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∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης  7  11..  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΟΟΡΡΟΟΙΙ    ΟΟΙΙΚΚΟΟ∆∆ΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΡΡΓΓΩΩΝΝ  ((ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΑΑΣΣ))   1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   Αντικείµενο 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. 1.1 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. 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, µε τις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου  προκύπτει το προϋπολογιζόµενο άµεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί µέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείµενο του Έργου. Στις τιµές µονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται τα κάτωθι: 1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων.  1.1.2 Οι δαπάνες προµηθείας 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 λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.  Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, δεν περιλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου.  Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριµένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης  8  1.1.3 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, εξαιρεσίµων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστηµονικού προσωπικού και των επιστατών µε εξειδικευµένο αντικείµενο, ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 1.1.4 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. 1.1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατασκευασµένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κ.λπ., 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 απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Έργο, 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. 1.1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, 1.1.7 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 κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης  9  1.1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος 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 κ.λπ.) 1.1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριµένες εργασίες/λειτουργίες 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 Έργου), 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. 1.1.10 Οι δαπάνες προµηθείας 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 Έργου προδιαγραφές, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  1.1.11 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. κ.λπ.),  (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 κ.λπ.),  (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.). 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης  10  1.1.12 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 απαραίτητο 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. 1.1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κ.λπ.) 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]),  1.1.14 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.  1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη. 1.1.16 Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  1.1.17 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. 1.1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης  11  1.1.19 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.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 1.1.20 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. 1.1.21 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 κ.λπ.) που οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 1.1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη µεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και 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. 1.1.23 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. 1.1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 1.1.25 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 κ.λπ. 1.1.26 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. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης  12  1.1.27 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 κ.λπ.), 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. 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 δαπάνες οι οποίες δεν µπορούν να κατανεµηθούν σε συγκεκριµένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, 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%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: (α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαµβανόµενα κατά τη διάρκεια της σύµβασης, τα οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες: (1) Εξασφάλισης και διαρρύθµισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. (2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. (3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. (4) Εξοπλισµού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση λειτουργικής ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. (5) Αποµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων µετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους. (6) Κινητοποίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του απαιτούµενου εξοπλισµού γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραµµα του έργου και αποκινητοποίησης µε το πέρας του προβλεπόµενου χρόνου απασχόλησης. (7) Οι δαπάνες επισκόπησης των µελετών του έργου και τυχόν συµπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο άµεσο κόστος. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης  13  (8) Οι δαπάνες συµπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. (9) Για φόρους. (10) Για εγγυητικές. (11) Ασφάλισης του έργου. (12) Προσυµβατικού σταδίου. (13) ∆ιάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας. (14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων, χρηµατοοικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως για µελέτες που µπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταµένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νοµικής υποστήριξης, απαιτήσεις για µέτρα προστασίας από µη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές µη καλυπτόµενες από ασφάλιση). (β)  Χρονικώς συνηρτηµένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα από τη χρονική διάρκεια της σύµβασης, τα οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες: (1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαµβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύµφωνα µε τις προβλέψεις των εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων) (2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση µη µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιµότητα στο έργο). Ανηγµένες περιλαµβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόµενες νόµιµες αποζηµιώσεις. Το επιστηµονικό προσωπικό και οι επιστάτες, µε εξειδικευµένο αντικείµενο (π.χ. χωµατουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαµβάνονται. (3) Νοµικής υποστήριξης  (4) Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc  µετάκληση (5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων (6) Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού  (7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραµέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση προς αυτούς (8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο (9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος (10) Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας   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 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης  14  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 κ.λπ. Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο:      DN / DM    όπου  DN:  Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα    DM:  Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο παρόν Τιµολόγιο. Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη υπάρχουσα διάµετρος. (2) Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 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. Όπου στα επιµέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί µε απόφαση η υποχρεωτική εφαρµογή, η σχετική αναφορά µπορεί να αντιστοιχίζεται µε αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαµβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.  2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης  15  2.1.1 Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων µελετών είτε βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων βάσει αυτών επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζοµένων ανοχών. 2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειµένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 2.1.3 Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιµετρούµενης ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιµολόγιο. 2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωµής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους εργασιών του παρόντος Τιµολογίου.  2.1.5 Αν το περιεχόµενο ένός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαµβάνεται στο Τιµολόγιο. 2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον συνοπτικό πίνακα τιµών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.  2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα 
• Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.  
• Ως "γαίες και ηµίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαµµώδη ή αµµοχαλικώδη υλικά, καθώς και µίγµατα αυτών, οι µάργες, τα µετρίως τσιµεντωµένα (cemented) αµµοχάλικα, ο µαλακός, κατακερµατισµένος ή αποσαθρωµένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσµατικά µε συνήθη εκσκαπτικά µηχανήµατα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισµού. 
• Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουµένως µε εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισµό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου"περιλαµβάνονται και µεµονωµένοι ογκόλιθοι µεγέθους πάνω από 0,50 m3. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης  16  • Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συµπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηµατισµοί από πυριγενή πετρώµατα και οι ισχυρώς τσιµεντωµένες κροκάλες ή αµµοχάλικα, θλιπτικής αντοχής µεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηµατισµών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναµοχλέυονται µε το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι µειωµένη)  2.2.2  ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να προµηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετηµένα και έτοιµα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα: Χειρολαβές - Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα κλειδώµατος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. - Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. - Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα στερέωσης (µέσα), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβής και αντίκρισµα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). - Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές µε κλειδαριά ασφαλείας. Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης - Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας - Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος  - Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας - Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου - Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω µέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο). Μηχανισµοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών - Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω µέρος της θύρας. - Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας. - Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση - Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ. - Αναστολείς (stoppers) 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης  17  - Αναστολείς θύρας - δαπέδου - Αναστολείς θύρας - τοίχου - Αναστολείς φύλλων ερµαρίου - Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων - Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ - Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας - Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα) - Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ - Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων θυρών ασφαλείας, µε Master Key - Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου - Μηχανισµοί αυτόµατων θυρών, µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα, µε ηλεκτρονική µονάδα ελέγχού, µε συσκευή µικροκυµάτων Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύµφωνα µε τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείµενες "περί ∆ηµοσίων Εργων"διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαµβάνεται στην τιµή του κάθε είδους κουφώµατος.  2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή σε µέτρα µήκους (m) γραµµικών στοιχείων συγκεκριµένων διαστάσεων, πλήρως περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού. Από τις επιµετρούµενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα γραµµικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού.  Η εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιµετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιµετρούνται σύµφωνα µε τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωµατισµών.  Οι τιµές µονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". Οι τιµές µονάδος όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου αναφέρονται σε πραγµατική χρωµατιζόµενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι τιµές για χρωµατισµούς που εκτελούνται σε ύψος µεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης  18  παρόντος τιµολογίου, τα οποία έχουν εφαρµογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωµάτων.  Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των χρωµάτων, οι δοκιµαστικές βαφές για έγκριση των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώµατα τα οποία θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωµάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται. Όταν πρόκεται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ ολοκλήρου, η επιµετρούµενη επιφάνεια των χρωµατισµών υπολογίζεται ως το γινόµενο της απλής συµβατικής επιφάνειας κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαµβανόµενης από µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συµβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:  α/α Είδος Συντελεστής 1. Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή µε υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας. α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου    2,30 2,70 3,00 2. Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας. α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου    1,90 2,30 2,60 3. Υαλοστάσια : α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου γ) µε κάσσα επί µπατικού δ) παραθύρων ρολλών ε) σιδερένια  1,00 1,40 1,80 1,60 1,00 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης  19  α/α Είδος Συντελεστής 4. Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολλών  3,70 5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου  2,60 6. Σιδερένιες θύρες : α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές γ) χωρίς επένδύση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά) δ) µε κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ  2,80 2,00 1,00 1,60 7. Προπετάσµατα σιδηρά : α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας)  2,50 1,00 1,60 8. Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά : α) απλού ή συνθέτου σχεδίου β) πολυσυνθέτου σχεδίου  1,00 1,50 9. Θερµαντικά σώµατα : Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των θερµαντικών σωµάτων   2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  1. Τα αναφερόµενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και χρώµατος µαρµάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδοµένες ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καµµιά περίπτωση δεν σηµαίνει ότι τα κοιτάσµατα µαρµάρου των διαφόρων περιοχών είναι οµοιόµορφα ως προς το χρώµα, την σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιµές διάθεσης των µαρµάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και µάλιστα σηµαντικά, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους. Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης µε µάρµαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαµβάνουν ιδιαιτέρως τιµή "φατούρας" που επισηµαίνεται µε διπλό αστερίσκο. 2. Οι τιµές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή µαλακό κατά περίπτωση, και είναι ευνόητο 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης  20  ότι είναι απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις µε µάρµαρο µέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών. 3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του µαρµάρου που θα χρησιµοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώµα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιµότητα στην περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει την τιµή διάθεσης του συγκεκριµένου τύπου µαρµάρου και σ' αυτήν να προσθέσει την τιµή "φατούρας" που προβλέπεται στο ΝΕΤ ΟΙΚ.  Παράλληλα θα πρέπει να επέµβει στην περιγραφή του άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυµητά χαρακτηριστικά του µαρµάρου. Επειδή οι τιµές των µαρµάρων διαφέρουν σηµαντικά, είναι σκόπµο η επιλογή του τύπου να γίνεται σε συνεννόηση µε την ∆/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία. 4. Επισηµαίνεται ότι τα µάρµαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone flooring and stair - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις -  Απαιτήσεις και να φέρουν σήµανση CE, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 10976/244,  ΦΕΚ 973Β/18-07-2007.  ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 1 Πεντέλης Λευκό 2 Κοκκιναρά Τεφρόν 3 Κοζάνης Λευκό 4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 6 Μαραθώνα Γκρί 7 Νάξου Λευκό 8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – µελανό 9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – µελανό 10 Βέροιας Λευκό 11 Θάσου Λευκό 12 Πηλίου Λευκό  ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 2 Αµαρύνθου Ερυθρότεφρο 3 ∆οµβραϊνης Θηβών Μπεζ 4 ∆οµβραϊνης Θηβών Κίτρινο 5 ∆οµβραϊνης Θηβών Ερυθρό 6 Στύρων Πράσινο 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης  21  7 Λάρισας Πράσινο 8 Ιωαννίνων Μπεζ 9 Φαρσάλων Γκρι 10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωµο 11 ∆ιονύσου Χιονόλευκο  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 2 Χίου Τεφρό 3 Χίου Κίτρινο 4 Τήνου Πράσινο 5 Ρόδου Μπεζ 6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 7 Βυτίνας Μαύρο 8 Μάνης Ερυθρό 9 Ναυπλίου Ερυθρό 10 Ναυπλίου Κίτρινο 11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωµο 12 Τρίπολης Γκρι µε λευκές φέτες 13 Σαλαµίνας Γκρι ή πολύχρωµο 14 Αράχωβας καφέ  5. Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο) 6. Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε λευκό τσιµέντο.  2.2.5.  ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ. Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλουµινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιµολογούνται µε τα άρθρα 61.30 και 61.31.  Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσµατος σε έτοιµο σκελετό τιµολογείται µε το άρθρο 78.05. Οι εργασίες κατασκευής καµπύλων τοιχοπετασµάτων αποζηµιώνονται επιπλέον και µε την πρόσθετη τιµή του άρθρου 78.12. Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιµο σκελετό αποζηµιώνονται, µαζί µε τις εργασίες αλλουµινίου, µε το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση µη επίπεδης µε το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης  22  διαφορετικού πάχους από το προβλεπόµενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιµές προσαρµόζονται αναλογικά µε τις τιµές του άρθρου 61.30.  Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάµβακα, η αποζηµίωσή του τιµολογείται µε το άρθρο 79.55.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  Α.  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 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης  23  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 ΟΙΚ), 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).  Συγκεκριµένα, ισχύουν τα ακόλουθα: (*) Η µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και των υλικών για οδούς εκτός πόλης και για οδούς κακής βατότητας υπολογίζεται σε 0,25 €/m3km, ενώ οι αποστάσεις για τις εκσκαφές υπολογίζονται σε 0,20km (τα υλικά θα επαναχρησιµοποιηθούν για επίχωση) και οι αποστάσεις για τα απαραίτητα υλικά (επιχώσεων) σε 2km. Σε περίπτωση υλικών που τιµολογούνται σε τετραγωνικά οι τιµές µονάδας µεταφορών πολλαπλασιάζονται επί το πάχος της στρώσης σε µέτρα.  Β. Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [**] παρατίθεται η τιµή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Όταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωµατουµένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσαρµόζει ανάλογα τις τιµές εφαρµογής (περιπτώσεις ξυλείας, κεραµικών πλακιδίων και µαρµάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).    



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης  24  22..  ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΧΧΕΕΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΞΞΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΤΤΙΙΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟΥΥ  
• Για τη σύνταξη των Τιµών Εφαρµογής ελήφθησαν υπόψη τα ενιαία τιµολόγια του ΥπΥΜΕ (Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών (ΦΕΚ 1746/Β΄/2017, ΦΕΚ 1994/Β’/2017))  
• Στο παρόν τιµολόγιο, όπου αναφέρεται εντός παρενθέσεως π.χ. (Υ∆Ρ 2.01) παραπλεύρως του άρθρου εννοείται το αντίστοιχο άρθρο των εγκεκριµένων (προτύπων) ενιαίων τιµολογίων του ΥπΥΜΕ. 
