή 

µοιρασµένες στις παραπάνω 48 θύρες (ελάχιστος αριθµός θυρών συνολικά 
48). 

- ∆υνατότητα Layer 3 Routing µε υποστήριξη πρωτοκόλλων δροµολόγησης 
RIP-1, RIP-2 και OSPF καθώς και CIDR (Classless interdomain routing), IPv4 
& IPv6 forwarding στο hardware. 

- Hardware υποστήριξη IPv4 και IPv6. 
- ∆υνατότητα τοποθέτηση σε διάταξη στοίβας µε ίδια switches (stackable) 
- 2 τροφοδοτικά (1 + 1 redundant) 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

• της προµήθειας, µεταφοράς και εγκατάστασης του µεταγωγέα στην τελική 
του θέση (εντός rack)  

• του προγραµµατισµού του ώστε να επιτελεί τις λειτουργίες µετάδοσης των 
δεδοµένων στο δίκτυο 

• της σύνδεσης των θυρών µε τις αντίστοιχες θύρες του κατανεµητή (patch 
panel) 

• της λήψης αντιγράφου ασφαλείας της διαµόρφωσης (configuration) του 
λογισµικού του και παράδοση στον κύριο του έργου σε µέσο αποθήκευσης 
που θα υποδείξει. 

• την τριετή κατ΄ελάχιστον εγγύηση 
 

Τιµή ανά τεµάχιο µεταγωγέα δικτύου 48 θυρών 
 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες  € 
   (Αριθµητικά): 2.000,00 
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Άρθρο Η-30: ΠΡΙΖΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ RJ-45  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-49) 

 
Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση µιας διπλής πρίζας voice/data UTP Cat5e 
µε υποδοχείς RJ-45 (2 πλαστικά πλακίδια µε κλείστρα διαστάσεων (25x50mm) υπό 
γωνία 45°) 

 
Τιµή ανά τεµάχιο  

 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα € 
   (Αριθµητικά): 30,00 
 
 
 

 
Άρθρο Η-31:ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8 W ΜΕ ΛΥΧΝΙΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59) 

 
Φωτιστικό σώµα ασφαλείας 8 W σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου, µε λυχνία φθορισµού, µε συσσωρευτή Ni-Cd, κατάλληλο 
για αυτονοµία 2 ωρών, τροφοδοτούµενο από τον ΓΠΧΤ µε ανεξάρτητη γραµµή και 
περιλαµβάνουν ηλεκτρονική διάταξη αυτόµατης µεταγωγής και µετατροπής, µετά των 
υλικών και µικροϋλικών σύνδεσης και στερεώσεως, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, καθώς και δοκιµών, έτσι ώστε να παραδοθεί σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
του έργου. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο  

 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα οκτώ € 
   (Αριθµητικά): 68,00 
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Άρθρο Η-32: ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ή αντικατάσταση ενός φωτιστικού 

σώµατος φθορισµού, κατάλληλου για εγκατάσταση σε οροφή κτιρίου, µε ένα ή δύο 
λαµπτήρες φθορισµού πλήρους (λυχνιολαβές, λαµπτήρες, όργανα αφής κλπ) σύµφωνα 
µε τις Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, τα Εγχειρίδια Συντήρησης και τα λοιπά τεύχη 
δηµοπράτησης. 

 
Στην τιµή του άρθρου επί πλέον των παραπάνω περιλαµβάνονται : 

 
α. όλα τα υλικά και εξαρτήµατα που απαιτούνται για την στήριξη του φωτιστικού, 
β. ανηγµένα η δαπάνη εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχου και δοκιµών που 
απαιτούνται για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, 

γ. η δαπάνη ικριωµάτων  και λοιπού εξοπλισµού, 
δ.  η δαπάνη για την αποξήλωση, µεταφορά και αποθήκευση του παλιού 
αποξηλωθέντος φωτιστικού στις αποθήκες της Υπηρεσίας, 

καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας, υλικών και µικροϋλικών, έστω και 
αν αυτή δεν αναγράφεται, αλλά απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας 
αυτής, 

 
Τιµή ανά τεµάχιο φωτιστικού σώµατος. 

 
 
Άρθρο Η-32.1:Επίµηκες φωτιστικό σώµα φθορισµού οροφής 2Χ36 W 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59) 

 
 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα πέντε € 
   (Αριθµητικά): 75,00 
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Άρθρο Η-33:  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59) 

 
Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση ενός εξωτερικού προβολέα επίτοιχα 

κτιρίου, ορθογωνικής διατοµής µε λαµπτήρα HQI σε πάσο Ε40 250W, µε δυνατότητα 
ενεργοποίησης και από ανιχνευτή κίνησης. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα µικρουλικά, καλώδια ηλεκτρικής 

τροφοδοσίας, διακοπτικά µέσα ασφάλισης της ηλεκτρικής γραµµή, τα απαιτούµενα 
µεταλλικά στηρίγµατα, η εγκατάσταση και οι δοκιµές για πλήρη και κανονική λειτουργία, 
σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο  

 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια  € 
   (Αριθµητικά): 200,00 
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Άρθρο Η-34:ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο 70%ΗΛΜ-48+ 30%ΗΛΜ-61) 

 
Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση θυροτηλεόρασης κτιρίου διοίκησης µε 

τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστο τεχνικά χαρακτηριστικά : 
 

• Ασπρόµαυρη εικόνα σε επίπεδο CRT monitor 4”  
• Ανάλυση monitor ≥ 380 γραµµές 
• Χαµηλή κατανάλωση 
• Ρυθµιζόµενη ένταση ήχου 
• Μεγάλη απόσταση γραµµής µεταφοράς (≥ 100µ) 
• ∆υνατότητας ρύθµισης φωτεινότητας, contrast και έντασης ήχου 
• Αδιάβροχη εξωτερική µπουτονιέρα µε κάµερα 1/3 CCD, 0.1 lux, µπουτόν για 

κουδούνι, µικρόφωνο, µεγάφωνο 
 

Στην τιµή περιλαµβάνονται τα υλικά, η εγκατάσταση και οι δοκιµές για την 
παράδοση της συσκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε την Τεχνική 
Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο  

 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα πέντε € 
   (Αριθµητικά): 185,00 
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Άρθρο Η-35: ΤΟΠΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α - ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ SPLIT 
UNIT 

Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, πλήρη εγκατάσταση και θέση 
σε λειτουργία, αυτόνοµης κλιµατιστικής µονάδας ψύξης / θέρµανσης, µε συµπιεστή 
(αντλία θερµότητας - Heat Pump) τύπου Inverter, διµερούς τύπου (Split Unit), µε 
ονοµαστική απόδοση 9.000-24.000 Btu/hr σε ψύξη και θέρµανση, µε EER>3,2 & 
COP>3,6 , ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον «Α», γνωστού και αναγνωρισµένου διεθνώς 
κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα περιλαµβάνει : 

α) εσωτερική µονάδα µε ανεµιστήρα µεταβλητής ταχύτητας, ρυθµιζόµενα 
πτερύγια, ηλεκτρονικό θερµοστάτη χώρου, σύστηµα αποχέτευσης συµπυκνωµάτων, 
φίλτρο σκόνης, πίνακα ελέγχου µε λειτουργίες που ελέγχονται τοπικά ή από 
τηλεχειριστήριο 

β) εξωτερική µονάδα µε συµπιεστή (αντλία θερµότητας) τύπου Inverter, µε 
ανεµιστήρα ψύξης, σε κέλυφος από βαµµένο γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα για στήριξη 
σε δάπεδο, µε κατασκευή προστασίας από την βροχή µε δίριχτη ή µονόριχτη στέγη από 
γαλβανισµένη λαµαρίνα στηριγµένη σε 4 γαλβανισµένους ορθοστάτες στερεωµένους µε 
βύσµατα στο δάπεδο ή σε εξωτερικό τοίχο 

γ) σωλήνας αποχέτευσης συµπυκνωµάτων της εσωτερικής µονάδας µε εύκαµπτο 
σωλήνα PVC Φ15mm µε κλίση προς τον εξωτερικό χώρο, προστατευµένος σε πλαστικό 
κανάλι 40Χ40mm στηριγµένο στον εξωτερικό τοίχο 

δ) χαλκοσωλήνες ψυκτικού υγρού (υγρή / αέρια φάση) κατάλληλης διαµέτρου 
που θα συνδέουν τις δύο µονάδες και θα είναι µονωµένοι σε όλο το µήκος τους µε 
µονωτικό σωλήνα από διογκωµένο PE πάχους τοιχώµατος 2cm και επιπλέον προστασία 
µε ασηµί ταινία PVC 50X0.2mm, στο σηµείο δε διέλευσης από το δώµα θα 
προστατεύονται µέσα σε πλαστική σωλήνα PVC Φ63mm µε κατάλληλη στεγανοποίηση 