• Συµπληρωµατικά ως προς την διατύπωση των άρθρων του τιµολογίου ισχύουν οι αντίστοιχες ΕΤΕΠ και οι λοιποί όροι δηµοπράτησης.  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης  25  33..  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ  ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗΣΣ  ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  Α1: ΕΚΣΚΑΦΕΣ Άρθρο Α1.1  (Ο∆Ο Α-2) Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες. (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. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης  26  • 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 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: Εβδοµήντα πέντε λεπτά  Αριθµητικά: 0,75€  Άρθρο Α1.2 (Ο∆Ο Α-3.3) Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1133Α) 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, 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης  27  − 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 απαιτουµένου 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.  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  ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οχτώ ευρώ και εικοσιπέντε λεπτά  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης  28   Αριθµητικά: 8,25€  Άρθρο Α1.3 (Υ∆Ρ 3.01.01)  Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη µε την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών (Κωδικός Αναθεώρησης  Υ∆Ρ 6053) Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη (µη απαιτούντα διατρητικά µηχανήµατα ή εκρηκτικά), οποιουδήποτε πλάτους πυθµένα και βάθους, µε την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων δένδρων περιµέτρου µέχρι 50cm, και θάµνων στο εύρος του ορύγµατος, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-01-00 ‘’Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων’’  Στο παρόν άρθρο δεν συµπεριλαµβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιµέτρου µεγαλύτερης από 50cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ.  Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) βάσει αρχικών και τελικών διατοµών και σύµφωνα µε τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από την µελέτη.  Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα δύο λεπτά  Αριθµητικώς: 0,62€  Άρθρο Α1.4 (Υ∆Ρ 3.10.01.01)  Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες. Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m (Κωδικός Αναθεώρησης  Υ∆Ρ 6081.1) Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες περιλαµβανοµένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε  οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή µε υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων’’.  Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα γίνεται υποχρεωτικά µε ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαµβάνεται στην τιµή µονάδας του άρθρου.  Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη.  Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος (αν  απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα  του ορύγµατος στις απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέµατος, η αναπέταση, ανάλογα  µε τον τρόπο και τα µέσα 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης  29  εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).   Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη. Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων. Επισηµαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα στο εύρος του ορύγµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες, µε πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m. Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι ευρώ και εβδοµήντα λεπτά  Αριθµητικώς: 6,70€  Άρθρο Α1.5 (Υ∆Ρ 3.11.01.01)  Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m (Κωδικός Αναθεώρησης  Υ∆Ρ 6082.1) Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώµατα κάθε είδους,  συµπεριλαµβανοµένων και των συµπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολληµένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηµατισµών, σε κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε χρήση διατρητικού εξοπλισµού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάµων) ή/και περιορισµένη χρήση εκρηκτικών (µε εφαρµογή µικρών γοµώσεων και χρήση λαµαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσµάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρµόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή µε υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση) σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων’’.  Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα γίνεται υποχρεωτικά µε αρµοκόφτη. Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη.  Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος (αν  απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα  του ορύγµατος στις απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέµατος, η αναπέταση, ανάλογα  µε τον τρόπο και τα µέσα 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης  30  εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).   Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη.   Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων. Επισηµαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο σκυρόδεµα στο εύρος του ορύγµατος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά  Αριθµητικώς: 25,80€  Άρθρο Α1.6 (Υ∆Ρ 3.17)  Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες (Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6054) Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες, χωρίς χρήση κρουστικού εξοπλισµού (δηλ. µε υδραυλική σφύρα, αερόσφυρες κλπ), µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ02-04-00-00 ‘’Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων’’. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις των υδάτων, εφ’ όσον η στάθµη ηρεµίας τους είναι έως 30 cm επάνω από την στάθµη του πυθµένα του ορύγµατος (άλλως επιµετρώνται ιδιαιτέρως), καθώς και τυχόν απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις. Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m2 ανά 20,0 m2 παρειών ορύγµατος.  Επιµέτρηση σύµφωνα µε την θεωρητική διατοµή της µελέτης (οι τυχόν υπερεκσκαφές δεν συνυπολογίζονται). Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3), κατά τα ανωτέρω ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ύο ευρώ και δεκαπέντε λεπτά  Αριθµητικώς: 2,15€   Άρθρο Α1.7 (Υ∆Ρ 3.18.01) Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (µόνον µε κρουστικό εξοπλισµό) (Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6055) 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης  31  Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων σε έδαφος που απαιτεί την χρήση κρουστικού εξοπλισµού (αεροσφυρών ή υδραυλικής σφύρας) ή/και χρήση εκρηκτικών υλών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ  02-04-00-00 “Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων”. Συµπεριλαµβάνεται η φόρτωση επί αυτοκινήτου και η µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση καθώς και τυχόν απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις.  Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m2 ανά 20,0 m2 παρειών ορύγµατος.  Επιµέτρηση σύµφωνα µε την θεωρητική διατοµή της µελέτης (οι τυχόν υπερεκσκαφές δεν συνυπολογίζονται). Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3), κατά τα ανωτέρω ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εικοσιπέντε ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά   Αριθµητικώς: 25,85€   Α2: ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ Άρθρο Α2.1 (ΟΙΚ 20.10) Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2162) Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων διαµορφωµένων χώρων ή τµηµάτων αυτών, σε µέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 m, µε την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συµπύκνωση, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαµµάτων θεµελίων τεχνικών έργων". Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου.  ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά    Αριθµητικώς: 4,50€  Άρθρο Α2.2 (Υ∆Ρ 5.03) Επιχώσεις ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης  (Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6066) Επίχωση πάσης φύσεως ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφών που έχουν προσκοµισθεί επί τόπου, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης, µε χρήση µηχανικών µέσων. Περιλαµβάνεται η διάστρωση των προϊόντων, η ελαφρά συµπύκνωση µε διελεύσεις του µηχανήµατος διάστρωσης (φορτωτή ή προωθητή) ή χρήση συµπυκνωτή εδαφών και η διαµόρφωση και εξοµάλυνση της τελικής επιφάνειας. Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πληρούµενου όγκου ορύγµατος. ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα ένα λεπτά   Αριθµητικώς:0,41€  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης  32  Άρθρο Α2.3 (Σχ. Α-18.3.2)      Επιχώσεις µε δάνεια θραυστών λατοµείου Κατηγορίας Ε1 έως Ε4. (Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆ΟΝ 1510) Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, θραυτσών υλικών λατοµείου Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 είτε για την κατασκευή νέου επιχώµατος είτε για την διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώµατος είτε για την επαναεπίχωση θεµελίων, τάφρων, C&C κλπ. Στη τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνονται: - Η προµήθεια των αδρανών, - Η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, - Η διάστρωση, και η διαµόρφωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά την κατασκευή της στρώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη. Τιµή ανά κυβικό µέτρο δανείων, που επιµετράτε σε όγκο κατασκευαζόµενου επιχώµατος µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, µετά της µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου των έργων. ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι ευρώ και πενήντα λεπτά  Αριθµητικώς: 6,50 €  Άρθρο Α2.4 (ΟΙΚ 20.20)  Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162) Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατοµείου (αδρανή οδοστρωσίας, λιθοσυντρίµατα, σκύρα κλπ). Περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες µεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου µε ή χωρίς µηχανικά µέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συµπύκνωση µε οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου, µε την µεταφορά του θραυστού υλικού από οποιαδήποτε απόσταση.  Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την επίχωση.  ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆εκαέξι ευρώ και είκοσι λεπτά  Αριθµητικώς: 16,20 €  Άρθρο Α2.5 (ΟΙΚ 20.21)  Εξυγιαντικές στρώσεις µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών  (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162) Κατασκευή στρώσεων από κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών, µη πλαστικά. Περιλαµβάνονται οι πλάγιες µεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου µε ή χωρίς µηχανικά µέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συµπύκνωση µε οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαµµάτων θεµελίων τεχνικών έργων". Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την επίχωση.  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης  33  ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε ευρώ   Αριθµητικώς: 5,00 €  Άρθρο Α2.6 (Υ∆Ρ 5.07) Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείου (Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6069) Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σηλήνων εντός ορύγµατος µε άµµο προέλευσης λατοµείου, σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 “Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων”. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται : α. Η προµήθεια και µεταφορά άµµου λατοµείου επί τόπου του έργου. β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγµα. γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συµπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισµού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, µε ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζηµιών στην σωληνογραµµή. Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών) ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έντεκα ευρώ και ογδόντα λεπτά  Αριθµητικώς: 11,80€   Α3: ΕΡΓΑ Ο∆Ο∆ΠΟΙΑΣ Άρθρο Α3.1 (Ο∆Ο Γ-1.1) Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121.Β) Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", µε συµπύκνωση κατά στρώσεις µεγίστου συµπυκνωµένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, 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. Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά την κατασκευή της στρώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη.  Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης υπόβασης µεταβλητού πάχους  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης  34  ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ώδεκα ευρώ  Αριθµητικά: 12,00€  Άρθρο Α3.2 (Ο∆Ο Γ-2.1) Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους  (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3211.Β) Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", µε συµπύκνωση κατά στρώσεις µεγίστου συµπυκνωµένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, 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. Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά την κατασκευή της στρώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη.  Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης βάσης µεταβλητού πάχους  ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ώδεκα ευρώ   Αριθµητικά: 12,00€  Άρθρο Α3.3 (Ο∆Ο ∆-3) Ασφαλτική προεπάλειψη (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),  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης  35  • 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 ευρώ και είκοσι λεπτά  Αριθµητικά: 1,20€  Άρθρο Α3.4 (Ο∆Ο ∆-4)   Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (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: Σαράντα πέντε λεπτά  Αριθµητικά: 0,45€  Άρθρο Α3.5 (Ο∆Ο ∆-5.1) Ασφαλτική στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4321Β) 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 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης  36  • 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: ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά ευρώ και δεκατρία λεπτά  Αριθµητικά: 7,13€   Άρθρο Α3.6 (Ο∆Ο ∆-7) Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση 0,05 m  (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421Β) Κατασκευή ασφαλτικής συνδετικής (ισοπεδωτικής) 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. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04. ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά ευρώ και δεκατρία λεπτά  Αριθµητικά: 7,13€   



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης  37  Άρθρο Α3.7 (Ο∆Ο Γ-5) Κατασκευή ερεισµάτων (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: ∆εκατρία ευρώ και δέκα λεπτά  Αριθµητικά: 13,10€  Άρθρο Α3.8 (Ο∆Ο Α-24.1) 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: Εξήντα πέντε λεπτά  Αριθµητικά: 0,65€  Άρθρο Α3.9 (Ο∆Ο Β-51)  Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα  (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2921) 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης  38  Τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, διατοµής πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, µε απότµηση, ευθυγράµµων ή καµπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδροµίων, κόµβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιοµηχανική εγκατάσταση µε δόνηση και συµπίεση, αποκλειοµένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου µε αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 “Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι οµβρίων καταστρώµατος οδών επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα”. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  
• η προµήθεια και µεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούµενων υλικών πλην του σκυροδέµατος της βάσης έδρασης,  
• η τοποθέτησή τους σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, µε χρήση τεµαχίων µήκους όχι µικρότερου των 0,50 m, µε λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων µε κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσµατος διατοµής 0,10x0,20 m από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισµός τους και η αρµολόγησή τους µε τσιµεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιµέντου ανά m3 άµµου. Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία επιµετράται ιδιαιτέρως. ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννιά ευρώ και εξήντα λεπτά  Αριθµητικά: 9,60€  Άρθρο Α3.10 (Ο∆Ο Β-52) Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων, νησίδων κλπ (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2922) Πλακόστρωση πεζοδροµίων, νησίδων κλπ, µε τσιµεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 0,50 x 0,50 m, πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, µε επιφανειακή στοιβάδα από λευκό τσιµέντο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 “Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδροµίων και πλατειών”. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των τσιµεντοπλακών και των υλικών στερέωσης και αρµολόγησης,  
• η τοποθέτηση των τσιµεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιµεντο-κονιάµατος πάχους 2,5 - 3,0 cm, αποτελούµενου από ένα µέρος ασβέστη, πέντε µέρη καθαρής άµµου και 180 kg τσιµέντου ανά m3,  
• η αρµολόγηση µε τσιµεντοµαρµαροκονία µε λευκό τσιµέντο σε αναλογία 650 kg τσιµέντου ανά m3 µαρµαροκονίας και ο καθαρισµός των αρµών .  Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο έτοιµης πλακοστρώσεως ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆εκατρία ευρώ και ογδόντα λεπτά  Αριθµητικά: 13,80€  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης  39  Άρθρο Α3.11 (Ο∆Ο Ε-17.1) ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7788) ∆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 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά  Αριθµητικά: 3,80€  Άρθρο Α3.12 (Ο∆Ο Ε-4.2) Σιδηρά κιγκλιδώµατα (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2652) Σιδηρά κιγκλιδώµατα από µορφοσίδηρο και ελάσµατα ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1, διαµορφωµένα σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των στοιχείων του κιγκλιδώµατος, πλήρως διαµορφωµένων σε εγκατάσταση που διαθέτει τις απαιτούµενες εργαλειοµηχανές, που θα έχουν υποστεί καθαρισµό επιφανείας µε µεταλλοβολή ή αµµοβολή ποιότητας SA 2 ½, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1 και αντισκωριακή προστασία µε δύο στρώσεις βαφής βάσεως ψευδαργύρου, πάχους ξηρού υµένα (εκάστης) 25 ± 5 µm 
• η πάκτωση των ορθοστατών και αντηρίδων σε υφιστάµενες κατασκευές από σκυρόδεµα (διάνοιξη οπής µε κρουστικοπεριστροφικό εργαλείο, κατακορύφωση και πάκτωση µε τσιµεντοκονία ή εποξειδικό κονίαµα), ή η αγκύρωσή τους µε αγκύρια διαστελλοµένης κεφαλής ή ρητινικής πάκτωσης  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης  40  • η συναρµολόγηση του κιγκλιδώµατος µε κοχλίωση ή/και επι τόπου ηλεκτροσυγκόλληση 
• η τελική βαφή των στοιχείων του κιγκλιδώµατος µε ελαιόχρωµα αλκυδικής σιλικόνης σε δύο στρώσεις συνολικού πάχους ξηρού υµένα 125 µm Τιµή ανά χιλιόγραµµο τοποθετηµένου σιδηρού κιγκλιδώµατος  ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ύο ευρώ και εβδοµήντα λεπτά  Αριθµητικά: 2,70€  Άρθρο Α3.13 (Ο∆Ο Ε-1.1.1) Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W7, που τοποθετούνται µε έµπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653) 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: 
- κατηγορία W1: ≤ 0,60 m 
- κατηγορία W2: ≤ 0,80 m 
- κατηγορία W3: ≤ 1,00 m 
- κατηγορία W4: ≤ 1,30 m 
- κατηγορία W5: ≤ 1,70 m 
- κατηγορία W6: ≤ 2,10 m 
- κατηγορία W7: ≤ 2,50 m 
- 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).  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης  41  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. 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 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης  42  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 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. ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα πέντε ευρώ   Αριθµητικά: 35,00€        



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   43 ΟΜΑ∆Α Β : ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ  B1: ΕΡΓΑ Π-Μ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Άρθρο Β1.1 (ΟΙΚ 38.03) Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816) Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων, στύλων, πέδιλων, υπερθύρων, κλιµάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθµένα του ξυλοτύπου µέχρι +4,00 m από το υποκείµενο δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)". Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας. ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆εκαπέντε ευρώ και εβδοµήντα λεπτά  Αριθµητικά: 15,70€  Άρθρο Β1.2 (ΟΙΚ 32.01.03) Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15  (Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3213) Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και τις ΕΤΕΠ: 01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος",  01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",  01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",  01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος",  01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",  01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. Στην τιµή περιλαµβάνονται: 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   44 α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.  Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.  Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου. β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος. δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.  ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους. Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις  Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα τέσσερα  ευρώ   Αριθµητικά: 84,00€  Άρθρο Β1.3 (ΟΙΚ 32.01.05) Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25  (Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3215) 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   45 Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και τις ΕΤΕΠ: 01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος",  01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",  01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",  01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος",  01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",  01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. Στην τιµή περιλαµβάνονται: α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.  Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.  Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου. β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος. δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   46 ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους. Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις  Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα πέντε ευρώ   Αριθµητικά: 95,00€  Άρθρο Β1.4 (ΟΙΚ 79.21) Στεγανοποιητικά µάζας σκυροδέµατος (πρόσµικτα µείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7921) Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήµανση CE. Οι τιµές του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί µέρους χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών. Τιµή ανά χιλιόγραµµο προσθέτων/προσµίκτων (kg), µε βάση τις αναλογίες ανάµιξης που καθορίζονται στις εγκεκριµένες µελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέµατος. ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά   Αριθµητικά: 1,35€  Άρθρο Β1.5 (ΟΙΚ 38.20.02) Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος. Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873) Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.  Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   47 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.  Ονοµ. διάµετρος (mm) Πεδίο εφαρµογής Ονοµ. διατοµή (mm2) Ονοµ. µάζα/ µέτρο (kg/m) Ράβδοι Κουλούρες και ευθυγραµµισµένα προϊόντα Ηλεκτρο-συγκολληµένα πλέγµατα και δικτυώµατα B500C B500Α B500C B500Α B500C 5,0  √  √  19,6 0,154 5,5  √  √  23,8 0,187 6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222 6,5  √  √  33,2 0,260 7,0  √  √  38,5 0,302 7,5  √  √  44,2 0,347 8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395 10,0 √  √  √ 78,5 0,617 12,0 √  √  √ 113 0,888 14,0 √  √  √ 154 1,21 16,0 √  √  √ 201 1,58 18,0 √     254 2,00 20,0 √     314 2,47 22,0 √     380 2,98 25,0 √     491 3,85 28,0 √     616 4,83 32,0 √     804 6,31 40,0 √     1257 9,86  Στις επιµετρούµενες ποσότητες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 
• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  
• Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  
• Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών. 
• Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
• Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   48 • Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . Τιµή ανά χιλιόγραµµο  (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη. ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ και επτά λεπτά   Αριθµητικά: 1,07€  Άρθρο Β1.6 (ΟΙΚ 38.20.03) Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος. ∆οµικά πλέγµατα B500C  (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873) Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.  Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών. Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.  Ονοµ. διάµετρος (mm) Πεδίο εφαρµογής Ονοµ. διατοµή (mm2) Ονοµ. µάζα/ µέτρο (kg/m) Ράβδοι Κουλούρες και ευθυγραµµισµένα προϊόντα Ηλεκτρο-συγκολληµένα πλέγµατα και δικτυώµατα B500C B500Α B500C B500Α B500C 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 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   49 Ονοµ. διάµετρος (mm) Πεδίο εφαρµογής Ονοµ. διατοµή (mm2) Ονοµ. µάζα/ µέτρο (kg/m) Ράβδοι Κουλούρες και ευθυγραµµισµένα προϊόντα Ηλεκτρο-συγκολληµένα πλέγµατα και δικτυώµατα B500C B500Α B500C B500Α B500C 10,0 √  √  √ 78,5 0,617 12,0 √  √  √ 113 0,888 14,0 √  √  √ 154 1,21 16,0 √  √  √ 201 1,58 18,0 √     254 2,00 20,0 √     314 2,47 22,0 √     380 2,98 25,0 √     491 3,85 28,0 √     616 4,83 32,0 √     804 6,31 40,0 √     1257 9,86  Στις επιµετρούµενες ποσότητες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 
• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  
• Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  
• Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών. 
• Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
• Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
• Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . Τιµή ανά χιλιόγραµµο  (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη. ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ και ένα λεπτό  Αριθµητικά: 1,01€  Άρθρο Β1.7 (ΟΙΚ 61.06) Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104 Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, µε ύψος ή πλευρά µεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεµένων µεταξύ τους µε κοχλίες (µπουλόνια) µε διπλά περικόχλια µέσα από ειδικά διανοιγόµενες οπές και µε παρεµβολή τµηµάτων 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   50 ελασµάτων, ή µε ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύµφωνα µε την µελέτη  και έδρασή τους επί των στοιχείων θεµελίωσης ή λοιπών δοµικών στοιχείων µε χρήση µη συρρικνωµένου κονιάµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (µε σήµανση CE). Περιλαµβάνεται η χρήση των απαιτουµένων ανυψωτικών µέσων.  Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) κατασκευής ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ύο ευρώ και ογδόντα λεπτά  Αριθµητικά: 2,80€  Άρθρο Β1.8 (ΟΙΚ  71.22)  Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε τσιµεντοκονίαµα Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7122  Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, πάχους 2,5 cm, εις τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου". Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆εκατέσσερα ευρώ   Αριθµητικά: 14,00€  Άρθρο Β1.9 (ΟΙΚ  72.65)  Επιστέγαση µε πετάσµατα τύπου sandwich από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε πλήρωση πολυουρεθάνης Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401 Επιστέγαση µε θερµοµονωτικό πέτασµα (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισµένη λαµαρίνα προβαµµένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά), και ενδιάµεσα µε θερµοµονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη απαιτήσεις ηχοµόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις µε µεταλλικά φύλλα αυτοφερόµενα". Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών, εξαρτηµάτων και ειδικών τεµαχίων επί τοπου του έργου, ο απαιτούµενος ανυψωτικός εξοπλισµός και  ικριώµατα και εργασία  τοποθέτησης και στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες µε αυτοκοχλιούµενους συνδέσµους υψηλής αντοχής.   Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε ευρώ   Αριθµητικά: 45,00€  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   51 Άρθρο Β1.10 (ΟΙΚ  73.93) Κατασκευή αντιολισθηρού βιοµηχανικού δαπέδου µε εποξειδικό ρητινοκονίαµα Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1 Κατασκευή αντιολισθηρού βιοµηχανικού δαπέδου µε έγχρωµο εποξειδικό ρητινοκονίαµα τριών στρώσεων, συνολικού πάχους 8,0 - 10 mm, µε κοκκώδη υφή και εµφάνιση ανάγλυφη, σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µελέτη και τις οδηγίας του προµηθευτή. Στην τιµή µονάδς περιλαµβάνονται: α) Η προετοιµασία του υφιστάµενου δαπέδου από σκυρόδεµα, ήτοι φρεζάρισµα µε ειδικη φρέζα δαπέδων (δύο φορές σταυρωτά) ή µε µηχανή σφαιριδιοβολής µε αναρρόφηση της παραγόµενης σκόνης και επιµελής καθαρισµός του δαπέδου. β) Το στοκάρισµα τυχόν ρωγµών και οπών µε εποξειδικά υλικά και η εφαρµογή στεγανοποιητικής επίστρωσης όταν η υγρασία της υφιστάµενης πλάκας υπερβαίνει  3%.  γ) Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των συσκευασµένων υλικών του συστήµατος του βιοµηχανικού δαπέδου, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, µετα από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόµενη από αναλυτικά τεχνικά δεδοµένα. δ) Η εφαρµογή του ασταρώµατος, της βασικής στρώσης (πάχους 8 - 10 mm) και της  τελική σφράγισης (χαµηλού πορώδους, µη αγώγιµης, µατ επιφανείας), σύµγωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή ε) Η διαµόρφωση των αρµών, των περιµετρικών απολήξεων και των γραµµών επαφής µε λοιπές κατασκευές φρεάτια κλπ της επιφανείας εφαρµογής του βιοµηχανικού δαπέδου και η τοποθέτηση λαµών ή γωνιών αλουµινίου, ευθυφράµµων ή καµπύλων, σύµφωνα µε την µελέτη. στ) Η συντήρηση της τελικής επιφάνειας, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή. Πλήρως περαιωµένη εργασία µε τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την  µελέτη και τις οδηγίες του προµηθευτή του συστήµατος των υλικών.  Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής καλυπτοµένης επιφάνειας ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα έξι ευρώ   Αριθµητικά: 56,00€  Άρθρο Β1.11 (ΟΙΚ  77.10) Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος µε ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιµεντόχρωµα Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7725  Υδροχρωµατισµοί µε τσιµεντόχρωµα επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντο-κονιάµατος, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις µέχρι να επιτευχθεί τέλεια οµοιοχρωµία και συνολικό πάχος ξηρού υµένα 125 µικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος".  Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   52  Αριθµητικά: 3,90€  Άρθρο Β1.12 (ΟΙΚ 79.02) Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7902) Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ασφαλτικό ελαστοµερές γαλάκτωµα, εκτελούµενη επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και εργασία καθαρισµού της επιφανείας και επαλείψεως σύµφωνα µε τις σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή. Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ύο ευρώ και είκοσι λεπτά  Αριθµητικά: 2,20€  Άρθρο Β1.13 (ΟΙΚ 79.15.02) Γεωϋφασµα µη υφαντό βάρους 155 gr/m2 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914 Στρώσεις γεωυφάσµατος διαχωρισµού ή προστασίας, µη υφαντού, σε οποιεσδήποτε θέσεις της κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη. Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας. ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ύο ευρώ και εβδοµήντα λεπτά  Αριθµητικά: 2,70€   Άρθρο Β1.14 (ΝΤ.1) Γεφυροπλάστιγγα (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 82) Για την πλήρη και έντεχνη προµήθεια και τοποθέτηση υπέργειας ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας, ελάχιστων διαστάσεων 18mx3m δυναµικότητας τουλάχιστον 70ton όπως αυτή περιγράφεται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου. Η όλη κατασκευή θα είναι µεταφερόµενη σε περίπτωση που απαιτηθεί µετεγκατάστασή της. Όλο το σύστηµα (δυναµοκυψέλες, ζυγιστήριο) θα αποτελούν ένα σύστηµα πλήρως πιστοποιηµένο βάση τν κανονισµών της ΕΕ.  Στην τιµή περιλαµβάνεται και κάθε άλλη απαιτούµενη δαπάνη για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής της υποδοµής, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης καθώς και την προµήθεια και εργασίες τοποθέτησης και πλήρης σύνδεσης της γεφυροπλάστιγγας συµπεριλαµβανοµένων οποιονδήποτε υλικών και εργασιών απαιτούνται για την σωστή λειτουργία της. Τιµή ανά τεµάχιο κατ’ αποκοπήν (τεµ κατ’ αποκοπήν) ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα χιλιάδες ευρώ   Αριθµητικά: 30.000,00€  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   53   B2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΛΗΣ Άρθρο Β2.1 (Σχ. ΟΙΚ 62.25) Κατασκευή πύλης (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6225) Κατασκευή και τοποθέτηση δίφυλλης πύλης εισόδου συνολικού µήκους 8,00µ, ύψους 2,00µ από πλαίσιο στραντζαριστό διατοµής 8x6cm λαµαρίνας και ενδιάµεσων ράβδων διατοµής 6x6cm µαύρης λαµαρίνας πάχους 2 mm µε ραούλα πάνω σε σιδηρόδροµο καθώς και χειρολαβές από λευκό µέταλλο, συµπεριλαµβανοµένης της τοποθέτησης (µε την προµήθεια) του µηχανισµού, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώµατα". Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ύο χιλιάδες ευρώ   Αριθµητικά: 2.000,00€   B3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ Άρθρο Β3.1 (Ο∆Ο Ε-8.3) Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήµανσης, πλήρως αντανακλαστικές, µε υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541) Προµήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πινακίδων οδοσήµανσης οδών, µε ανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη αντανακλαστικότητας τύπου Ι, 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 ελάχιστου πάχους 3 mm, η εµπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από αντανακλαστική µεµβράνη τύπου 1 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές και σύµβολα οποιουδήποτε ύψους, από αντανακλαστική µεµβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου 2 για τις πληροφοριακές πινακίδες ή από µεµβράνη µαύρου χρώµατος για τις πρόσθετες πινακίδες, η δε πίσω όψη του έχει χρώµα φαιό (γκρι) και φέρει τον αύξοντα αριθµό της πινακίδας, το όνοµα του κατασκευαστού 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 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   54 • 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. ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα δύο ευρώ  Αριθµητικά: 92,00€  Άρθρο Β3.2 (Ο∆Ο Ε-10.1)  Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1½’) (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: Τριάντα ένα ευρώ και δέκα λεπτά  Αριθµητικά: 31,10€   B4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ Άρθρο Β4.1 (ΝΤ.2) Conteiner Φυλακιο µε τα παραθυρα κλπ (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713) Προκατασκευασµένο µεταλλικό κτίριο (οικίσκος) εµβαδού τουλάχιστον 14,00 µ2, τοποθετηµένου σε τσιµεντένια βάση. Θα είναι τύπου µεταφερόµενου οικίσκου. Ο σκελετός του κτιρίου θα είναι από γαλβανισµένους κοιλοδοκούς ή από χαλύβδινες διατοµές αποτελούµενος από ειδικό πλαίσιο δαπέδου και οροφής και συνδεδεµένα µεταξύ τους από κοιλοκολώνες ή κοχλίες και περικόχλια ή συγκολήσεις ώστε να συνθέτουν ένα ενιαίο οικίσκο υψηλής ακαµψίας ύψους περίπου 2,40µ. Οι πλευρικοί τοίχοι θα πρέπει να είναι κατασκευασµένοι από θερµοµονωτικά panels πάχους τουλάχιστον 30mm. Οµοίως και οι εσωτερικοί τοίχοι 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   55 θα είναι από θερµοµονωτικά panels. Θα φέρει παράθυρα και στις τέσσερις πλευρές του ανοιγόµενα ανακλινόµενα ή συρόµενα, καθώς και µια θύρα για την είσοδο στον οικίσκο. Τα κουφώµατα προβλέπονται αλουµινένια µε διπλά τζάµια ή ενεργειακά και προβλέπονται και εσωτερικές κατάλληλες θύρες. Ο οικίσκος θα φέρει κατάλληλες προδιαγραφές ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Ευροκώδικα, του ΕΑΚ, του ΕΚΩΣ, του ΚΤΣ, του ΚΕΝΑΚ, της Ζώνης και του σεισµικού συντελεστή που ισχύει στην περιοχή εγκατάστασης, τις απαιτήσεις θερµοµόνωσης, τις απαιτήσεις ηχοµόνωσης, πυροπροστασίας και γενικά να είναι σύµφωνος µε τους ισχύοντες κανονισµούς.  Εσωτερικά θα διαµορφωθεί και κατασκευαστεί χώρος WC, λουτρό και θα τοποθετηθεί και νιπτήρας και υποδοµή για την τοποθέτηση ψυγείου όπως φαίνεται στην µελέτη µε πρόβλεψη για την προστασία από υγροµόνωση. Για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή και προµήθειας προκατασκευασµένου οικίσκου, στην τιµή περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστον: 
• Οι απαιτούµενες εκσκαφές και επιχώσεις για τη χωροθέτηση της υποδοµής συµπεριλαµβανοµένων όλων των δευτερευόντων εργασιών που µπορεί να απαιτηθούν (πχ αντλήσεις, αντιστηρίξεις, συµπυκνώσεις κτλ). 
• Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση όλων των απαραίτητων υλικών για τη θεµελίωση του οικίσκου. 
• Σκυρόδεµα καθαριότητας κατηγορίας C12/16, συµπεριλαµβανοµένων την παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), του Ε.Κ.Ω.Σ. και τις απαιτήσεις της Μελέτης και των λοιπών συµβατικών τευχών του Eργου µε την διάστρωση και συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου. 
• Εργασίες οπλισµένου σκυροδέµατος κατηγορίας C12/16, C20/25 για την κατασκευή της υποδοµής, συµπεριλαµβανοµένων την παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), του Ε.Κ.Ω.Σ. και τις απαιτήσεις της Μελέτης και των λοιπών συµβατικών τευχών του Eργου µε την διάστρωση και συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου. Επιπλέον, περιλαµβάνονται η προµήθεια, φορτοεκφορτώσεις και µεταφορά του οπλισµού επί τόπου των έργων, την κοπή, κατεργασία, διαµόρφωση των ράβδων στις απαιτούµενες µορφές και διαστάσεις, την τοποθέτηση στο έργο, την φθορά, αποµείωση και τα σύρµατα πρόσδεσης, την ανηγµένη ανά χιλιόγραµµο οπλισµού δαπάνη για υποθέµατα (αναβολείς) και τυχόν αρµοκλείδες, όπως και για κάθε άλλη δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στον ΚΤΧ – 2008 
• Οι απαραίτητοι ξυλότυποι για τις εργασίες και οι εργασίες αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του. 
• Στεγανοποιητικά µάζας σκυροδέµατος. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   56 • Προµήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασµένου οικίσκου διαστάσεων 2,40x6,00µ µε τα κουφώµατα που ορίζονται στην µελέτη καθώς και µε τους εσωτερικούς χώρους (WC, χώρος κουζίνας, στέγη, βάση, δάπεδο, τοιχώµατα, χρωµατισµοί, δίκτυα ηλεκτροµηχανολογικά, υδραυλικά, αποχέτευσης). 
• Προµήθεια και εγκατάσταση ερµαρίων κουζίνας, νεροχύτη, ντουλαπιών, γραφείο, καρέκλας γραφείου, λοιπών επίπλων και ειδών υγιεινής. 
• Κάθε άλλη απαιτούµενη δαπάνη για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής της υποδοµής, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης καθώς και πλήρης σύνδεσης του οικίσκου µε τα αντίστοιχα δίκτυα συµπεριλαµβανοµένων οποιονδήποτε υλικών και εργασιών απαιτούνται για την σωστή λειτουργία του. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆έκα χιλιάδες ευρώ.  Αριθµητικά: 10.000,00€   B5: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ Άρθρο Β5.1 (N.T.3) Περίφραξη γηπέδου  (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6812) Κατασκευή τυποποιηµένης περίφραξης οδών, βαθµιδωτής ή µη διάταξης, σύµφωνα µε τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), από συρµατόπλεγµα ροµβοειδούς οπής, διαστάσεων 2,5 cm και βάρους 1.0 kg/m2, στερεωµένο σε πασσάλους από µορφοσίδηρο διατοµής ''L'' ή ''T'', απλοί ή µε αντηρίδες, καρφωτοί, οποιωνδήποτε διαστάσεων, ανά αποστάσεις έως 3,00 m, πακτωµένους στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20.  Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• η προµήθεια και µεταφορά στην 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. ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα τέσσερα ευρώ   Αριθµητικά: 54,00€ 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   57   ΟΜΑ∆Α Γ ∆ΙΚΤΥΑ (Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) Γ1: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Άρθρο Γ1.1 (Σχ.  ATHE 9350.1.1) Κιβώτιο Ηλεκτρικής ∆ιανοµής (Πίλλαρ)  (Α.Π.)  (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-52) Στεγανά µεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης (πίλλαρ), βαθµού προστασίας ΙΡ55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, µε την βάση έδρασής τους από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε την µελέτη. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• η προµήθεια και µεταφορά επί τοπου του στεγανού µεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) µε πρόβλεψη 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), βαµµένου µε διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υµένα (εκάστης) όχι µικρότερου των 40 mm, µε ελαστικά παρεµβύσµατα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας και πινακίδα επισήµανσης µε τα στοιχεία του κυρίου του έργου. 
• Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
• Η στεγανή διανοµή εντός του πίλλαρ µε τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωµάτων, αποτελούµενη αποτελούµενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 55 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 τις καταναλώσεις. 
• Βάση από σκυρόδεµα µε περιµετρικό πλαίσιο έδρασης του κιβωτίου στην στέψη της, από ανοξείδωτες λάµες 40 x 2,5 mm, κοχλιούµενες στην βάση µε ανοξείδωτα βύσµατα. 
• Εσωτερική διαίρεση µε φύλλο λαµαρίνας πάχους 1,5 mm σε δύο χώρους για τον µετρητή και το δέκτη της ∆ΕΗ µε µονόφυλλη θύρα και προς τα δεξιά για την ηλεκτρική διανοµή, µε δίφυλλη θύρα. Πρόβλεψη δύο (2) οπών 26 mm στο άνω µέρος της διαχωριστικής λαµαρίνας για την διέλευση καλωδίων.  
• Εσωτερικές διαµορφώσεις από  φύλλα στραντζαριστής λαµαρίνας για την τοποθέτηση και στερέωση των προβλεποµένων οργάνων 
• Θύρες µε ενισχύσεις ακαµψίας και ελαστικό παρεµβύσµα περιµετρικώς, µε µεντεσέδες βαρέως τύπου, ανεξάρτητες χωνευτές κλειδαριές ασφαλείας ανά φύλλο και µηχανισµό συγκράτησης σε ανοικτή θέση. 
• ∆ιαµόρφωση κορυφής σε σχήµα στέγης ή τόξου µε προεξοχή 6 cm από την υπόλοιπη κατασκευής.  
• Πρόβλεψη εισόδου για την τροφοδότηση από την ∆ΕΗ στο κάτω µέρος, εφ' όσον η τροφοδότηση είναι υπόγεια, ή στην αριστερή πλευρά του πίλλαρ εάν η ηλεκτροδότηση είναι εναέρια. 
• Εξοπλισµός προστασίας και ελέγχου µε αντοχή σε βραχυκύκλωµα 6 kΑ εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην µελέτη 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   58 • Εσωτερικές καλωδιώσεις του πίλλαρ και δοκιµές σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 
• η απασχόληση προσωπικού εξοπλισµού και µέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον έλεγχο λειτουργίας Τιµή ανά τεµάχιο ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξακόσια ευρώ            Αριθµητικά: 600,00€  Άρθρο Γ1.2 (Σχ.  ΑΤΗΕ 8840.34.1)    Ηλεκτρικός Πίνακας επίτοιχος  στεγανός µεταλλικός (Β.Π) (Κωδικός αναθεώρησης HΛM-52) Προµήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιµές επίτοιχου ηλεκτρικού πίνακα, βιοµηχανικού τύπου, στεγανού, προστασίας ΙΡ 54 κατά το πρότυπο IEC 60529, µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  
• Κατασκευή είτε από ηλεκτρολυτικά  χαλύβδινα µεταλλικά ελάσµατα πάχους τουλάχιστον 1,5 mm είτε από σκληρό πλαστικό, αποτελούµενη από δύο µέρη µε ιδιαίτερες θύρες, µε µικροϋλικά και εξαρτήµατα στερέωσης και συνδέσεων από χάλυβα,  σκληρό πλαστικό ή ορείχαλκο. 
• Εσωτερικές διαµορφώσεις από  φύλλα στραντζαριστής λαµαρίνας για την τοποθέτηση και στερέωση των προβλεποµένων οργάνων. 
• Θύρες µε ενισχύσεις ακαµψίας και ελαστικό παρεµβύσµα περιµετρικώς, µε µεντεσέδες βαρέως τύπου και µηχανισµό συγκράτησης σε ανοικτή θέση. 
• Οπές µε κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς τις καταναλώσεις.  
• Εσωτερικές καλωδιώσεις και δοκιµές σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως εγκατεστηµένου. ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια πενήντα ευρώ            Αριθµητικά: 350,00€  Άρθρο Γ1.3 (Σχ.  ΑΤΗΕ 8840.34.1)    Ηλεκτρικός Πίνακας επίτοιχος  (Γ.Π) (Κωδικός αναθεώρησης HΛM-52) Προµήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιµές επίτοιχου ηλεκτρικού πίνακα, βιοµηχανικού τύπου, στεγανού, προστασίας ΙΡ 54 κατά το πρότυπο IEC 60529, µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  
• Κατασκευή είτε από ηλεκτρολυτικά  χαλύβδινα µεταλλικά ελάσµατα πάχους τουλάχιστον 1,5 mm είτε από σκληρό πλαστικό, αποτελούµενη από δύο µέρη µε ιδιαίτερες θύρες, µε µικροϋλικά και εξαρτήµατα στερέωσης και συνδέσεων από χάλυβα,  σκληρό πλαστικό ή ορείχαλκο. 
• Εσωτερικές διαµορφώσεις από  φύλλα στραντζαριστής λαµαρίνας για την τοποθέτηση και στερέωση των προβλεποµένων οργάνων. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   59 • Θύρες µε ενισχύσεις ακαµψίας και ελαστικό παρεµβύσµα περιµετρικώς, µε µεντεσέδες βαρέως τύπου και µηχανισµό συγκράτησης σε ανοικτή θέση. 
• Οπές µε κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς τις καταναλώσεις.  
• Εσωτερικές καλωδιώσεις και δοκιµές σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως εγκατεστηµένου. ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν πενήντα ευρώ            Αριθµητικά: 150,00€  Άρθρο Γ1.4 (Σχ.  ATHE 9350.1.1) Κιβώτιο Ηλεκτρικής ∆ιανοµής (Πίλλαρ)  (Α.Π.)  (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-52) Στεγανά µεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης (πίλλαρ), βαθµού προστασίας ΙΡ55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, µε την βάση έδρασής τους από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε την µελέτη. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• η προµήθεια και µεταφορά επί τοπου του στεγανού µεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) µε πρόβλεψη 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), βαµµένου µε διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υµένα (εκάστης) όχι µικρότερου των 40 mm, µε ελαστικά παρεµβύσµατα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας και πινακίδα επισήµανσης µε τα στοιχεία του κυρίου του έργου. 
• Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
• Η στεγανή διανοµή εντός του πίλλαρ µε τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωµάτων, αποτελούµενη αποτελούµενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 55 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 τις καταναλώσεις. 
• Βάση από σκυρόδεµα µε περιµετρικό πλαίσιο έδρασης του κιβωτίου στην στέψη της, από ανοξείδωτες λάµες 40 x 2,5 mm, κοχλιούµενες στην βάση µε ανοξείδωτα βύσµατα. 
• Εσωτερική διαίρεση µε φύλλο λαµαρίνας πάχους 1,5 mm σε δύο χώρους για τον µετρητή και το δέκτη της ∆ΕΗ µε µονόφυλλη θύρα και προς τα δεξιά για την ηλεκτρική διανοµή, µε δίφυλλη θύρα. Πρόβλεψη δύο (2) οπών 26 mm στο άνω µέρος της διαχωριστικής λαµαρίνας για την διέλευση καλωδίων.  
• Εσωτερικές διαµορφώσεις από  φύλλα στραντζαριστής λαµαρίνας για την τοποθέτηση και στερέωση των προβλεποµένων οργάνων 
• Θύρες µε ενισχύσεις ακαµψίας και ελαστικό παρεµβύσµα περιµετρικώς, µε µεντεσέδες βαρέως τύπου, ανεξάρτητες χωνευτές κλειδαριές ασφαλείας ανά φύλλο και µηχανισµό συγκράτησης σε ανοικτή θέση. 
• ∆ιαµόρφωση κορυφής σε σχήµα στέγης ή τόξου µε προεξοχή 6 cm από την υπόλοιπη κατασκευής.  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   60 • Πρόβλεψη εισόδου για την τροφοδότηση από την ∆ΕΗ στο κάτω µέρος, εφ' όσον η τροφοδότηση είναι υπόγεια, ή στην αριστερή πλευρά του πίλλαρ εάν η ηλεκτροδότηση είναι εναέρια. 