ε) καλώδια ισχύος 3Χ4mm² και ελέγχου 4Χ1.5mm², τύπου H07RN-F µε ελαστική 
επένδυση, που θα συνδέουν τις δύο µονάδες και θα οδεύουν παράλληλα µε τους 
χαλκοσωλήνες µέσα στον µονωτικό σωλήνα 

στ) καλώδια τροφοδοσίας 3Χ4mm² τύπου ΝΥΜ, από τον Γενικό Ηλεκτρικό Πίνακα 
µέχρι την εσωτερική µονάδα, προστατευόµενο σε εγκιβωτισµένο πλαστικό σωλήνα 
Φ28mm ή σε επίτοιχο πλαστικό κανάλι 20Χ40mm 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται κάθε εργασία και υλικό για την στήριξη της εσωτερικής 

και εξωτερικής µονάδας, την σύνδεση των ψυκτικών κυκλωµάτων, την πλήρωση µε 
ψυκτικό υγρό των µονάδων, την ηλεκτρολογική σύνδεση, την διέλευση των σωλήνων και 
καλωδίων από τους τοίχους και το δώµα καθώς και την στεγανοποίηση των διελεύσεων, 
και τέλος την θέση σε λειτουργία και δοκιµή απόδοσης της κλιµατιστικής µονάδας. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους τοπικής κλιµατιστικής µονάδας – αντλίας θερµότητας 

τύπου SPLIT-UNIT 
 
Άρθρο Η-35.1:Κλιµατιστικά 9.000 Btu/h, Class A µε inverter 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο HΛΜ-32) 

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

 
Άρθρο Η-35.2:Κλιµατιστικό 12.000 Btu/h, Class A µε inverter 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο HΛΜ-32) 

 
 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτακόσια ενενήντα € 
   (Αριθµητικά): 790,00 
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Άρθρο Η-35.3:Κλιµατιστικό 24.000 Btu/h, Class A µε inverter 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο HΛΜ-32) 

 
 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια τριακόσια είκοσι € 
   (Αριθµητικά): 1.320,00 
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Άρθρο Η-36: ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ SCHUKO, ΕΝΤΑΣΕΩΣ 16 Α 
Ρευµατοδότης χωνευτός schuko, εντάσεως 16 Α, µε το κυτίο, δηλαδή προµήθεια, 

προσκόµιση, µικροϋλικα, εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία µε την 
κατάλληλη ταµπέλα  (UPS/∆ΕΗ) σήµανσης. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο. 

 
 
Άρθρο Η-36.1:Ρευµατοδότης δικτύου UPS 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-49) 

 
 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι οκτώ € 
   (Αριθµητικά): 28,00 

 
Άρθρο Η-36.2: Ρευµατοδότης δικτύου ∆ΕΗ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-49) 

 
 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι οκτώ € 
   (Αριθµητικά): 28,00 
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Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ 
 
Άρθρο Η-37:Φωτεινός σηµατοδότης για λαµπτήρες πυράκτωσης επί χαµηλού ιστού 

 
Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός φωτεινού σηµατοδότη από 

Polycarbonate µε πλαίσιο ανάρτησης, µε φωτεινούς δίσκους υάλινους είτε από 
πολυκαρβονικό υλικό (P.C), διαµέτρου και αριθµού πεδίων όπως αναφέρεται παρακάτω. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 
• προµήθειας, µεταφοράς και εγκατάστασης του χαµηλού ιστού σηµατοδότησης 
• οι απαραίτητες σωληνώσεις και καλωδιώσεις   
• προµήθειας, µεταφοράς και εγκατάστασης του σηµατοδότη,  
• της ηλεκτρικής σύνδεσής του και της διάνοιξης οπών µε σπειροτόµηση -εφόσον 
απαιτείται- για τη στερέωσή του στον ιστό, όπως επίσης και για τη διέλευση των 
αγωγών σύνδεσής του προς την οριολωρίδα του ιστού, καθώς και κάθε εργασίας, 
υλικών και µικροϋλικών απαιτείται για πλήρως περαιωµένη εργασία σύµφωνα µε 
τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης 

 
Τιµή ανά τεµάχιο σηµατοδότη  

 
Άρθρο Η-37.1:Σηµατοδότης οχηµάτων 2 πεδίων Φ200  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο HΛΜ-105) 

 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πεντακόσια εξήντα € 
   (Αριθµητικά): 560,00 
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Άρθρο Η-38:Φωτεινός σηµατοδότης τεχνολογίας LED  
 
Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός φωτεινού σηµατοδότη LED από 
Polycarbonate µε πλαίσιο ανάρτησης, µε φωτεινούς δίσκους υάλινους είτε από 
πολυκαρβονικό υλικό (P.C), διαµέτρου και αριθµού πεδίων, όπως αναφέρεται παρακάτω. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 
• προµήθειας, µεταφοράς και εγκατάστασης του σηµατοδότηση 
• οι απαραίτητες σωληνώσεις και καλωδιώσεις 
• της ηλεκτρικής σύνδεσής του και της διάνοιξης οπών µε σπειροτόµηση -

εφόσον απαιτείται- για τη στερέωσή του στον ιστό, ή στη µετόπη των σταθµών 
διοδίων, όπως επίσης και για τη διέλευση των αγωγών σύνδεσής του προς 
την οριολωρίδα του ιστού, καθώς και κάθε εργασίας, υλικών και µικροϋλικών 
απαιτείται για πλήρως περαιωµένη εργασία σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης 

 
Τιµή ανά τεµάχιο σηµατοδότη  

 
Άρθρο Η-38.1:Σηµατοδότης οχηµάτων LED 1 πεδίου Φ 300 αναλάµπων  (πορτοκαλί) 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο HΛΜ-105) 

 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια είκοσι € 
   (Αριθµητικά): 320,00 

 
Άρθρο Η-38.2:Σηµατοδότης οχηµάτων LED 1 πεδίου Φ 300  (πράσινο ) 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο HΛΜ-105) 

 
 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια σαράντα πέντε € 
   (Αριθµητικά): 345,00 

 
Άρθρο Η-38.3:Σηµατοδότης οχηµάτων LED 1 πεδίου Φ 300  (κόκκινο ) 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο HΛΜ-105) 

 
 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια σαράντα πέντε € 
   (Αριθµητικά): 345,00 
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Άρθρο Η-39: Μπάρα εξόδου/εισόδου λωρίδας µήκους 3,0 µ. 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541) 

 
Για την προµήθεια, εγκατάσταση και µεταφορά επιτόπου, αυτόµατης µπάρας 

εξόδου/ εισόδου λωρίδας, µήκους 3µ, συµπεριλαµβανοµένων µπούµας διαµέτρου 
τουλάχιστον 75 χλστ , ελεγκτή µπάρας, ερµαρίου, βάσης µπετόν και αγκυρίων στήριξης 
του ερµαρίου, κτλ., κατασκευασµένων η µπάρα από προφίλ αλουµινίου και το ερµάριο 
από επιψευδαργυρωµένο χάλυβα >=2mm, βαθµού προστασίας του ερµαρίου IP65, 
αξιόπιστης χρήσης λειτουργίας σε χρήση κύκλου άνω των 10.000 ηµερησίως, 
δυνατότητας κίνησης σε λιγότερο από ένα (1) δευτερόλεπτο: ι) από τη στιγµή 
επικύρωσης της συναλλαγής και ιι) από την κάθετη στην οριζόντια θέση µόλις το όχηµα 
αποµακρυνθεί του βρόχου ασφαλείας, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη : 

 
• της προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου των αναγκαίων υλικών 

που απαρτίζουν την µπάρα εξόδου/εισόδου λωρίδας 
• της απαιτούµενης εργασίας πλήρους εγκατάστασης της µπάρας 
• της απαιτούµενης εργασίας συναρµολόγησης των ειδικών τεµαχίων 
• της µεταφοράς και χρήσης επί τόπου του έργου των αναγκαίων µηχανηµάτων 

και λοιπού εξοπλισµού 
• των απαιτούµενων δοκιµών, εκπαίδευσης τεχνικού προσωπικού στην 

συντήρηση της 
 
Τιµή ανά τεµάχιο µπάρας  εξόδου/εισόδου λωρίδας, µήκους 3,0 µ. 

 
 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρείς χιλιάδες  € 
   (Αριθµητικά): 3.000,00 
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Άρθρο Η-40:  ΜΠΑΡΑ ΕΞΟ∆ΟΥ/ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΛΩΡΙ∆ΑΣ, ΜΗΚΟΥΣ 1,5µ έως 2,0µ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541) 

 
Για την προµήθεια, εγκατάσταση και µεταφορά επιτόπου αυτόµατης µπάρας 

εξόδου/ εισόδου λωρίδας, µήκους 1,5µ έως 2,0µ, συµπεριλαµβανοµένων της µπούµας 
διαµέτρου τουλάχιστον 75 χλστ, ελεγκτή µπάρας, ερµαρίου, βάσης µπετόν και αγκυρίων 
στήριξης του ερµαρίου, κτλ., κατασκευασµένων η µπάρα από προφίλ αλουµινίου και το 
ερµάριο επιψευδαργυρωµένο χάλυβα >=2mm, βαθµού προστασίας του ερµαρίου IP65, 
αξιόπιστης χρήσης λειτουργίας σε χρήση κύκλου άνω των 10.000 ηµερησίως, 
δυνατότητας κίνησης σε λιγότερο από ένα (1) δευτερόλεπτο: ι) από τη στιγµή 
επικύρωσης της συναλλαγής και ιι) από την κάθετη στην οριζόντια θέση µόλις το όχηµα 
αποµακρυνθεί του βρόχου ασφαλείας, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη : 

 
• της προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου των αναγκαίων υλικών 

που απαρτίζουν την µπάρα εξόδου/εισόδου λωρίδας 
• της απαιτούµενης εργασίας πλήρους εγκατάστασης της µπάρας 
• της απαιτούµενης εργασίας συναρµολόγησης των ειδικών τεµαχίων 
• της µεταφοράς και χρήσης επί τόπου του έργου των αναγκαίων µηχανηµάτων 

και λοιπού εξοπλισµού 
• των απαιτούµενων δοκιµών, εκπαίδευσης τεχνικού προσωπικού στην 

συντήρηση της 
 
Τιµή ανά τεµάχιο µπάρας  εξόδου/εισόδου λωρίδας , µήκους 1,5 µ έως 2,0µ. 

 
 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα € 
   (Αριθµητικά): 2.750,00 
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Άρθρο Η-41: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο HΛΜ-105) 

 
Για την κατασκευή ή αντικατάσταση ενός νέου επαγωγικού βρόχου ανίχνευσης 

των οχηµάτων, περιµέτρου ως 10 µ. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 
• δηµιουργίας αρµού στον ασφαλτικό τάπητα,  
• τυχόν αποξήλωσης υπάρχοντος βρόχου 
• προµήθειας και εγκατάστασης των αγωγών του επαγωγικού πηνίου µε το 

καλώδιο σύνδεσης προς τον ανιχνευτή κυκλοφορίας, 
• προµήθειας του ειδικού υλικού 2 συστατικών, 
• πλήρωσης του αρµού µε το παραπάνω ειδικό υλικό,  
• όλων των απαραίτητων υλικών και µικροϋλικών σύνδεσης, 
• µεταφορών από οποιαδήποτε απόσταση επιτόπου του έργου, 

µεταφορτώσεων, σταλιών. 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο επαγωγικού βρόχου. 

 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια ογδόντα € 
   (Αριθµητικά): 380,00 
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Άρθρο Η-42: ΚΟΜΒΙΟ ΠΑΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο HΛΜ-60) 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση εντός κάθε οικίσκου διοδίων 
κατάλληλου κοµβίου πανικού, το οποίο θα είναι τοποθετηµένο σε σηµείο µη ορατό από 
το χρήστη της οδού, θα έχει ικανή επιφάνεια για να µπορεί να ενεργοποιείται από χέρι, 
βραχίονα ή πόδι, θα αντέχει σε εύρος θερµοκρασιών λειτουργίας από -5 ΟC έως + 40 ΟC, 
θα είναι κατασκευασµένο από κατάλληλο ανθεκτικό υλικό, βαθµού προστασίας ΙΡ65 και 
θα µεταδίδει ακαριαία, οπτικό και ακουστικό σήµα στο κτίριο διοίκησης, όπως 
περιγράφεται και στην Τεχνική Περιγραφή.  

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη : 

 
• της προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου του κοµβίου πανικού σε 

κάθε θαλαµίσκο 
• της απαιτούµενης εργασίας πλήρους εγκατάστασης του κοµβίου σε σηµείο 

του οικίσκου που θα υποδειχθούν από την ΕΟΑΕ 
• της απαιτούµενης εργασίας ηλεκτρολογικής σύνδεσης  

 
Τιµή ανά τεµάχιο κοµβίου πανικού οικίσκου διοδίων 

 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα πέντε € 
   (Αριθµητικά): 45,00 

 
 
 
Άρθρο Η-43: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο HΛΜ-60) 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση σε κάθε οικίσκο διοδίων, σειρήνας 
συναγερµού κατάλληλη για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο, µε κέλυφος από ανοδειωµένο 
αλουµίνιο (die cast aluminium), µε εύκολα αφαιρετό «καπάκι» για εύκολη πρόσβαση για 
εργασίες καλωδιώσεων, τεχνολογίας Motor driven, µε στάθµη έντασης ήχου  > 100 dB στο 
1µέτρο και ικανότητα διάδοσης ήχους µέχρι και 500 µέτρα.  
 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη : 
 
• της προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου της σειρήνας συναγερµού σε 
κάθε οικίσκο 

• της απαιτούµενης εργασίας πλήρους εγκατάστασης της σειρήνας σε σηµείο που 
θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ 

• της απαιτούµενης εργασίας ηλεκτρολογικής σύνδεσης 
 
Τιµή ανά τεµάχιο εξωτερικής σειρήνας συναγερµού οικίσκου 

 
 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα € 
   (Αριθµητικά): 70,00 
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Άρθρο Η-44:ΚΑΛΩ∆ΙΑ 
 

Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και εγκατάσταση καλωδίων, σύµφωνα 
µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τα ΠΚΕ, την ΤΣΥ και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, 
εντός υφιστάµενων σωληνώσεων υπογείου δικτύου.  

 
Στην τιµή περιλαµβάνονται επιπλέον οι δαπάνες απογυµνώσεων, συνδέσεων των 
καλωδίων µεταξύ τους και µε τις αντίστοιχες οριολωρίδες, κλέµµες ή ακροκιβώτια, 
διατάξεις τερµατισµού κλπ. και µόνωσης των συνδέσεων, οι δαπάνες ελέγχου, ηλεκτρικής 
συνέχειας, δοκιµών, ωµοµετρήσεων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη 
µικροϋλικών και εργασιών που απαιτούνται για την πλήρη εγκατάσταση του καλωδίου και 
την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα και µε τους λοιπούς 
όρους δηµοπράτησης. 

 
Τιµή ανά µέτρο µήκους καλωδίου 

 
Άρθρο Η-44.1:Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου J1VV 
3x120/50mm2 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο HΛΜ-48) 
 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα οκτώ € 
   (Αριθµητικά): 38,00 
 
Άρθρο Η-44.2: Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου J1VV 
4x95mm2 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο HΛΜ-48) 
 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα πέντε € 
   (Αριθµητικά): 35,00 
 
Άρθρο Η-44.3: Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου J1VV 
4x10mm2 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο HΛΜ-48) 
 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε € και σαράντα λεπτά 
   (Αριθµητικά):  5,40 
 
Άρθρο Η-44.4: Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου J1VV 
5x2,5mm2 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο HΛΜ-48) 
 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € και ενενήντα λεπτά 
   (Αριθµητικά):  3,90 
 
Άρθρο Η-44.5: Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου J1VV 
5x6mm2 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο HΛΜ-48) 
 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € και δέκα λεπτά 
   (Αριθµητικά):  4,10 
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Άρθρο Η-44.6: Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου J1VV 
3x1,5mm2 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο HΛΜ-48) 
 
 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € και εβδοµήντα λεπτά 
   (Αριθµητικά):  3,70 
 
Άρθρο Η-44.7: Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου J1VV 
3x2,5mm2 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο HΛΜ-48) 
 
 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € και ενενήντα λεπτά 
   (Αριθµητικά):  3,90 
 
Άρθρο Η-44.8: Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου J1VV 
3x4mm2 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο HΛΜ-48) 
 
 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € και είκοσι λεπτά 
   (Αριθµητικά):  4,20 
 
Άρθρο Η-44.9:Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου J1VV 
3x6mm2 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο HΛΜ-48) 
 
 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € και σαράντα λεπτά 
   (Αριθµητικά):  4,40 
 
Άρθρο Η-44.10: Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου UTP 
CAT5e, 4 ζευγών 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο HΛΜ-48) 
 
 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € και ενενήντα λεπτά 
   (Αριθµητικά):  3,90 
 
Άρθρο Η-44.11: Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου RG 
11A/U 75Ω 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο HΛΜ-48) 
 
 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € και σαράντα λεπτά 
   (Αριθµητικά):  3,40 
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Άρθρο Η-44.12: Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου Lyicy 
2x2x1mm2 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο HΛΜ-48) 
 
 
 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € και ογδόντα λεπτά 
   (Αριθµητικά):  2,80 



  
 

K:\A6033-6034\cons\tefhi\5289_TM.doc                                           - 130 -                                                   6033-6034/5289/Β06 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΦΕΚ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ αριθ. ΚΥΑ 