• Εξοπλισµός προστασίας και ελέγχου µε αντοχή σε βραχυκύκλωµα 6 kΑ εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην µελέτη 
• Εσωτερικές καλωδιώσεις του πίλλαρ και δοκιµές σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 
• η απασχόληση προσωπικού εξοπλισµού και µέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον έλεγχο λειτουργίας Τιµή ανά τεµάχιο ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πεντακόσια ευρώ            Αριθµητικά: 500,00€  Άρθρο Γ1.5 (Σχ.  ΑΤΗΕ 8886)   Αυτόµατος διακόπτης ισχύος 3Ρ-4Ρ, 125-100Α (Κωδικός αναθεώρησης HΛM-51) Αυτόµατος διακόπτης ισχύος τριπολικός ή τετραπολικός (3Ρ-4Ρ), εντάσεως 125-100Α για τοποθέτηση εντός πίνακα διανοµής , µε τα υλικά και µικροϋλικά  εγκατάστασης και σύνδεσης και της εργασίας παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Τιµή ανά τεµάχιο. ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατό ευρώ            Αριθµητικά: 100,00€  Άρθρο Γ1.6  (Σχ.  ΑΤΗΕ 8886)     Αυτόµατος διακόπτης ισχύος 3Ρ-4Ρ, 63Α (Κωδικός αναθεώρησης HΛM-51) Αυτόµατος διακόπτης ισχύος τριπολικός ή τετραπολικός (3Ρ-4Ρ), εντάσεως 63Α για τοποθέτηση εντός πίνακα διανοµής , µε τα υλικά και µικροϋλικά  εγκατάστασης και σύνδεσης και της εργασίας παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Τιµή ανά τεµάχιο. ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα ευρώ            Αριθµητικά: 50,00€  Άρθρο Γ1.7  (Σχ.  ΑΤΗΕ 8886)     Αυτόµατος διακόπτης ισχύος 3Ρ-4Ρ, 25Α (Κωδικός αναθεώρησης HΛM-51) Αυτόµατος διακόπτης ισχύος τριπολικός ή τετραπολικός (3Ρ-4Ρ), εντάσεως 25Α για τοποθέτηση εντός πίνακα διανοµής , µε τα υλικά και µικροϋλικά  εγκατάστασης και σύνδεσης και της εργασίας παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Τιµή ανά τεµάχιο. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   61 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα ευρώ            Αριθµητικά: 40,00€  Άρθρο Γ1.8  (Σχ.  ΑΤΗΕ 8880.3.2) Τηλεχειριζόµενος διακόπτης 1Ρ, 32Α (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 55) Τηλεχειριζόµενος διακόπτης µονοπολικός, εντάσεως  32Α µε τα υλικά και µικροϋλικά  εγκατάστασης και σύνδεσης και της εργασίας παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Τιµή ανά τεµάχιο. ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα ευρώ            Αριθµητικά: 50,00€  Άρθρο Γ1.9  (Σχ.  ΑΤΗΕ 8915.1.3)   Μικροαυτόµατος 3Ρ-4Ρ, 10-25Α (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 55) Προµήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση µικροαυτόµατου τριπολικού ή τετραπολικού (3Ρ-4Ρ), εντάσεως 10-25Α για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος για τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής. Περιλαµβάνεται η  δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας,κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και λοιπά βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά. Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους τοποθετηµένου στον πίνακα.  ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι ευρώ            Αριθµητικά: 20,00€  Άρθρο Γ1.10  (Σχ.  ΑΤΗΕ 8880.2.2)   Ραγοδιακόπτης 3Ρ-4Ρ, 10-40Α (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 55) Προµήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση ραγοδιακόπτη τριπολικού ή τετραπολικού (3Ρ-4Ρ), εντάσεως 10-40Α ενδεικτικού τύπου 5TE-SIEMENS κατάλληλος για τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής. Περιλαµβάνεται η  δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και λοιπά βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά. Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους τοποθετηµένου στον πίνακα. ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι ευρώ            Αριθµητικά: 20,00€  Άρθρο Γ1.11  (Σχ.  ΑΤΗΕ 8910.1)   Ασφαλειοθήκη & ασφάλεια έως 63Α (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 52) 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   62 Προµήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση ασφαλειοθήκης & ασφάλειας έως 63Α µε τα υλικά και µικροϋλικά  εγκατάστασης και σύνδεσης και της εργασίας παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Τιµή ανά τεµάχιο. ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι ευρώ            Αριθµητικά: 20,00€  Άρθρο Γ1.12  (Σχ.  ΑΤΗΕ 9280.1)    Απαγωγός υπέρτασης τύπου 1-2 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 45) Απαγωγός υπερτάσεων τύπου 1- 2 κατάλληλος για τοποθέτηση µέσα σε πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, για κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά µε την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα.  Τιµή ανά τεµάχιο. ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ιακόσια ευρώ            Αριθµητικά: 200,00€  Άρθρο Γ1.13 (Σχ.  ΑΤΗΕ 8950.3)  Φωτοηλεκτρικό κύτταρο  (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 60) Φωτοηλεκτρικό κύτταρο κατάλληλο για τάση λειτουργίας 220V±10%, δυνάµενο να ρυθµιστεί ώστε να επηρεάζεται από το φως ηµέρας 5 έως 1000 Lux. Η εντολή θα µπορεί να επιβραδύνεται έως 3 sec για αφή και 30 sec για σβέση. Ο µηχανισµός του φωτοηλεκτρικού κυττάρου θα βρίσκεται σε στεγανό πλαστικό κέλυφος  και θα περιλαµβάνει το φωτοαισθητήριο και ηλεκτρικό µηχανισµό, που θα λαµβάνει την εντολή ενός ρελέ, δηλ. προµήθεια, σύνδεση και τοποθέτηση. Τιµή ανά τεµάχιο. ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν είκοσι ευρώ            Αριθµητικά: 120,00€  Άρθρο Γ1.14 (Σχ. ΑΤΗΕ 8774.4.4) Καλώδια J1VV-R (E1VV) 3x70+35+35mm2 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-46) Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίων J1VV-R (E1VV) 3x70+35+35mm2 σε υπάρχουσα σωλήνωση, είτε κενή είτε περιέχουσα οδηγό. Περιλαµβάνονται τα καλώδια υλικά σύνδεσης και επισηµάνσεων και µικροϋλικά επιτόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιµών µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. Τιµή ανά τρέχον µέτρο καλωδίου. ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Σαράντα ευρώ 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   63  Αριθµητικά: 40,00€  Άρθρο Γ1.15 (Σχ. ΑΤΗΕ 8774.4.3) Καλώδια J1VV-R (E1VV) 3x50+25+25mm2 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-46) Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίων J1VV-R (E1VV) 3x50+25+25mm2 σε υπάρχουσα σωλήνωση, είτε κενή είτε περιέχουσα οδηγό. Περιλαµβάνονται τα καλώδια υλικά σύνδεσης και επισηµάνσεων και µικροϋλικά επιτόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιµών µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. Τιµή ανά τρέχον µέτρο καλωδίου. ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τριάντα ευρώ  Αριθµητικά:  30,00€  Άρθρο Γ1.16 (Σχ. ΑΤΗΕ 8774.4.1) Καλώδια J1VV-R (E1VV) 3x25+16+16mm2 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-46) Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίων J1VV-R (E1VV) 3x25+16+16mm2 σε υπάρχουσα σωλήνωση, είτε κενή είτε περιέχουσα οδηγό. Περιλαµβάνονται τα καλώδια υλικά σύνδεσης και επισηµάνσεων και µικροϋλικά επιτόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιµών µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. Τιµή ανά τρέχον µέτρο καλωδίου. ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Είκοσι ευρώ  Αριθµητικά:  20,00€  Άρθρο Γ1.17 (Σχ. ΑΤΗΕ 8774.3.5) Καλώδια J1VV-R (E1VV) 3x10mm2 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-46) Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίων J1VV-R (E1VV) 3x10mm2 σε υπάρχουσα σωλήνωση, είτε κενή είτε περιέχουσα οδηγό. Περιλαµβάνονται τα καλώδια υλικά σύνδεσης και επισηµάνσεων και µικροϋλικά επιτόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιµών µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. Τιµή ανά τρέχον µέτρο καλωδίου. ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Οκτώ ευρώ  Αριθµητικά:  8,00€  Άρθρο Γ1.18 (Σχ. ΑΤΗΕ 8774.3.4) Καλώδια J1VV-R (E1VV) 3x6mm2 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-46) 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   64 Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίων J1VV-R (E1VV) 3x6mm2 σε υπάρχουσα σωλήνωση, είτε κενή είτε περιέχουσα οδηγό. Περιλαµβάνονται τα καλώδια υλικά σύνδεσης και επισηµάνσεων και µικροϋλικά επιτόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιµών µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. Τιµή ανά τρέχον µέτρο καλωδίου. ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Έξι ευρώ  Αριθµητικά:  6,00€  Άρθρο Γ1.19 (Σχ. ΑΤΗΕ 8774.6.4) Καλώδια J1VV-U (E1VV) 5x4mm2. (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-46) Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίων J1VV-U (E1VV)  5x4mm2 σε υπάρχουσα σωλήνωση, είτε κενή είτε περιέχουσα οδηγό. Περιλαµβάνονται τα καλώδια υλικά σύνδεσης και επισηµάνσεων και µικροϋλικά επιτόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιµών µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. Τιµή ανά τρέχον µέτρο καλωδίου. ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τρία ευρώ και πενήντα λεπτά  Αριθµητικά: 3,50€  Άρθρο Γ1.20 (Σχ. ΑΤΗΕ 8774.6.4) Καλώδια J1VV-U (E1VV) 5x6mm2. (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-46) Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίων J1VV-U (E1VV)  5x6mm2 σε υπάρχουσα σωλήνωση, είτε κενή είτε περιέχουσα οδηγό. Περιλαµβάνονται τα καλώδια υλικά σύνδεσης και επισηµάνσεων και µικροϋλικά επιτόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιµών µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. Τιµή ανά τρέχον µέτρο καλωδίου. ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τρία ευρώ και πενήντα λεπτά  Αριθµητικά: 3,50€  Άρθρο Γ1.21 (Σχ. ΑΤΗΕ 8774.3.2) Καλώδια J1VV-U (E1VV) 3x1,5mm2. (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-46) Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίων J1VV-U (E1VV)  5x6mm2 σε υπάρχουσα σωλήνωση, είτε κενή είτε περιέχουσα οδηγό. Περιλαµβάνονται τα καλώδια υλικά σύνδεσης και επισηµάνσεων και µικροϋλικά επιτόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιµών µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. Τιµή ανά τρέχον µέτρο καλωδίου. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   65 ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Ένα ευρώ   Αριθµητικά:  1,00€  Άρθρο Γ1.22 (Σχ. ΑΤΗΕ 8774.3.2) Καλώδια J1VV-U (E1VV) 3x2,5mm2. (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-46) Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίων J1VV-U (E1VV)  5x6mm2 σε υπάρχουσα σωλήνωση, είτε κενή είτε περιέχουσα οδηγό. Περιλαµβάνονται τα καλώδια υλικά σύνδεσης και επισηµάνσεων και µικροϋλικά επιτόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιµών µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. Τιµή ανά τρέχον µέτρο καλωδίου. ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Ένα ευρώ και πενήντα λεπτά   Αριθµητικά:  1,50€  Άρθρο Γ1.23 (Σχ. ΗΛΜ 65.80.40)    Εσχάρα όδευσης καλωδίων, γαλβανισµένη εν θερµώ 100x35x6 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-34) Εσχάρες καλωδίων, βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισµένη εν θερµώ λαµαρίνα, µε όλα τα ειδικά εξαρτήµατα διαµόρφωσης (γωνίες, συστολές κ.λ.π.), στήριξης ή ανάρτησης, πλήρως εγκατεστηµένες σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 04-20-01-03 "Εσχάρες και Σκάλες Καλωδίων". Περιλαµβάνεται το προσωπικό και ο εξοπλισµος που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών και τα πάσης φύσεως κύρια και βοηθητικά υλικά που ενσωµατώνονται.  Τιµή ανά µέτρο µήκους (µµ) ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Επτά ευρώ   Αριθµητικά:  7,00€  Άρθρο Γ1.24 (Σχ.  ΑΤΗΕ 8732.1.3)    Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς, βαρέως τύπου, ορατός CONDUR, διαµέτρου 16 mm. (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-41) Προµήθεια και τοποθέτηση σωλήνα ηλεκτρικών γραµµών, πλαστικό, ευθύ, βαρέως τύπου, ορατός CONDUR, διαµέτρου 16 mm. Τιµή ανά µέτρο µήκους (µµ) ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά  Αριθµητικά: 4,30€  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   66 Άρθρο Γ1.25  (Σχ. ΑΤΗΕ 8732.1.4)    Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς, βαρέως τύπου, ορατός CONDUR, διαµέτρου 21 mm. (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-41) Προµήθεια και τοποθέτηση σωλήνα ηλεκτρικών γραµµών, πλαστικό, ευθύ, βαρέως τύπου, ορατός CONDUR, διαµέτρου 21 mm. Τιµή ανά µέτρο µήκους (µµ) ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά  Αριθµητικά: 4,60€  Άρθρο Γ1.26   (Σχ. ΑΤΗΕ 8735.2.2)    Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό IP65 διαστάσεων Φ 80 Χ 80mm  (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-41) Κουτί διακλάδωσης από ανθεκτικό πλαστικό, µέχρι 4 εξόδων, για καλώδια µε αγωγούς διατοµής µέχρι 6 mm2, πλήρως εγκατεστηµένο. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τέσσερα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά  Αριθµητικά: 4,88€  Άρθρο Γ1.27 (Σχ. ΗΛΜ  60.10.85.01)   Φρεάτιο 0,70x0,70m (Κωδικός αναθεώρησης Ο∆Ο-2548) Φρεάτιο διακλαδώσεως και έλξης υπόγειων καλωδίων. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται  
- η εκσκαφή σε κάθε είδος εδάφους,  
- η διάστρωση του πυθµένα µε σκυρόδεµα 200kg τσιµέντου,  
- η δόµηση των πλευρικών επιφανειών µε οπλισµένο σκυρόδεµα 200kg τσιµέντου πάχους 15 cm τουλάχιστον, ο ξυλότυπος,  
- το επίχρισµα µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών,  
- η εξαγωγή και η αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφής και των άχρηστων υλικών,  
- 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) 
- πάσης φύσεως εργασίες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου. Τιµή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων 70x70cm ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ∆ιακόσια πενήντα ευρώ  Αριθµητικά: 250,00€  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   67 Άρθρο Γ1.28 (Σχ.  ΑΤΗΕ 8757.2.3)   Χάλκινος πολύκλωνος αγωγός γείωσης διατοµής 25mm2. (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 45) Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση γυµνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, περιλαµβανοµένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα, µονωτήρες, ακροδέκτες, πέδιλα, µούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των µετρήσεων και ελέγχων. Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) γυµνού χάλκινου αγωγού  ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά ευρώ και σαράντα λεπτά   Αριθµητικά: 7,40€  Άρθρο Γ1.29 (Υ∆Ρ 12.10.01)  Πλαστικός αγωγός PVC Φ110 (Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6711.1) Αγωγοί από µη πλαστικοποιηµένο PVC-U συµπαγούς 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 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία ευρώ και εβδοµήντα λεπτά  Αριθµητικώς: 3,80€  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   68 Άρθρο Γ1.30 (Σχ. ΗΛΜ 60.10.20.03)   Προβολέας φωτισµού εξωτερικού χώρου µε λαµπτήρα ατµών νατρίου ισχύος έως 150W (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103) Προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση προβολέα φωτισµού εξωτερικού χώρου µε λαµπτήρα ατµών νατρίου υψηλής πίεσης έως 150W. Στην τιµή µονάδα περιλαµβάνονται: 
• Η προµήθεια του προβολέα, του λαµπτήρα καθώς και λοιπών υλικών και µικροϋλικών σύνδεσης 
• Η χρήση του απαιτούµενου για την εγκατάσταση εξοπλισµού 
• Η εκτέλεση δοκιµών για την διαπίστωση της οµαλής λειτουργίας του προβολέα Τιµή ανά τεµάχιο ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ιακόσια ευρώ   Αριθµητικώς: 200,00 €  Άρθρο Γ1.31 (Σχ. ΗΛΜ 60.10.20.03)   Φωτιστικό σώµα εξωτερικών χώρων µε λαµπτήρα ισχύος ατµών νατρίου υψηλής πίεσης 150W (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103) Φωτιστικά σώµατα οδοφωτισµού κατάλληλα για λαµπτήρες ατµών Νατρίου υψηλής πίεσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-3, στεγανά µε βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ66 για τον χώρο του λαµπτήρα και ΙΡ43 για τον χώρο των ηλεκτρικών, µονοµελή ή πολυµελή, µε τον αντίστοιχο λαµπτήρα Na, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα". Ο ελάχιστος χρόνος της ”οικονοµικής ζωής” των λαµπτήρων Νατρίου Υ.Π. θα είναι ίσος προς 15.000 ώρες λειτουργίας. ∆ιευκρινίζεται ότι για τα φωτιστικά σώµατα Νατρίου Υ.Π. µπορούν να χρησιµοποιηθούν λαµπτήρες απιοειδούς µορφής µε επικάλυψη ή σωληνωτής µορφής διαφανείς. Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
• η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος (πλήρους µε τα όργανα αφής) 
• η προµήθεια του λαµπτήρα ατµών Νατρίου του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από την µελέτη 
• η συναρµολόγηση του φωτιστικού στην κορυφή του ιστού  
• τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ µονόκλωνα) διατοµής 3x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα. ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια ευρώ  Αριθµητικά: 300,00€  Άρθρο Γ1.32 (Σχ. ΗΛΜ 60.10.01.01)  Ιστός οκταγωνικός κυκλικής διατοµής, ύψους 7m. (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   69 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:  
• H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού. 