1 ΦΕΚ 1557Β/17-08-2007 οικ.15894/337, οικ.15914/340 
2 ΦΕΚ 1794Β/28-08-2009 12394/406, 12395/407, 12396/ 408, 12397/409,  12398/ 410 
3 ΦΕΚ 1870Β/14-09-2007 οικ18174/393 
4 ΦΕΚ 386Β/20-03-2007 5328/122 

5 ΦΕΚ 427Β/07-04-2006 
οικ6310/41(καταργήθηκε το άρθρο 4, αντικαταστάθηκε µε ΚΥΑ 
1783/64-ΦΕΚ 210Β/01-03-2010) 

6 ΦΕΚ 815Β/24-05-2007 9451/208 
7 ΦΕΚ 917Β/17-07-2001 16462/29 
8 ΦΕΚ 973Β/18-07-2007 10976/244 
9 ΦΕΚ 210Β/01-03-2010 1782/63, 1781/62, 1783/64 
10 ΦΕΚ 1091/19-07-2010 οικ8134/388 
11 ΦΕΚ 1162Β/02-08-2010 οικ8622/414, 8623/415 
12 ΦΕΚ 1100Β/21-07-2010 οικ8136/390, οικ8135/389 
13 ΦΕΚ 1263Β/06-08-2010 οικ624/416, οικ8625/417 
14 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 6690(Παράρτηµα Ι, Ισχύοντα hEN) 
15 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 6690(Παράρτηµα ΙΙ, hEN που θα ισχύσουν προσεχώς) 
16 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 6690(Παράρτηµα ΙΙΙ, ETAG) 

 
ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 
4 ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 Αδρανή για σκυρόδεµα Γενικής εφαρµογής 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 -1 Ελαφρά αδρανή - Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για 
σκυροδέµατα, κονιάµατα και ενέµατα 

Γενικής εφαρµογής 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 Αδρανή κονιαµάτων Γενικής εφαρµογής 

5 ΕΛΟΤ EN 934-2 

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

Γενικής εφαρµογής 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3 

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

Γενικής εφαρµογής 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-4 

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

Γενικής εφαρµογής 

7 ΕΝ 197-1 Τσιµέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και 
κριτήρια συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα  

Γενικής εφαρµογής 

7 ΕΝ 197-2 Τσιµέντο - Μέρος 2: Αξιολόγηση συµµόρφωσης Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 12839  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Στοιχεία περιφράξεων 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 13263-1  Πυριτική παιπάλη για σκυρόδεµα - Μέρος 1: 
Ορισµοί, απαιτήσεις και κριτήρια συµµόρφωσης 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 14216  
Τσιµέντο - Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια 
συµµόρφωσης ειδικών τσιµέντων πολύ χαµηλής 
θερµότητας ενυδάτωσης 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 14647  Ασβεσταργιλικό τσιµέντο - Σύνθεση, 
προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 14889-1  Ίνες για σκυρόδεµα - Μέρος 1:Χαλύβδινες ίνες - 
Ορισµοί, προδιαγραφές και συµµόρφωση 

Γενικής εφαρµογής 
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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 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.02 

Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και 
επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, 
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση 
της συµµόρφωσης - Μέρος 2: Συστήµατα 
προστασίας επιφανειών σκυροδέµατος  

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.03 

Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και 
επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, 
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση 
της συµµόρφωσης - Μέρος 3: Επισκευή 
φερόντων και µη φερόντων στοιχείων  

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.04 

Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και 
επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, 
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση 
της συµµόρφωσης - Μέρος 4: ∆οµικά συνδετικά. 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.05 

Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και 
επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, 
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση 
της συµµόρφωσης - Μέρος 5: Προϊόντα και 
συστήµατα για έγχυση στο σκυρόδεµα  

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.06 

Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και 
επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, 
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση 
της συµµόρφωσης - Μέρος 6: Αγκύρωση 
χαλύβδινων ράβδων οπλισµού  

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.07 

Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και 
επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, 
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση 
της συµµόρφωσης - Μέρος 7: Προστασία 
οπλισµού έναντι διάβρωσης  

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

14 ΕΛΟΤ EN 15274  Συγκολλητικά γενικών χρήσεων για δοµικές 
συναρµογές - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 
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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 

14 ΕΛΟΤ EN 1020  

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

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 12285-2  

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

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 12566-1  
Μικρά συστήµατα επεξεργασίας αποβλήτων 
µέχρι 50 ισοδύναµους κατοίκους - Μέρος 1: 
Προκατασκευασµένες σηπτικές δεξαµενές 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 12566-3  

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

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 12566-4  

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

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 13160-1  Συστήµατα ανίχνευσης διαρροής - Μέρος 1: 
Γενικές αρχές 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 13341  

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

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 13616  ∆ιατάξεις ασφάλειας υπερπλήρωσης για 
σταθερές δεξαµενές υγρών καυσίµων 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 14339  Υπόγεια πυροσβεστικά υδροστόµια ΗΛΜ 
14 ΕΛΟΤ EN 14384  Υπέργεια πυροσβεστικά υδροστόµια ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 416-1  
Μη οικιακοί ανηρτηµένοι θερµαντήρες αερίου, µη 
φωτεινής ακτινοβολίας, µε ένα καυστήρα µε 
ανεµιστήρα - Μέρος 1: Ασφάλεια 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 621  

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

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 777-1  
Μη οικιακοί αναρτηµένοι θερµαντήρες αερίου, µη 
φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, 
µε ανεµιστήρα - Μέρος 1: Σύστηµα D, ασφάλεια 

ΗΛΜ 
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14 ΕΛΟΤ EN 777-2  
Μη οικιακοί αναρτηµένοι θερµαντήρες αερίου, µη 
φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, 
µε ανεµιστήρα - Μέρος 2: Σύστηµα E, ασφάλεια 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 777-3  
Μη οικιακοί αναρτηµένοι θερµαντήρες αερίου, µη 
φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, 
µε ανεµιστήρα - Μέρος 3: Σύστηµα F, ασφάλεια 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 858-1  

Συστήµατα διαχωρισµού ελαφρών υγρών (π.χ 
λιπαντικά και καύσιµα) - Μέρος 1: Αρχές 
σχεδιασµού προϊόντος, επιδόσεις και δοκιµές, 
σήµανση και έλεγχος ποιότητας 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ EN 
777-4  

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

ΗΛΜ 

15 ΕΛΟΤ EN 14229  ∆οµική ξυλεία - Ξύλινοι στύλοι για εναέριες 
γραµµές ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 1057  
Χαλκός και κράµατα χαλκού - Στρογγυλοί 
χαλκοσωλήνες άνευ ραφής, για νερό και αέριο σε 
εγκαταστάσεις υγιεινής και θερµάνσεως 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1123-1  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1124-1  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12050-1  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12050-2  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12050-3  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12050-4  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12380  
Βαλβίδες εισαγωγής ατµοσφαιρικού αέρα για 
συστήµατα αποχέτευσης - Απαιτήσεις, µέθοδοι 
δοκιµών και αξιολόγηση της συµµόρφωσης 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12446  Καπνοδόχοι - Στοιχεία δόµησης - Εξωτερικά 
στοιχεία από σκυρόδεµα 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12737  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Σχάρες δαπέδου και σταυλισµού 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 
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14 ΕΛΟΤ EN 12764  Είδη υγιεινής - Προδιαγραφή για λουτήρες 
υδροµασάζ 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12809  
Οικιακοί ανεξάρτητοι λέβητες που λειτουργούν µε 
στερεά καύσιµα - Ονοµαστική θερµική ισχύς έως 
50 kW - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12815  Οικιακά µαγειρεία που λειτουργούν µε στερεά 
καύσιµα - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13063-1  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13063-2  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13063-3  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13069  
Καπνοδόχοι - Εξωτερικά τοιχώµατα από 
άργιλο/κεραµική ύλη για συστήµατα καπνοδόχων 
- Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13084-5  
Eλεύθεpα ιστάµενες καπνοδόχοι - Μέρος 5: 
Υλικά για αγωγούς από τούβλα - Προδιαγραφές 
προϊόντος 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13084-7  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1319  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13229  
Εντιθέµενες συσκευές, περιλαµβανοµένων 
ανοικτών εστιών που καίνε στερεά καύσιµα - 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13240  Θερµαντήρες χώρου που λειτουργούν µε στερεά 
καύσιµα - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13310  Νεροχύτες κουζίνας - Λειτουργικές απαιτήσεις 
και µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13407  Επιτοίχια ουρητήρια - Λειτουργικές απαιτήσεις 
και µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13502  
Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για 
απολήξεις καπνοδόχων από άργιλο/κεραµική 
ύλη 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13564-1  ∆ιατάξεις αντεπιστροφής για αποχετεύσεις 
κτιρίων - Μέρος 1: Απαιτήσεις 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14037-1  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14296  Είδη υγιεινής - Νιπτήρες κοινής χρήσης 
ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 
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τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 14428  ∆ιαχωριστικά και καταιονητήρες (ντουσιέρες) - 
Λειτουργικές απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14471  
Καπνοδόχοι - Σύστηµα καπνοδόχων µε 
πλαστικούς εσωτερικούς αγωγούς - Απαιτήσεις 
και µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14528  Πυγολουτήρες (µπιντέ) - Λειτουργικές απαιτήσεις 
και µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1457  
Καπνοδόχοι - Εσωτερικοί αγωγοί από 
άργιλο/κεραµική ύλη - Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14688  Είδη υγιεινής - Νιπτήρες - Λειτουργικές 
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14785  
Θερµαντήρες οικιακών χώρων λειτουργούντων 
µε ξύλινα πλινθία - Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµών 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14800  
Εύκαµπτοι κυµατοειδείς µεταλλικοι σωλήνες για 
την ασφάλεια σύνδεσης οικιακών συσκευών που 
χρησιµοποιούν αέρια καύσιµα. 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14909  
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και 
ελαστοµερή φύλλα υγροµόνωσης τοίχων - 
Ορισµοί και χαρακτηριστικά 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14989-1  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14989-2  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 15069  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 15250  
Οικιακές συσκευές θέρµανσης µε καύση στερεών 
καυσίµων για χαµηλή απελευθέρωση 
θερµότητας 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1806  
Καπνοδόχοι - Στοιχεία άργιλο/κεραµικά για 
αγωγούς καπνοδόχων µονού τοιχώµατος - 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1825-1  
Λιποσυλλέκτες - Μέρος 1: Αρχές σχεδιασµού, 
επιδόσεις και δοκιµές, σήµανση και έλεγχος 
ποιότητας 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1856-1  
Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις µεταλλικών 
καπνοδόχων - Μέρος 1: Προϊόντα που 
βασίζονται σε σύστηµα καπνοδόχων 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1856-2  
Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις για µεταλλικές 
καπνοδόχους - Μέρος 2: Μεταλλικοί σωλήνες και 
στοιχεία συνδέσεων 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1857  Καπνοδόχοι - ∆οµικά στοιχεία - Εσωτερικοί 
αγωγοί από σκυρόδεµα 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1858  Καπνοδόχοι - ∆οµικά στοιχεία - Στοιχεία από 
σκυρόδεµα 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 
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τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 442-1  Θερµαντικά σώµατα και εναλλάκτες Θερµότητας 
- Μέρος 1:Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 681-1  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 681-2  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 681-3  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 681-4  