• 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. ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Χίλια εκατό ευρώ  Αριθµητικά: 1.100,00€  Άρθρο Γ1.33  (Σχ. ΑΤΗΕ 9313.1)   Βάση σιδηροϊστού  διαστάσεων 1,0x1,5x1,0 m., µε φρεάτιο έλξης καλωδίων  (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση βάσης σιδηροϊστού  διαστάσεων 1,0x1,5x1,0 m., µε φρεάτιο έλξης καλωδίων και κάλυµµα 40X50 από ελατό χυτοσίδηρο κλάσεως Α15 , σύµφωνα µε τον ΕΛΟΤ ΕΝ124, περιλαµβανοµένων τεσσάρων αγκυρίων Μ24 γαλβανιζέ  σε απόσταση πλευράς τετραγώνου 28X28 cm. Τιµή ανά τεµάχιο τοποθετηµένης βάσης του χαλύβδινου ιστού οδοφωτισµού  ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια ευρώ  Αριθµητικά: 300,00€  Άρθρο Γ1.34 (Σχ. ΗΛΜ 62.10.20)   Ευθύς µεταλλικός βραχίονας στήριξης φωτιστικού σώµατος (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103) Ευθύς µεταλλικός βραχίονας στήριξης φωτιστικού σώµατος από χαλύβδινους σωλήνες µε µεταλλικό περιλαίµιο Φ42 ή Φ60 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7, µε τον γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα και την ειδική µεταλλική απόληξη που προσαρµόζεται στην κορυφή του ιστού για την υποδοχή του φωτιστικού σώµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2.7, πλήρως γαλβανισµένα µε πάχος επίστρωσης 60 µm (500 g/m²)κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1641. Στην τιµή περιλαµβάνεται  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   70 • η προµήθεια µονού ή διπλού γαλβανισµένου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), ευθυγράµµου σχήµατος, µήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα µε τα προβλεπόµενα φωτιστικά σώµατα, καθώς και των εξαρτηµάτων στερέωσής του στην στέψη ιστού, ανοξειδώτων ή γαλβανισµένων  
• η συναρµολόγηση του βραχίονα στην κορυφή του ιστού  Τιµή ανά εγκατεστηµένο µεταλλικό βραχίονα. ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα πέντε ευρώ  Αριθµητικά: 85,00€  Άρθρο Γ1.35  (ΑΤΗΕ Σχ.  9335.1)   Ακροκιβώτιο ιστού για µονό βραχίονα (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-104) Προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ακροκιβωτίου ιστού για µονό βραχίονα το οποίο θα φέρει δύο οπές στο κάτω µέρος για την είσοδο και έξοδο µέσω καταλλήλων στυπιοθλιπτών υπογείου καλωδίου της απαιτούµενης διατοµής  και στο επάνω µέρος µία οπή για την διέλευση επίσης µέσω κατάλληλου στυπιοθλίπτου του καλωδίου τροφοδοτήσεως του φωτιστικού σώµατος. Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες, οι απαιτούµενες ασφάλειες των 6Α τύπου ταµπακιέρας καθώς και κοχλίες προσδόσεως του χαλκού γειώσεως και του αγωγού γειώσεως του φωτιστικού σώµατος. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδοµήντα ευρώ  Αριθµητικά: 70,00€  Άρθρο Γ1.36  (Σχ. ΗΛΜ 60.20.40.21)    Πλάκες χαλκού διαστάσεων 500Χ500Χ5mm  (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-45) Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση πλάκας γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό διαστάσεων 500x500 mm και πάχους ελάσµατος 5 mm. Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολληµένα το ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35 mm2, µήκους 5 m, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει ακροδέκτη των 35 mm2, συγκολληµένο.  Στην τιµή του παρόντος άρθρου δεν συµπεριλαµβάνεται η εκσκαφή και επανεπίχωση του λάκκου για την τοποθέτηση του παραπάνω ηλεκτροδίου, ούτε η ενδεχόµενα απαιτούµενη εξυγίανση του επιχώµατος για την εξασφάλιση της αγωγιµότητας προς γην του ηλεκτροδίου λόγω βραχώδους εδάφους.  Τιµή ανά τεµάχιο τοποθετηµένης πλάκας χαλκού. ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εκατόν σαράντα ευρώ  Αριθµητικά: 140,00€  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   71 Άρθρο Γ1.37  (ΑΤΗΕ Σχ.  8973.43.1)     Φωτιστικό σώµα φθορισµού οροφής 2X58W, στεγανό µε τα αναλογούντα υλικά σύνδεσης & εγκατάστασης. (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 59) Φωτιστικό σώµα οροφής  µε λαµπτήρες φθορισµού, βάση από πολυεστέρα ενισχυµένο µε ίνες γυαλιού και κάλυµµα από πολυκαρβονικό πλαστικό, στεγανό (ΙΡ 65),  σύµφωνα µε την µελέτη του έργου. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του φωτιστικού, των λαµπτήρων, του εκκινητή,  των οργάνων αφής και των απαιτουµένων υλικών και µικροϋλικών και η εργασία εγκατάστασης, τοποθέτησης, σύνδεσης, ρύθµισης, ελέγχου, µέτρησης και δοκιµών. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εκατόν είκοσι ευρώ  Αριθµητικά: 120,00€  Άρθρο Γ1.38  (ΑΤΗΕ Σχ.  8827.82.1)      Ρευµατοδότης, απλός ή στεγανός, µε τα αναλογούντα καλώδια, υλικά σύνδεσης & εγκατάστασης. (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 49)  Ρευµατοδότης στεγανός, εντάσεως 16A/230Volt  από ανθεκτικό πλαστικό, µε µικρουλικά, πλήρως εγκατεστηµένος. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τριάντα τρία ευρώ  Αριθµητικά: 33,00€  Άρθρο Γ1.39    (ΑΤΗΕ Σχ.   8809.11.1)  ∆ιακόπτης, διπλός ή αλέ ρετούρ, απλός ή στεγανός µε τα αναλογούντα καλώδια, υλικά σύνδεσης & εγκατάστασης. (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 49)  ∆ιακόπτης διπλός ή αλέ ρετούρ, εντάσεως 6-10Α, από ανθεκτικό πλαστικό, µε τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως εγκατεστηµένος, σύµφωνα µε την µελέτη. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Σαράντα δύο ευρώ  Αριθµητικά: 42,00€  Άρθρο Γ1.40  (ΑΤΗΕ Σχ.  9985) Εγκατάσταση αλεξικέραυνου, πλήρης µε ηλεκτρόδια γείωσης (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-45) Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση κατάλληλου αλεξικέραυνου ιονισµού υψηλής ατµοσφαιρικής τάσης, µη ραδιενεργών, ακτίνας προστασίας 150m που θα προστατεύει το σύνολο της εγκατάσταση. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   72 Η κεφαλή του αλεξικέραυνου θα αποτελείται από: 
- Ακίδα σύλληψης, ιονιστικό µηχανισµό-επαγωγικό πηνίο υψηλής παλµικής τάσης, σπινθήρες ανάλωσης φορτίου, µονώσεις υψηλής στάθµης, δισκοειδή επιφάνεια χωρητικής ζεύξης, επαγωγό ακροδέκτη (καθόδου) βαρέως τύπου και κοχλιωτή υποδοχή πάκτωσης στον ιστό στήριξης. 
- Η ανωτέρω κεφαλή θα είναι αυτοτροφοδοτούµενη και θα συνοδεύεται µε πιστοποιητικό SGS. Η κεφαλή θα συνοδεύεται από : 
- Τον ιστό στήριξης: Θα αποτελείται από τηλεσκοπικό αρθρωτό/ανακλινόµενο ιστό στήριξης, µε αυτοφερόµενα επίτονα, από σιδηροσωλήνες βαρέως τύπου άνευ ραφής (Mannesmann), κατά ΑΝSI Β 36.10, (ΑSΑ Β 36.10),  µε συγκολλήσεις βαθιάς διείσδυσης ( ΜΙG-MAG), ύψους τουλάχιστον 16 µέτρων και αντιοξειδωτική βαφή, ο οποίος θα πακτωθεί επί εδάφους εντός ορύγµατος. Θα περιλαµβάνεται και µηχανισµός κατάκλισης του ιστού, οµοίως βαρέως τύπου, από χαλυβδοελάσµατα πάχους 12 mm, και τριγωνικές αντιρρίδες πάχους 8mm. Ο ιστός και τα εξαρτήµατα του (φλάντζες, βάση, κλπ) θα καλύπτονται µε αντιοξειδωτική βαφή 2 στρώσεων, και µε βαφή τελικού µεταλλικού χρώµατος. Η πάκτωση του ιστού στο έδαφος θα γίνεται µε εγκιβωτισµό της σωλήνας βάσεως σε beton, εντός ορύγµατος διαστάσεων τουλάχιστον 2.5x2.5x2.5 µέτρων. Προ του εγκιβωτισµού της σωλήνος βάσεως στο beton, αυτή θα αγκυρώνεται σε µεταλλότυπο πού κατασκευάζεται µετά την εκσκαφή του ορύγµατος. 
- Αγωγό καθόδου από πολύκλωνο ηλεκτρολυτικό χαλκό διατοµής 50mm2  
- Στηρίγµατα διέλευσης του αγωγού καθόδου 
- Ηλεκτρόδια τριγώνου γείωσης τύπου copperglad ( χαλύβδινα επιχαλκωµένα) διαµέτρου 16mm και µήκους 1,5 µέτρων µε τους σφικτήρες τους 
- Λυόµενο σύνδεσµο ελέγχου γείωσης  
- Λοιπά υλικά απαραίτητα για  την ολοκλήρωση της εγκατάστασης (ακροδέκτες,σύνδεσµοι κλπ) Επιπλέον συµπεριλαµβάνεται στην τιµή η εγκατάσταση κάρτας µαγνητικής καταγραφής κεραυνικών πληγµάτων (ΟΒΟ) επί του αγωγού καθόδου των αλεξικέραυνων και προ της ανακλινόµενης βάσεως του ιστού. Τιµή ανά τεµάχιο συµπεριλαµβανοµένου των απαιτούµενων µικροϋλικών, πλήρως τοποθετηµένο και η εργασία εγκαταστάσεων και δοκιµών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τρεις χιλιάδες ευρώ  Αριθµητικά: 3.000,00€  Άρθρο Γ1.41 (Ν.Τ.4) Εγκατάσταση θεµελιακής γείωσης  (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-45) Ππροµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών για συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως θεµελειακής γειώσεως, δηλαδή αγωγών χαλκού, ταινιών χαλκού, στηριγµάτων, συνδετήριων εξαρτηµάτων, καθώς και κατασκευή της γειώσεως και τη σύνδεση όλων των µεταλλικών µερών µε τη 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   73 γείωση µε κάθε απαιτούµενο µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία, ώστε η εγκατάσταση θεµελιακής γείωσης να είναι πλήρης σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια της εγκεκριµένης Μελέτης.  Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια ευρώ  Αριθµητικά: 1.000,00€  Άρθρο Γ1.42  (Ν.Τ.5) Σύνδεση µετρητού ∆ΕΗ (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-55) Για την πλήρη σύνδεση µετρητού ∆ΕΗ.  Τιµή ανά τεµάχιο συµπεριλαµβανοµένου των απαιτούµενων µικροϋλικών, πλήρως τοποθετηµένο και η εργασία εγκαταστάσεων και δοκιµών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πεντακόσια ευρώ  Αριθµητικά: 500,00€   Γ2: ∆ΙΚΤΥΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Άρθρο Γ2.1 (Ν.Τ.6) Υδροµετρητής διαµέτρου Φ 1 in (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 11) Προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση υδροµετρητή διαµέτρου Φ 1,0 in µε την εργασία εγκατάστασης αυτού καθώς και τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά. Τιµή ανά τεµάχιο πλήροως εγκατεστηµένου υδροµετρητή. ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα επτά ευρώ  Αριθµητικά: 67,00€  Άρθρο Γ2.2 (Σχ. ΑΤΗΕ 8103.92.11) Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης διαστάσεων 40cm X 40cm (Κωδικός αναθεώρησης HΛM-10) Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η εκσκαφή σε κάθε είδος εδάφους, η διάστρωση του πυθµένα µε σκυρόδεµα 200kg τσιµέντου, η δόµηση των πλευρικών επιφανειών µε οπτοπλινθοδοµή πάχους 1 πλίνθου και τσιµεντοκονιάµατος 400kg τσιµέντου, το επίχρισµα µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών, η εξαγωγή και η αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφής και των άχρηστων υλικών,  και όλες οι εργασίες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ). ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ιακόσια εξήντα ευρώ  Αριθµητικά: 260,00€  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   74 Άρθρο Γ2.3 (Υ∆Ρ 12.14.01.21) Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2: Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονοµ. διαµέτρου DN 32 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm (Κωδικός Αναθεώρησης:  Υ∆Ρ 6622.1) Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά ΕΝ 12201-2 για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση οµβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer). O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται µε την ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη τιµή SDR  Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, µεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές έχουν εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα. Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες µεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών τεµαχίων από ΡΕ. β. Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα. γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων τους από ΡΕ  µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   75 δ. Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. ∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο µε το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου, ανά τύπο, ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία ευρώ  Αριθµητικώς: 3,00€  Άρθρο Γ2.4 (ΑΤΗΕ Σχ. 8106.1.1) Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαµέτρου 1/2 in. (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 11) Προµήθεια και τοποθέτηση ορειχάλκινης σφαιρικής βαλβίδας (BALL VALVE), διαµέτρου 1/2 in µε τα υλικά και µικροϋλικά συνδέσεως καθώς και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ). ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έντεκα ευρώ   Αριθµητικώς: 11,00€  Άρθρο Γ2.5 (ΑΤΗΕ Σχ. 8106.1.3)   Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαµέτρου 1 in. (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 11) Προµήθεια και τοποθέτηση ορειχάλκινης σφαιρικής βαλβίδας (BALL VALVE), διαµέτρου 1,0 in µε τα υλικά και µικροϋλικά συνδέσεως καθώς και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ). ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα ευρώ   Αριθµητικώς: 30,00€  Άρθρο Γ2.6 (ΑΤΗΕ Σχ.  8036.1)   Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή, ISO-MEDIUM βαρύς, (πράσινη ετικέτα) 1/2 in. (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 5) Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου γαλβανισµένων σιδηροσωλήνων µε ραφή ISO-MEDIUM βαρύς, (πράσινη ετικέτα) ονοµαστικής διαµέτρου 1/2 in. Με κάθε είδος ειδικά τεµάχια, άγκιστρα στερέωσης, µικροϋλικά καθώς και µε την εργασία πλήρους εγκατάστασης.  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   76 Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην µελέτη τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. Τιµή ανά µέτρο µήκους (µ.µ.) ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα ευρώ   Αριθµητικώς: 30,00€  Άρθρο Γ2.7 (ΑΤΗΕ Σχ. 8115.1)   Κρουνός υπαίθριας υδροληψίας διαµέτρου ½ ins (Κωδικός αναθεώρησης HΛM-11) Προµήθεια και τοποθέτηση κρουνού εκροής (βρύση) ορειχάλκινος µε ρακόρ, για σύνδεση ελαστικού σωλήνα, πλήρως τοποθετηµένο και συνδεδεµένο συµπεριλαµβάνοντας τα µικροϋλικά για την σύνδεση στο δίκτυο. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ). ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά  Αριθµητικά: 12,50€   Γ3: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Άρθρο Γ3.1  (ΑΤΗΕ Σχ. 8062.1)    Υδρορροές κυκλικής διατοµής από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες, ISO-MEDIUM µεσαίου βάρους, (κόκκινη ετικέτα) 4,0 in (Κωδικός αναθεώρησης HΛM-1) Υδρορροές κυκλικής διατοµής από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες, ISO-MEDIUM µεσαίου βάρους, (κόκκινη ετικέτα) διαµέτρου 4,0 in συµπεριλαµβανοµένων των υλικών συνδέσεως, των στηριγµάτων στερεώσεως, τοποθετουµένων στις αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαµέσως το πολύ ανά 1,0 µ. και της εξ 6,0 cm τουλάχιστον επικαλύψεως του ενός τεµαχίου µε το άλλο καθώς και της εργασίας πλήρους εγκατάστασης. Τιµή ανά µέτρο µήκους (µ.µ.) ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα ευρώ  Αριθµητικά: 40,00€  Άρθρο Γ3.2 (ΑΤΗΕ Σχ. 8062.3)    Ντερές από γαλβανισµένη λαµαρίνα, ανοικτή ηµικυκλική ανοίγµατος 160mm και πάχους 0,6mm (Κωδικός αναθεώρησης HΛM-1) Ντερές από γαλβανισµένη λαµαρίνα, ανοικτή ηµικυκλική ανοίγµατος 160mm και πάχους 0,6mm συµπεριλαµβανοµένων των υλικών συνδέσεως, των στηριγµάτων στερεώσεως, τοποθετουµένων στις 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   77 αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαµέσως το πολύ ανά 1,0 µ. και της εξ 6,0 cm τουλάχιστον επικαλύψεως του ενός τεµαχίου µε το άλλο καθώς και της εργασίας πλήρους εγκατάστασης. Τιµή ανά µέτρο µήκους (µ.µ.) ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι τέσσερα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά  Αριθµητικά: 24,27€   Γ4: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ / ΑΠΟΠΛΥΜΑΤΩΝ Άρθρο Γ4.1 (Υ∆Ρ 12.10.04)  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U SDR 41, DN 200 mm Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6711.2 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. ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά  Αριθµητικά: 9,30 €  Άρθρο Γ4.2 (Υ∆Ρ 12.10.08)  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U SDR 41, DN 400 mm Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6711.6 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   78 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. ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα τέσσερα ευρώ  Αριθµητικά: 34,00 €   Φρεάτια εσωτερικής διαµέτρου D630 Άρθρο αναθεώρησης Υ∆Ρ 6711.7  Προκατασκευασµένα φρεάτια κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 από µη πλαστικοποιηµένο πολυβυνοχλωρίδιο (PVC- U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), στεγανά, µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα σύνδεσης και στεγάνωσης. Τα φρεάτια προσδιορίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο του θαλάµου (D), τον αριθµό και την διάµετρο των εισόδων και εξόδων, και αποτελούνται από το χυτό στοιχείο βάσης, το θάλαµο, ο οποίος διαµορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούµενο ύψος µε στοιχείο διαµόρφωσης θαλάµου του παραγωγού των φρεατίων µε τις αναλογούσες βαθµίδες επίσκεψης, την κωνική απόληξη (οµόκεντρη ή έκκεντρη) κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 και τον δακτύλιο έδρασης του καλύµµατος στην στέψη για την κατανοµή των φορτίων.  



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   79 Η βάση του φρεατίου θα είναι µονολιθικής κατασκευής µε διαµορφώσεις ρύσεων (κανάλια ροής) των εισερχοµένων και εξερχοµένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι θα είναι προδιαµορφωµένες στο εργοστάσιο µε τυποποίηση κατά την ονοµαστική διάµετρο των σωλήνων, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου. Η κωνική απόληξη θα φέρει σταθερή ή τηλεσκοπική προέκταση, διαµέτρου αντίστοιχης των διαστάσεων του καλύµµατος και θα συναρµόζεται µε τον θάλαµο µέσω στεγανοποιητικού δακτυλίου. Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
• Η προµήθεια των επιµέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεποµένων από την µελέτη διαστάσεων, συνολικού ωφέλιµου ύψους (βάση και κώνος), τους δακτυλίους στεγάνωσης µεταξύ των στοιχείων και των πάσης φύσεως εξαρτήµατα σύνδεσης µε τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PE, PP ή τσιµεντοσωλήνες, σύµφωνα µε την µελέτη). 
• Η προµήθεια των στοιχείων διαµόρφωσης του θαλάµου του φρεατίου του προβλεποµένου από την µελέτη ύψους, διαµέτρου (D) ίσης µε την αντίστοιχη του στοιχείου βάσεως, δακτυλιοειδούς ακαµψίας τουλάχιστον SN4 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969 µε τις αναλογούσες βαθµίδες καθόδου.  
• Η εκσκαφή του ορύγµατος στις προβλεπόµενες διαστάσεις µε οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα ή χέρια) σε κάθε είδους εδάφη, µε τις τυχόν απαιτούµενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, 
• οι τυχόν απαιτούµενες ερευνητικές τοµές για τον εντοπισµό αγωγών και δικτύων, 
• οι απαιτούµενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις, και 
• οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις. 
• η απαιτούµενη στρώση έδρασης του φρεατίου από σκυρόδεµα C12/15, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 
• Η συναρµολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση µε τους εισερχόµενους και εξερχόµενους αγωγούς, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή του φρεατίου. 
• Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγµατος µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών µε µέγιστο µέγεθος κόκκου 25 mm (συµπεριλαµβάνεται το κοσκίνισµα των προϊόντων, εάν απαιτείται για την παρακράτηση κόκκων µεγαλυτέρου µεγέθους), κατά συµπυκνωµένες στρώσεις πάχους έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαµος και τελικά η κωνική απόληξη, µε χρήση δονητικής πλάκας ή αναλόγου εξοπλισµού.  Εναλλακτικά, πλήρωση του αποµένοντος όγκου του ορύγµατος µε υλικά ελεγχόµενης χαµηλής αντοχής (ΥΕΧΑ, CLSM) 
• ο δακτύλιος σκυροδέµατος από οπλισµένο σκυρόδεµα C 20/25, για την έδραση του χυτοσιδηρού καλύµµατος Το κάλυµµα του φρεατίου, φέρουσας ικανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, τιµολογείται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   80 Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως εγκατεστηµένου φρεατίου (τεµ), ανάλογα µε την ονοµαστική διάµετρο (ελάχιστης εσωτερικής D)  και τον αριθµό και διάµετρο των εισόδων/εξόδων, ως εξής:  Άρθρο Γ4.3 (Ν.Τ.7.1) Φρεάτιο εσωτερικής διαµέτρου D630, διαµέτρου αγωγών έως D200, µίας εισόδου και µίας εξόδου  ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ιακόσια ογδόντα πέντε ευρώ   Αριθµητικά: 285,00€  Άρθρο Γ4.4 (Ν.Τ.7.2) Φρεάτια εσωτερικής διαµέτρου D630, διαµέτρου αγωγών έως D200, δύο εισόδων και µίας εξόδου  ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια δώδεκα ευρώ   Αριθµητικά: 312,00€  Άρθρο Γ4.5 (Ν.Τ.7.3) Φρεάτιο εσωτερικής διαµέτρου D1000, διαµέτρου αγωγών έως D500, µίας εισόδου και µίας εξόδου  ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια εξακόσια ευρώ   Αριθµητικά: 1.600,00€  Άρθρο Γ4.6 (Ν.Τ.7.4) Φρεάτιο εσωτερικής διαµέτρου D1000, διαµέτρου αγωγών έως D500, δύο εισόδων και µίας εξόδου  ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια εξακόσια ογδόντα ευρώ   Αριθµητικά: 1.680,00€  Άρθρο Γ4.7 (Ν.Τ.7.5) Φρεάτιο εσωτερικής διαµέτρου D1000, διαµέτρου αγωγών έως D500, δύο εισόδων και µίας εξόδου  ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια οκτακόσια είκοσι ευρώ   Αριθµητικά: 1.820,00€  Άρθρο Γ4.8 (Υ∆Ρ 11.15.08)  Κανάλι αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433 βιοµηχανικής προέλευσης. Τυποποιηµένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου D400 µε εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο – Κτίριο Υποδοχής-Ραφηναρίας (Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6620.1) 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   81 Προµήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06 "Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιοµηχανικής προέλευσης", µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
• Συναρµολογούµενα στοιχεία καναλιού (modules) από συνθετικά υλικά (π.χ. πολυπροπυλένιο, πολυµερές σκυρόδεµα, κλπ) µε ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα γαλβανισµένα φύλλα (αναλόγως της κατηγορίας φορτίου) µε εσχάρες συνθετικές, χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές. 
• Κατασκευή του συστήµατος αποστράγγισης σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 "Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχηµάτων - Ταξινόµηση, σχεδιασµός και απαιτήσεις δοκιµών, σήµανση και αξιολόγηση της συµµόρφωσης", µε σήµανση CΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
• Στοιχεία των καναλιών µε κατάλληλα διαµορφωµένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν στεγανή σύνδεση και να παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τµηµάτων συναρµολογηµένου καναλιού.  