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα 
υλικά ατεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων σε 
εφαρµογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 
4: Στεγανωτικά στοιχεία από χυτή πολυουρεθάνη 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 682  

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα 
υλικά στεγάνωσης που χρησιµοποιούνται σε 
σωλήνες και εξαρτήµατα που µεταφέρουν αέριο 
και ρευστούς υδρογονάνθρακες 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 778  

Οικιακοί αεροθερµαντήρες για θέρµανση χώρου 
µε καύση αερίου, εξαναγκασµένης µεταφοράς, µε 
ονοµαστική θερµική ισχύ εισόδου που δεν 
υπερβαίνει τα 70 kW χωρίς ανεµιστήρα για την 
υποστήριξη της µεταφοράς του αέρα καύσης 
ή/και των προϊόντων καύσης 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 877  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 969  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 997  Λεκάνες WC και λεκάνες µε δοχείο πλύσεως µε 
ενσωµατωµένη οσµοπαγίδα 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

15 ΕΛΟΤ EN 14055  ∆οχεία πλύσεως (καζανάκια) για WC και 
ουρητήρια 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

15 ΕΛΟΤ EN 14516  Λουτήρες για οικιακή χρήση 
ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

15 ΕΛΟΤ EN 14527  Λεκάνες καταιονιστήρων (ντουσιέρες) για οικιακή 
χρήση 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

15 ΕΛΟΤ EN 15821  
Θερµαντικά σώµατα σάουνας πολλαπλής 
τροφοδότησης που λειτουργούν µε κορµούς 
φυσικού ξύλου - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

15 ΕΛΟΤ EN 331  Χειροκίνητοι σφαιρικοί κωνικοί κρουνοί κλειστού 
πυθµένα για εγκαταστάσεις αερίου σε κτίρια 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 13659 Εξώφυλλα - Απαιτήσεις επιδόσεων και 
ασφάλειας 

Κουφώµατα 
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τοµέας 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 14351.01 

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

Κουφώµατα 

9 ΕΛΟΤ EN 13241-1 

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

Κουφώµατα 

14 ΕΛΟΤ EN 1125  

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

Κουφώµατα 

14 ΕΛΟΤ EN 1154  
Είδη κιγκαλερίας - Συσκευές ελεγχόµενου 
κλεισίµατος θυρών - Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής 

Κουφώµατα 

14 ΕΛΟΤ EN 1155  
Είδη κιγκαλερίας - Ηλεκτροκίνητες διατάξεις για 
ανακλινόµενες πόρτες - Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής 

Κουφώµατα 

14 ΕΛΟΤ EN 12209  
Είδη κιγκαλερίας - Κλειδαριές - Κλειδαριές 
µηχανικής λειτουργίας και κυπριά - Απαιτήσεις 
και µέθοδοι δοκιµής 

Κουφώµατα 

14 ΕΛΟΤ EN 179  

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

Κουφώµατα 

14 ΕΛΟΤ EN 1935  Είδη κιγκαλερίας - Μονοαξονικοί µεντεσέδες - 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών 

Κουφώµατα 

15 ΕΛΟΤ EN 14846  
Είδη κιγκαλερίας - Κλειδαριές - 
Ηλεκτροµηχανικές κλειδαριές και θήκες - 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Κουφώµατα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλλο  Κτιριακά έργα 
1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-2 Στοιχεία τοιχοποιίας από πυριτικό ασβέστιο  Κτιριακά έργα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-3 Στοιχεία τοιχοποιίας από σκυρόδεµα (αδρανή 
συνήθη και ελαφρά)  

Κτιριακά έργα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-4 Στοιχεία τοιχοποιίας από αυτόκλειστο κυψελωτό 
σκυρόδεµα  

Κτιριακά έργα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-5 Στοιχεία τοιχοποιίας από τεχνητούς λίθους  Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 13561 Εξωτερικές περσίδες - Απαιτήσεις επιδόσεων και 
ασφάλειας  

Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1 Προδιαγραφή κονιαµάτων τοιχοποιίας - Μέρος 1: 
Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσµατα 

Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 Προδιαγραφή κονιαµάτων τοιχοποιίας - Μέρος 2 
κονίαµα τοιχοποιίας Κτιριακά έργα 

3 ΕΛΟΤ ΕΝ 459-1 ∆οµική Άσβεστος - Μέρος 1 Ορισµοί, 
Προδιαγραφές και Κριτήρια Συµµόρφωσης  

Κτιριακά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1341 Πλάκες από φυσικούς λίθους για εξωτερική 
πλακόστρωση - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ 13165 

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

Κτιριακά έργα 
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τοµέας 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13162 
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από 
ορυκτόµαλλο (MW) - Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιοµηχανικούς παραγόµενα προϊόντα από 
διογκωµένη πολυστερίνη (EPS) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13164 

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

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13166 
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από 
φαινολικό αφρό (PF) - Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13167 
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από 
κυψελωτό γυαλί (CG) - Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13168 
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από 
ξυλόµαλλο (WW) - Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13169 
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από 
διογκωµένο περλίτη (ΕΡΒ) - Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

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 
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14 ΕΛΟΤ EN 15283-2  
Γυψοσανίδες οπλισµένες µε ίνες - Ορισµοί, 
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής - Μέρος 2: 
Ινοπλισµένες γυψοσανίδες 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15285  Μωσαϊκοί λίθοι - ∆ιαστασιολογηµένα πλακίδια 
για δάπεδα και σκάλες (εσωτερικά και εξωτερικά) Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1158  
Μεταλλικά εξαρτήµατα κτιρίων - ∆ιατάξεις 
συντονισµού πόρτας - Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1168  Προϊόντα προκατασκευασµένα από σκυρόδεµα - 
∆ιάτρητες πλάκες µε διαµήκη κενά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12004  
Κόλλες για πλακίδια - Απαιτήσεις, αξιολόγηση 
της συµµόρφωσης, ταξινόµηση και 
χαρακτηρισµός 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12467  Επίπεδα φύλλα ινοτσιµέντου - Προδιαγραφές 
προϊόντος και µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12843  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Ιστοί και στύλοι 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12859  Γυψότουβλα - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12860  Συνδετικές γάζες γύψου για γυψότουβλα - 
Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12878  
Πιγµέντα για το χρωµατισµό δοµικών υλικών, 
που βασίζονται στο τσιµέντο ή/και στον ασβέστη 
- Προδιαγραφές και µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12951  
Προκατασκευασµένα εξαρτήµατα στέγασης - 
Σκάλες στεγών µόνιµης τοποθέτησης - 
Προδιαγραφή προϊόντος και µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1304  Κεραµίδια από άργιλο και εξαρτήµατα - Ορισµοί 
και προδιαγραφές προϊόντων 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13224  
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Στοιχεία προκατασκευασµένων δαπέδων µε 
νευρώσεις 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13225  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Ευθύγραµµα δοµικά στοιχεία 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13279-1  Συνδετικά και επιχρίσµατα από γύψο - Μέρος 1: 
Ορισµοί και απαιτήσεις Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1344  Κεραµικά επιστρώσεων - Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13454-1  

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13658-1  
Μεταλλικά πλέγµατα και γωνιές - Ορισµοί, 
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής - Μέρος 1: 
Εσωτερικά επιχρίσµατα 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13658-2  
Μεταλλικά πλέγµατα και γωνίες - Ορισµοί, 
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής - Μέρος 2: 
Εξωτερικά επιχρίσµατα 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13693  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Ειδικά στοιχεία για στέγες 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13707  
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Οπλισµένα 
ασφαλτικά φύλλα στεγάνωσης δωµάτων - 
Ορισµοί και χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 
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14 ΕΛΟΤ EN 13747  
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Προκατασκευασµένες πλάκες για συστήµατα 
δαπέδων 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13748-1  Πλάκες από µωσαϊκό - Μέρος 1: Πλάκες από 
µωσαϊκό για εσωτερική χρήση Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13748-2  Πλάκες από µωσαϊκό - Μέρος 2: Πλάκες από 
µωσαϊκό για εξωτερική χρήση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13813  Υλικό επικάλυψης και επιχρίσεις δαπέδων - 
Υλικό επικάλυψης - Ιδιότητες και απαιτήσεις 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13815  Χυτά, γύψινα, ινοπλισµένα προϊόντα - Ορισµοί, 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13859-1  
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ορισµοί και 
χαρακτηριστικά υποστρωµάτων - Μέρος 1: 
Υποστρώµατα για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13859-2  
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ορισµοί και 
χαρακτηριστικά υποστρωµάτων - Μέρος 2: 
Υποστρώµατα τοίχων 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13915  
Προκατασκευασµένα πετάσµατα γυψοσανίδων 
µε πορώδη πυρήνα από χαρτόνι - Ορισµοί, 
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13950  
Σύνθετα θερµο/ηχοµονωτικά πετάσµατα γυψο-
σανίδων - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13956  
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και 
ελαστοµερή φύλλα στεγάνωσης δωµάτων - 
Ορισµοί και χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

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 
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14 ΕΛΟΤ EN 14063-1  

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14064-1  

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14190  Προϊόντα γυψοσανίδων από επανεπεξεργασία - 
Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14195  
Μεταλλικά στοιχεία πλαισίων για συστήµατα 
γυψοσανίδων - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14209  
Προδιαµορφωµένες κορνίζες από γύψο 
επενδεδυµένες µε χαρτί - Ορισµοί, απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14246  Στοιχεία από γύψο για ψευδοροφές - Ορισµοί, 
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14316-1  

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Επί τόπου 
κατασκευαζόµενη θερµοµόνωση από προϊόντα 
διογκωµένου περλίτη (ΕΡ) - Μέρος 1: 
Προδιαγραφή για συνδεδεµένα και χαλαρής 
πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14317-1  

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Επί τόπου 
κατασκευαζόµενη θερµοµόνωση από προϊόντα 
διογκωµένου βερµικουλίτη (EV) - Μέρος 1: 
Προδιαγραφή για συνδεδεµένα και χαλαρής 
πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14353  Μεταλλικές γωνίες και ελάσµατα για γυψοσανίδες 
- Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14411  Κεραµικά πλακίδια - Ορισµοί, ταξινόµηση, 
χαρακτηριστικά και σήµανση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14496  
Συγκολλητικά µε βάση το γύψο για σύνθετα 
θερµο/ηχοµονωτικά πετάσµατα και γυψοσανίδες 
- Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14566  
Μηχανικά στερεωτικά για συστήµατα 
γυψοσανίδων - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14716  Ψευδοροφές υπό τάνυση - Απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14782  
Αυτοφερόµενα µεταλλικά φύλλα για στέγαση, 
εξωτερική επικάλυψη και εσωτερική επένδυση - 
Προδιαγραφή προϊόντος και απαιτήσεις 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14783  

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14843  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Κλίµακες 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14904  
Επιφάνειες αθλητικών χώρων - Επιφάνειες 
εσωτερικών χώρων πολλαπλών αθλοπαιδιών - 
Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 
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14 ΕΛΟΤ EN 14933  

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14934  

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14967  
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά 
φύλλα υγροµόνωσης τοίχων - Ορισµοί και 
χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14991  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Στοιχεία θεµελίωσης 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14992  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Στοιχεία προκατασκευασµένων τοίχων 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15037-1  
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Συστήµατα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία 
πλήρωσης - Μέρος 1: ∆οκοί 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15037-4  

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15102  ∆ιακοσµητικές επικαλύψεις τοίχων - Προϊόντα σε 
µορφή ρολλών και φύλλων 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1520  Προκατασκευασµένα οπλισµένα στοιχεία από 
σκυρόδεµα ελαφρών αδρανών ανοιχτής δοµής 

Κτιριακά έργα 

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 



  
 

K:\A6033-6034\cons\tefhi\5289_TM.doc                                           - 143 -                                                   6033-6034/5289/Β06 

ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 
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14 ΕΛΟΤ EN 494  
Σχηµατοποιηµένες πλάκες από ινοτσιµέντο και 
εξαρτήµατα - Προδιαγραφή προϊόντος και 
µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 516  
Προκατασκευασµένα εξαρτήµατα στέγασης - 
Εγκαταστάσεις πρόσβασης στεγών - ∆ιάδροµοι 
επικοινωνίας, κεφαλόσκαλα και σκαλιά στάσης 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 517  Προκατασκευασµένα εξαρτήµατα στέγασης - 
Άγκιστρα ασφαλείας 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 520  Γυψοσανίδες - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 534  Κυµατοειδή ασφαλτικά φύλλα - Προδιαγραφή 
προϊόντος και µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 544  
Ασφαλτικές πλάκες µε ενίσχυση από ορυκτό 
ή/και συνθετικό υλικό - Προδιαγραφή προϊόντος 
και µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 771-6  Προδιαγραφές στοιχείων τοιχοποιίας - Μέρος 6: 
Στοιχεία τοιχοποιίας από φυσικό λίθο 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 845-1  
Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήµατα 
τοιχοποιίας - Μέρος 1: Αγκύρια, λάµες 
στερέωσης, λάµες ανάρτησης και στηρίγµατα 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 845-2  Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήµατα 
τοιχοποιίας - Μέρος 2: Υπέρθυρα 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 845-3  
Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήµατα 
τοιχοποιίας - Μέρος 3: Χαλύβδινο πλέγµα 
οπλισµού οριζόντιων αρµών. 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 13245-2  

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

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14303  

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

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14304  

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

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14305  

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

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14306  

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

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14307  

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

Κτιριακά έργα 
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15 ΕΛΟΤ EN 14308  

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό 
κτίρια και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - 
Βιοµηχανικός παραγόµενα προϊόντα από 
άκαµπτο αφρό πολυουρεθάνης (PUR) και 
πολυισοκυανουρικό αφρό (PIR) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14309  

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

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14313  

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

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14314  

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

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14963  

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

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 15037-2  

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

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 15037-3  

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

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 15599-1  

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

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 15600-1  

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10025-1  
Προϊόντα θερµής έλασης για χάλυβες 
κατασκευών - Μέρος 1: Γενικοί τεχνικοί όροι 
παράδοσης 

Μεταλλικές 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10088-4  

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

Μεταλλικές 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10088-5  

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

Μεταλλικές 
κατασκευές 
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14 ΕΛΟΤ EN 10210-1  

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

Μεταλλικές 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10219-1  

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

Μεταλλικές 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10340  Χυτοχάλυβες κατασκευών 
Μεταλλικές 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10343  Χάλυβες βαφής και επαναφοράς για δοµικές 
χρήσεις - Τεχνικοί όροι παράδοσης 

Μεταλλικές 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 13479  

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

Μεταλλικές 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 15048-1  Κατασκευή συναρµολόγησης κοχλίωσης χωρίς 
προφόρτιση - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις 

Μεταλλικές 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 15088  
Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου - ∆οµικά 
προϊόντα για κατασκευές - Τεχνικές συνθήκες 
ελέγχου και παράδοσης 

Μεταλλικές 
κατασκευές 

15 ΕΛΟΤ EN 1090-1  
Κατασκευή έργων από χάλυβα και από αλουµίνιο 
- Μέρος 1: Απαιτήσεις για την αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης των δοµικών στοιχείων 

Μεταλλικές 
κατασκευές 

10 ΕΛΟΤ ΕΝ 14250 
Ξύλινες κατασκευές - Απαιτήσεις προϊόντος για 
προκατασκευασµένα δοµικά στοιχεία µε διάτρητη 
µεταλλική πλάκα συναρµολόγησης 

Ξύλινες 
κατασκευές 

11 ΕΛΟΤ EN 14374 ∆οµική ξυλεία - Πολυστρωµατικές επικαλύψεις 
δοµικής ξυλείας – Απαιτήσεις 

Ξύλινες 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 14080  Ξύλινες κατασκευές - Αντικολλητή ξυλεία - 
Απαιτήσεις 

Ξύλινες 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 14081-1  
Ξύλινες κατασκευές - ∆οµική ξυλεία ορθογωνικής 
διατοµής ταξινοµηµένη µε την αντοχή της - 
Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις 

Ξύλινες 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 14545  Ξύλινες κατασκευές - Σύνδεσµοι - Απαιτήσεις 
Ξύλινες 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 14592  Ξύλινες κατασκευές - Στερεωτικά µε οπή - 
Απαιτήσεις 

Ξύλινες 
κατασκευές 

4 ΕΛΟΤ 13055-2 

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

Οδοποιία 

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 
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5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-4 Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 4: Κυλινδρικά 
εφέδρανα Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-6 Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 6: Εφέδρανα 
εξισορρόπισης 

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-7 Εφέδρανα κατασκευών - Μέρος 7: Εφέδρανα 
σφαιρικά και κυλινδρικά εφέδρανα τύπου PTFE 

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1343 Κράσπεδα από φυσικούς λίθους για εξωτερική 
πλακόστρωση - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής  

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12352  
Εξοπλισµός ελέγχου κυκλοφορίας - 
Προειδοποιητικοί σηµατοδότες και σηµατοδότες 
ασφάλειας 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12368  Εξοπλισµός ελέγχου κυκλοφορίας - Φωτεινοί 
σηµατοδότες 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12676-1  Αντιθαµβωτικά συστήµατα οδών - Μέρος 1: 
Επίδοση και χαρακτηριστικά 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12966-1  
Κατακόρυφη σήµανση οδών - Πινακίδες 
µεταβαλλόµενων µηνυµάτων - Μέρος 1: 
Πρότυπο προϊόντος 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-1  Ασφαλτσµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - 
Μέρος 1: Ασφαλτικό σκυρόδεµα 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-2  
Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 
2: Ασφαλτικό σκυρόδεµα για πολύ λεπτές 
στρώσεις 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-3  Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 
3: Μαλακά ασφαλτοµίγµατα Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-4  
Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 
4: Ασφαλτοµίγµατα εν θερµώ (Hot Rolled 
Asphalt) 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-5  Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 
5: Ασφαλτική σκυροµαστίχη 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-6  Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 
6: Ασφαλτοµαστίχη Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-7  Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 
7: Πορώδες ασφαλτόµιγµα 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1317-5  

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

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1337-3  Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 3: Ελαστοµερή 
εφέδρανα 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1337-5  Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 5: Εφέδρανα 
εγκιβωτισµένου ελαστοµερούς 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1337-8  Eφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 8: Eφέδρανα 
οδήγησης και εφέδρανα συγκράτησης 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13808  
Άσφαλτος και ασφαλτικό συνδετικά - Πλαίσιο 
προδιαγραφών κατιοντικών ασφαλτικών 
γαλακτωµάτων 

Οδοποιία 

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 
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14 ΕΛΟΤ EN 14023  
Ασφαλτικά και ασφαλτικά συνδετικά - Πλαίσιο 
προδιαγραφών, για τροποποιηµένη άσφαλτο µε 
πολυµερή 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14188-1  Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρµών - Μέρος 
1: Προδιαγραφές για θερµά υλικά σφράγισης Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14188-2  Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρµών - Μέρος 
2: Προδιαγραφές για ψυχρά υλικά σφράγισης 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14188-3  
Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρµών - Μέρος 
3: Προδιαγραφές για προδιαµορφώµενα υλικά 
σφράγισης 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1423  
Προϊόντα οριζόντιας σήµανσης οδών - Προϊόντα 
επίπασης - Γυάλινα σφαιρίδια, αντιολισθητικά 
αδρανή και µίγµατα αυτών 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14388  ∆ιατάξεις µείωσης θορύβου από οδική 
κυκλοφορία - Προδιαγραφές 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14399-1  Συστήµατα δοµικών κοχλιών υψηλής αντοχής για 
προένταση - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1463-1  
Υλικά οριζόντιας σήµανσης οδών - 
Ανακλαστήρες οδοστρωµάτων - Μέρος 1: 
Απαιτήσεις αρχικών επιδόσεων 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14695  

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

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15050  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Στοιχεία γεφυρών 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15129  Αντισεισµικά συστήµατα Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15258  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Στοιχεία τοίχων αντιστήριξης 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15322  
Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Πλαίσιο 
προδιαγραφών για διαλύµατα και 
ρευστοποιηµένα συνδετικά ασφαλτικών 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15381  
Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε 
γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά για 
χρήση σε οδοστρώµατα και ασφαλτοτάπητες 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15382  
Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα 
χαρακτηριστικά για χρήση στην υποδοµή 
συγκοινωνιακών έργων 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 523  
Περιβλήµατα προενταµένων τενόντων από 
περιελιγµένη χαλύβδινη ταινία - Ορολογία, 
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας 

Οδοποιία 

15 ΕΛΟΤ EN 12899-1  Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής 
σήµανσης - Μέρος 1: Σταθερές πινακίδες 

Οδοποιία 

15 ΕΛΟΤ EN 12899-2  
Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής 
σήµανσης - Μέρος 2: Εσωτερικά φωτιζόµενα 
στοιχεία σήµανσης νησίδων 

Οδοποιία 

15 ΕΛΟΤ EN 12899-3  
Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής 
σήµανσης - Μέρος 3: Οριοδείκτες και 
οπισθοανακλαστικά στοιχεία 

Οδοποιία 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40.4 
Ιστοί φωτισµού - Μέρος 4: Απαιτήσεις για ιστούς 
φωτισµού από οπλισµένο και προεντεταµένο 
σκυρόδεµα  

Οδοποιία κλπ 
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1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 Ιστοί φωτισµού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για 
χαλύβδινους ιστούς φωτισµού Οδοποιία κλπ 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6 Ιστοί φωτισµού - Μέρος 6: Απαιτήσεις για ιστούς 
φωτισµού από αλουµίνιο 

Οδοποιία κλπ 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7 
Ιστοί φωτισµού - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ιστούς 
φωτισµού από οπλισµένο µε ίνες σύνθετο 
πολυµερές 

Οδοποιία κλπ 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1338 Κυβόλιθοι από σκυρόδεµα - Απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής Οδοποιία κλπ 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 Πλάκες πεζοδροµίου από σκυρόδεµα - 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Οδοποιία κλπ 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1340 Κράσπεδα από σκυρόδεµα - Απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής 

Οδοποιία κλπ 

5 ΕΛΟΤ EN 13251 

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

Οδοποιία κλπ 

5 ΕΛΟΤ EN 13252 

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

Οδοποιία κλπ 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1342 Κυβόλιθοι από φυσικούς λίθους για εξωτερική 
πλακόστρωση - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Οδοποιία κλπ 

14 ΕΛΟΤ EN 12271  Επιφανειακές επαλείψεις - Προδιαγραφές Ο∆Ο-Υ∆Ρ-ΟΙΚ 
14 ΕΛΟΤ EN 12273  Επιστρώσεις µε ασφαλτοπολτό - Απαιτήσεις Ο∆Ο-Υ∆Ρ-ΟΙΚ 

14 ΕΛΟΤ EN 12794  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Πάσσαλοι θεµελίωσης 

Ο∆Ο-Υ∆Ρ-ΟΙΚ 

5 ΕΛΟΤ EN 12094-1 

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

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ EN 12094-13 

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

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ EN 12259-3 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα 
για συστήµατα καταιονισµού και ψεκασµού νερού 
- Μέρος 3: Εγκαταστάσεις ξηρού συναγερµού 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ EN 12259-4 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα 
για συστήµατα καταιονισµού ψεκασµού νερού - 
Μέρος 4: Υδροκίνητες διατάξεις συναγερµού 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ EN 671-1 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα µε 
εύκαµπτους σωλήνες - Μέρος 1: Πυροσβεστικές 
φωλιές µε ηµιάκαµπτο σωλήνα 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-10 

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

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-11 

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

Πυρασφάλεια 
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5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-12 

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

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-2 

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

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-3 

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

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-4 

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

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-5 

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

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-6 

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

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-7 

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

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-9 

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

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-1 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα 
για συστήµατα καταιονισµού και ψεκασµού νερού 
- Μέρος 1: Καταιονητήρες 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-2 

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

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-5 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα 
για συστήµατα καταιονισµού ψεκασµού νερού - 
Μέρος 5: Ανιχνευτές ροής νερού 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-1 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα 
σκόνης - Μέρος 1: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για εξαρτήµατα 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-2 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα 
σκόνης - Μέρος 2: Σχεδιασµός, κατασκευή και 
συντήρηση 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13565-1 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα 
αφρού - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για 
εξαρτήµατα 

Πυρασφάλεια 
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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 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-11 

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

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-12 

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

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-13 

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

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-2 

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

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-3 

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

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-4 

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

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-5 

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

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-6 

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

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-7 

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

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-8 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα 
για συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 8: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για συνδέσµους  

Πυρασφάλεια 
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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 
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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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9 ΕΛΟΤ EN 14449 

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

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1036-2  

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

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1051-2  
Yαλος για δοµική χρήση - Υαλότουβλα δόµησης 
και επιστρώσεων - Μέρος 2: Αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης/ Πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1096-4  
Yαλος για δοµική χρήση - Επενδυµένη ύαλος - 
Μέρος 4: Αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 12150-2  

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

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 12337-2  

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

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 13024-2  

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

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 14178-2  

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

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1748-1-2  

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

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1748-2-2  

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

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1863-2:  

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

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 572-9  

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

Υαλουργικά 

5 ΕΛΟΤ EN 13253 

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

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ EN 13254 

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

Υδραυλικά έργα 
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5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13255 

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

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13256 

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

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13257 

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

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13265 

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

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10224  

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

Υδραυλικά έργα 

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 
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14 ΕΛΟΤ EN 1433  

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

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14396  Σταθερές κλίµακες ανθρωποθυρίδων Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14680  Συγκολλητικά για τα δίκτυα θερµοπλαστικών 
σωλήνων χωρίς πίεση - Προδιαγραφές 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14814  
Συγκολλητικά για τα συστήµατα πλαστικών 
σωληνώσεων για ρευστά υπό πίεση - 
Προδιαγραφές 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14844  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Οχετοί ορθογωνικής διατοµής Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1916  
Τσιµεντοσωλήνες και ειδικά τεµάχια από 
σκυρόδεµα άοπλο ή οπλισµένο ή ενισχυµένο µε 
ίνες χάλυβα 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1917  
Ανθρωποθυρίδες και φρεάτια επίσκεψης από 
σκυρόδεµα άοπλο ή οπλισµένο ή ενισχυµένο µε 
ίνες χάλυβα 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 295-10  
Εφυαλωµένοι πήλινοι σωλήνες, εξαρτήµατα και 
σύνδεσµοι τους για αποχετεύσεις και υπονόµους 
- Μέρος 10: Απαιτήσεις επίδοσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 588-2  
Σωλήνες από ινοτσιµέντο για οχετούς και 
αποχετεύσεις - Μέρος 2: Ανθρωποθυρίδες και 
θυρίδες επίσκεψης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 598  
Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεµάχια, 
εξαρτήµατα και οι συνδέσεις τους για εφαρµογές 
αποχέτευσης - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών 

Υδραυλικά έργα 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1 Φυσικοί ογκόλιθοι - Μέρος 1: Προδιαγραφή 
Υδραυλικά, 
Λιµενικά 

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 
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16 ETAG 002-3 
Συστήµατα φερόντων υαλοστασίων µε 
σφραγιστικά Μέρος 3: Συστήµατα µε 
ενσωµατωµένη θερµοφραγή στη διατοµή 

Κουφώµατα 

16 ETAG 003 Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά τους 
για διαγωριστικά εσωτερικών χώρων Κτιριακά έργα 

16 ETAG 004 Εξωτερικά συστήµατα θερµοµόνωσης µε 
εξωτεοικό επίχρισµα - ETICS 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 005  Eξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά υγρής 
επάλειψης για στεγάνωση δωµάτων 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 006 Συστήυατα µηχανικά στερεωµένων εύκαυπτων 
µεµβρανών στενάνωσης δωµάτων Κτιριακά έργα 

16 ETAG 007 Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για 
κτίρια µε ξύλινο σκελετό 

Ξύλινες 
κατασκευές 

16 ETAG 008 Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για 
προκατασκευασµένες κλίµακες. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 009 

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 010 
Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για 
αυτοφερόµενα διαφανή προϊόντα κάλυψης 
στεγών 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 011 Υποστυλώµατα και δοκοί ελαφράς σύνθεσης µε 
βάση το ξύλο 

Ξύλινες 
κατασκευές 

16 ETAG 012  
Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για 
κατασκευή κτιρίων από προκατασκευασµένο 
δοµικό στοιχείο 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 013 Εξαρτήµατα προέντασης και συµπαροµαρτούντα 
υλικά για προεντεταµένες κατασκευές 

Οδοποιία 

16 ETAG 014 
Πλαστικά αγκύρια για στερέωση εξωτερικών 
συστηµάτων θερµοµόνωσης µε εξωτερικό 
επίχρισµα. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 015 Τρισδιάστατα καρφοελάσµατα 
Ξύλινες 
κατασκευές 

16 ETAG 016-1 Σύνθετα αυτοφερόµενα ελαφρά πετάσµατα - 
Μέρος 1: Γενικότητες 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 016-2 

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 016-3 

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 016-4  

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 017 Εξαρτήµατα και υλικά επενδύσεων Κτιριακά έργα 

16 ETAG 018-1 Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 1: 
Γενικότητες 

Πυρασφάλεια 



  
 

K:\A6033-6034\cons\tefhi\5289_TM.doc                                           - 157 -                                                   6033-6034/5289/Β06 

ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

16 ETAG 018-4  

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

Πυρασφάλεια 

16 ETAG 019  Προκατασκευασµένα φέροντα πετάσµατα µε 
βάση το ξύλο µε τανυσµένη επικάλυψη 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-1 
Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε 
σκυρόδεµα και τοιχοποιία σε µη φέρουσες 
εφαρµογές - Μέρος 1: Γενικότητες 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-2 

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-3 

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-4 

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών γρήσεων σε 
σκυρόδεµα και τοιχοποιία σε µη φέρουσες 
εφαρµογές - Μέρος 4: Πλαστικά αγκύρια για 
χρήση σε τοιχοποιία µε διάτρητα τούβλα 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-5 

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε 
σκυρόδευα και τοιχοποιία σε µή φέρουσες 
εφαρµογές - Μέρος 5: Πλαστικά αγκύρια για 
χρήση σε αυτόκλειστο σκυρόδεµα και 
προσαρτήµατα Α, Β, και Γ 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 021-1 

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

ΗΛΜ 

16 ETAG 021-2 

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

ΗΛΜ 

16 ETAG 022  
Εξαρτήυατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για 
στενάνωση εξωτερικών δωµάτων και τοίχων - 
Προσαρτήµατα Α, Β, Γ, ∆, E, ΣΤ, Ζ, H και I 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 022-1 

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 022-2 

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 022-3 

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 023 Προκατασκευασµένες κτιριακές µονάδες Κτιριακά έργα 

16 ETAG 024 Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για 
κατασκευή κτιρίων µε πλαίσια από σκυρόδεµα 

Κτιριακά έργα 
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16 ETAG 025  Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για 
κατασκευή κτιρίων µε µεταλλικά πλαίσια Κτιριακά έργα 

16 ETAG 026-1 Πυροφράγµατα και πυροσφρανιστικά - Μέρος 1: 
Γενικότητες 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG 026-2  Πυροφράνµατα και πυροσφρανιστικά - Μέρος 2: 
Σφοανιστικά έναντι διείσδυσης της φωτιάς 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG 026-3  
Πυροφράγµατα και πυροσφραγιστικά - Μέρος 3: 
Σφραγιστικά για ευθύγραµµες συνδέσεις και 
γεµίσµατα κενών 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG 026-5 Πυροφράγµατα και πυροσφραγιστικά - Μέρος 5 
Φράγµατα κοιλοτήτων Πυρασφάλεια 

16 ETAG 027 Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για 
προστασία από πτώσεις βράχων 

Οδοποιία 

16 ETAG 029 
Μεταλλικά αγκύρια µε βλήτρα νια χρήση σε 
τοιχοποιία. Προσάρτηµα Α, προσάρτηµα Β, 
Προσάρτηµα Γ 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

16 ETAG 031-1 
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για 
ανεστραµµένη µόνωση δωµάτων. Μέρος 1 : 
Γενικότητες 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 031-2  
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για 
ανεστραµµένη µόνωση δωµάτων - Μέρος 2 : 
Μόνωση µε προστατευτική επίστρωση 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 033 
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά υγρής 
εφαρµογής για στεγάνωση καταστρώµατος 
γεφυρών 

Οδοποιία 

16 ETAG 035 Ασφαλτοδέµατα πολύ λεπτής στρώσης Οδοποιία 

16 ETAG018-2 
Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 2: 
Αντιδραστική επικάλυψη για πυροπροστασία 
χαλύβδινων στοιχείων 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG018-3  
Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 3: Εξωτερικά 
επιχρίσµατα και εξαρτήµατα µε συµπαρο-
µαρτούντα υλικά για εφαρµογές πυραντίστασης 

Πυρασφάλεια 
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