• Προσηµιωµένες θέσεις στο σώµα του καναλιού από τον κατασκευαστή για τις οριζόντιες ή κατακόρυφες συνδέσεις µε το δίκτυο αποχέτευσης µε χρήση ειδικών εξαρτηµάτων (του συστήµατος τυποποιηµένου καναλιού) ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των πάσης φύσεως υλικών του συστήµατος (κανάλια, εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά τεµάχια απολήξεων και διακλαδώσεων, σύστηµα "κλειδώµατος"της εσχάρας, µεταλλικά εξαρτήµατα στερέωσης των εσχαρών που έχουν υποστεί αντιβιαβρωτική επεξεργασία), καθώς και των πάσης φύσεως υλικών πάκτωσης και στερέωσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.   Επιπρόσθετα συµπεριλαµβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης των καναλιών καθώς και η προµήθεια και τοποθέτηση αµµοσυλλεκτών.  Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται µε βάση το καθαρό πλάτος και την κατηγορία φορτίου κατά ΕΝ 1433. Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιµοποιούνται µόνον από πεζούς και ποδηλάτες (ελάχιστη κλάση Α15: αντοχή σε φορτίο 15 kN) Κατηγορία Β: για πεζοδρόµους και χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων (ελάχιστη κλάση Β125: αντοχή σε φορτίο 125 kN) Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδροµίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών (ελάχιστη κλάση C250: αντοχή σε φορτίο 250 kN) Κατηγορία D: για αµαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθµευσης βαρέων σχηµάτων (ελάχιστη κλάση C400: αντοχή σε φορτίο 400 kN) Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώµατα, αποβάθρες κλπ (ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN) 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   82 Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδροµοι αεροδροµίων (ελάχιστη κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN) Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) πλήρως τοποθετηµένου καναλιού µε επιµέτρηση κατά τον άξονά του µε εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο. ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν εξήντα οκτώ ευρώ   Αριθµητικά: 168,00€  Άρθρο Γ4.9 (Υ∆Ρ Σχ.11.02.04) Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο  (Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6752) Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, µε το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως τοποθετηµένες, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης της εσχάρας µε χρήση στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε τσιµεντοκονία, µη συρρικνούµενο κονίαµα ή εποξειδικά κονιάµατα. Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταµένων κατασκευών (αντικατάσταση εσχαρών). Επιµέτρηση για τις µεν τυποποιηµένες εσχάρες βιοµηχανικής προέλευσης µε βάση τους πίνακες  βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε βάση αναλυτικούς υπολογισµούς των ράβδων και λοιπών διατοµών µορφοχάλυβα που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση. Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron), της προβλεπόµενης από την µελέτη φέρουσας ικανότητας  D κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-07-01-04  "Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο". Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης. ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ύο ευρώ και ενενήντα λεπτά   Αριθµητικά: 2,90€  Άρθρο Γ4.10 (ΑΤΗΕ Σχ. 8046.25.1)  Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα  χωρίς κοφτρα διαµέτρου Φ100 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8) Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα χωρίς κόφτρα πλήρως τοποθετηµένο και συνδεδεµένο µε µικρουλικά και τη διάνοιξη οπών. Τιµή ανά τεµάχιο. ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι ευρώ   Αριθµητικά: 20,00€ 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   83  Γ5: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ Άρθρο Γ5.1 (ΗΛΜ 66.30) Υπαίθρια πυροσβεστική φωλιά υψηλής ανθεκτικοτητας σε διαβρωτικό περιβάλλον (Κωδικός αναθεώρησης HΛM-52) Προµήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιµές λειτουργίας πυροσβεστικής φωλιάς (Π/Φ), υπαίθριας, ερυθρού χρώµατος ή µε ερυθρές ενδείξεις, κατασκευασµένης από σκληρό πλαστικό, ανοξείδωτο χάλυβα AISI-SAE 316 (ISO A4) ή από συνδυασµό τους, µε πιστοποίηση κατά ΕΝ 60068-2-52 για θερµοκρασιακές µεταβολές από -40o C έως 110o C και για αντοχή στις ηλιακές UV ακτινοβολίες, η οποία περιλαµβάνει:  
• ειδική αποφρακτική δικλείδα (συρταρωτή), µε κεκλιµένη έδρα και επιστόµιο χειρισµού, διαµέτρου 2", ΡΝ 16 bar 
• κορµό µε ηµισύνδεσµο Φ 2" και Φ 1 3/4" µε εξωτερικό σπείρωµα για την προσαρµογή ταχυσυνδέσµου. 
• εύκαµπτο σωλήνα Φ 1 3/4" από TREVIRA, µήκους 20 m, µε ταχυσύνδεσµο τύπου STORTZ στα δύο άκρα του 
• διπλωτήρα του εύκαµπτου σωλήνα. 
• πυροσβεστικό αυλό (ακροφύσιο), ορειχάλκινο, µε ρυθµιζόµενη διάµετρο της οπής εξόδου του νερού και διάταξη διακοπής της  
• χώρο στο κάτω µέρος µε θυρίδα για την τοποθέτηση φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6 kg,  
• φωτιστικό σώµα φθορισµού 13W, IP65, ελεγχόµενο από ρυθµιζόµενο αισθητήριο φωτεινότητας τοποθετηµένο στο κιβώτιο 
• µονοπολικό µικροαυτόµατο διακόπτη 10Α/6 kΑ, µε διακόπτη διαρροής 30mA, για την τροφοδοσία του φωτιστικού Τιµή ανά Π/Φ πλήρως εγκατεστηµένη (τεµ)  ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ύο χιλιάδες ευρώ  Αριθµητικά: 2.000,00€  Άρθρο Γ5.2 (ΑΤΗΕ Σχ. 8204.51.1) Πυροσβεστικό ερµάριο πυροσβεστήρων, για ένα πυροσβεστήρα 6kg (Κωδικός αναθεώρησης HΛM-52) Σιδερένιο ερµάριο από λαµαρίνα DKP απλή, γαλβανισµένη ή ανοξείδωτη για την τοποθέτηση φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6 kg,  Τιµή ανά πυροσβεστικό ερµάριο πλήρως εγκατεστηµένο (τεµ) ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα ευρώ  Αριθµητικά: 90,00€ 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   84  Άρθρο Γ5.3 (ΑΤΗΕ Σχ. 8204.51.1)  Πυροσβεστικό ερµάριο σταθµού εργαλείων  (Κωδικός αναθεώρησης HΛM-52) Σιδερένιο ερµάριο από λαµαρίνα DKP απλή, γαλβανισµένη ή ανοξείδωτη, για τον σταθµό ειδικών πυρισβεστικών εργαλείων. Περιεχόµενα ερµαρίου : Αξίνα, Λοστό, Τσεκούρι, Σκεπάρνι, Φτυάρι, Πυρίµαχη Κουβέρτα 0,90x0,90m και ∆ύο Φακοί. Τιµή ανά πυροσβεστικό ερµάριο πλήρως εγκατεστηµένο (τεµ) ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα ευρώ  Αριθµητικά: 90,00€  Άρθρο Γ5.4 (ΑΤΗΕ Σχ. 8204.51.1)  Επιδαπέδια ενιαία βάση στήριξής πυροσβεστικών ερµαρίων πυρόσβεσης, πυροσβεστήρα και εργαλείων (Κωδικός αναθεώρησης HΛM-52) Κατασκευή, προµήθεια και εγκατάσταση επιδαπέδιας ενιαίας βάσης στήριξής πυροσβεστικών ερµαρίων πυρόσβεσης, πυροσβεστήρα και λοιπών πυροσβεστικών εργαλείων. Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως εγκατεστηµένης βάσης (τεµ) ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδοµήντα ευρώ  Αριθµητικά: 70,00€  Άρθρο Γ5.5 (ΑΤΗΕ Σχ. 8201.1.2)  Φορητός πυροσβεστήρας κόνεως 6 Χγρ. (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-19) Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση ενός πλήρους επίτοιxου φορητού πυροσβεστήρα µε εκτοξευτήρα. Ο πυροσβεστήρας θα είναι µε γόµωση 6 xγρ ξηράς κόνεως, κατάλληλος για xρήση κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές και εγκαταστάσεις δηλ. για πυρκαϊές Α, Β, C, Ε και τα xρώµατα Πράσινο (Α), Κόκκινο (Β), Μπλέ (C) και Κυανούν ανοικτό (Ε), σύµφωνα µε Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-06-01:2009 και µε το Ελληνικό Πρότυπο NHS 10/1971 και τα σήµατα που συνιστά η N.F.P.A. Ο πυροσβεστήρας θα έxει ορατή ένδειξη της ετοιµότητας για xρήση ή της ανάγκης αναγόµωσής του. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ). ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα δύο ευρώ  Αριθµητικά: 82,00€  Άρθρο Γ5.6 (ΑΤΗΕ Σχ. 8202.2) Φορητός πυροσβεστήρας CO2 5kg. (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-19) 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   85 Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση ενός πλήρους φορητού πυροσβεστήρα µε εκτοξευτήρα. Ο πυροσβεστήρας θα περιέχει σαν κατασβεστικό υλικό υγρό διοξείδιο του άνθρακα CO2, κατάλληλος για xρήση κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές και εγκαταστάσεις δηλ. για πυρκαγιές  Β, C, Ε, σύµφωνα µε την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-06-01:2009 και τα σήµατα που συνιστά η N.F.P.A.  Ενεργοποιούνται µε το απλό σφίξιµο του µοχλού ενεργοποίησης που φέρει την κεφαλή του πυροσβεστήρα. Οι φορητοί πυροσβεστήρες CO2 θα συµµορφώνονται µε τις προδιαγραφές ΝΗS 31-1972 και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας και αντοχής. Ο πυροσβεστήρας θα έxει ορατή ένδειξη της ετοιµότητας για xρήση ή της ανάγκης αναγόµωσής του. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ). ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα δύο ευρώ  Αριθµητικά: 82,00€   Άρθρο Γ5.7 (ΑΤΗΕ Σχ. 8201.2.1.1)  Tροχήλατος  πυροσβεστήρας αφρού PA 25kg  (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-19) Για την προµήθεια και µεταφορά ανοξείδωτου τροχήλατου  πυροσβεστήρα αφρού PA 25kg µε λάστιχο εκτόξευσης υλικού 5µ. µε κλείστρο και βαλβίδα ασφαλείας µανόµετρου. Ο πυροσβεστήρας θα είναι µε γόµωση 6 xγρ ξηράς κόνεως, κατάλληλος για xρήση κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές και εγκαταστάσεις δηλ. για πυρκαϊές Α, Β, C, Ε και τα xρώµατα Πράσινο (Α), Κόκκινο (Β), Μπλέ (C) και Κυανούν ανοικτό (Ε), σύµφωνα µε Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-06-01:2009 και µε το Ελληνικό Πρότυπο NHS 10/1971 και τα σήµατα που συνιστά η N.F.P.A. Ο πυροσβεστήρας θα έxει ορατή ένδειξη της ετοιµότητας για xρήση ή της ανάγκης αναγόµωσής του. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ). ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια πενήντα ευρώ                      Αριθµητικά: 350,00€   Γ6: ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Άρθρο Γ6.1 (Υ∆Ρ. 11.01.02) Kαλύµµατα από ελατό χυτοσίδηρο ductile iron (Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6752) Kαλύµµατα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, µε σήµανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D που προβλέπεται από την µελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του καλύµµατος του φρεατίου και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης του καλύµµατος µε χρήση στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε σκυρόδεµα. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   86 Επιµέτρηση µε βάση τους πίνακες του προµηθευτή (σε καµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση) Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) καλύµµατος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , ανεξαρτήτως της φέρουσας ικανότητας. ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ύο ευρώ και ενενήντα λεπτά  Αριθµητικώς: 2,90€  Άρθρο Γ6.2  (Ν.Τ.) Επίτοιχο κλιµατιστικό τύπου split type 9.000btu/h- Φυλακίου (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-47) Προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία επίτοιχου κλιµατιστικού τύπου split type 9.000btu/h εντός του χώρου του Φυλακίου. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πεντακόσια πενήντα ευρώ   Αριθµητικώς: 550,00€  Άρθρο Γ6.3  (Σχ. Υ∆Ρ 6.01.01.01) Φορητή αντλία λυµάτων (Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6106) Φορητό υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα, µε την σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη συνδέσεως προς την κατάθλιψη, καλώδιο τροφοδοσίας 10m, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννιακόσια ευρώ   Αριθµητικώς: 900,00€ 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   87  44..  ΣΣΥΥΝΝΗΗΜΜΜΜΕΕΝΝΟΟΙΙ  ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΕΕΣΣ  ΜΜΕΕ  ΒΒΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΓΓΚΚΥΥΚΚΛΛΙΙΟΟ  2266//0044--1100--22001122  Επισηµαίνεται ότι µε την υπ’ αριθ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ Β 2221 30.7.2012 έχει τεθεί υποχρεωτική η ισχύς των ΕΤΕΠ σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα και Μελέτες ενώ µε την Υπουργική Απόφαση ∆22/4193/2019 «Έγκριση εβδοµήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) (ΦΕΚ 4607 Β/13.12.2019), τέθηκαν ξανά σε υποχρεωτική εφαρµογή οι 68 ΕΤΕΠ που ήταν σε αναστολή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα και Μελέτες ενώ προστέθηκαν και δύο νέες ΕΤΕΠ. Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η αντιστοίχηση των ΕΤΕΠ µε τα ισχύοντα ΝΕΤ και όπου το αντικείµενο δεν καλύπτεται ή απαιτείται κάποια συµπλήρωση γίνεται παραποµπή στην αντίστοιχη Συµπληρωµατική Προδιαγραφή που δίνεται στο Τεύχος των Συµπληρωµατικών Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών. Στον Πίνακα 2 παρατίθενται στοιχεία των Εναρµονισµένων Ευρωπαϊκών Προτύπων που έχουν ενταχθεί µέχρι σήµερα στο Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο βάσει των σχετικών ΚΥΑ (Παράρτηµα 4 της Εγκυκλίου 26/04-10-2012). ∆ιευκρινίζεται ότι στον Πίνακα 1 που ακολουθεί η πρώτη στήλη αναφέρεται στο άρθρο του Τιµολογίου, η δεύτερη, η τρίτη και η τέταρτη στήλη δίνονται όπως το Παράρτηµα 3 της Εγκυκλίου 26/04-10-2012 (και αντιστοιχούν στα ΝΕΤ) και η πέµπτη στήλη είναι η συµπληρωµατική τεχνική προδιαγραφή που δίνεται στην Ε.Τ.Σ.Υ. όπου η ΕΤΕΠ πρέπει να τροποποιηθεί/συµπληρωθεί µε βάση τις απαιτήσεις της µελέτης ή όπου το αντικείµενο δεν καλύπτεται µε εγκεκριµένη ΕΤΕΠ. Σηµειώνεται ότι στα τεύχη Συµπληρωµατικών Τεχνικών Προδιαγραφών έργων Π/Μ και Η/Μ δίνονται και οι αντίστοιχοι Πίνακες Κατάργησης Προδιαγραφών και Αντικατάστασης µε ΕΤΕΠ, οι οποίοι παραθέτουν τις χρησιµοποιούµενες ΕΤΕΠ και τις συµπληρώσεις τους. 



∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Τιµολόγιο Μελέτης   88  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ-ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταµένη της Τ.Υ.                    ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με την αριθµό πρωτ.     /        Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής  ∆ήµου Προσοτσάνης  



Α.Τ. Σύντοµη περιγραφή Κωδ. ΕΤΕΠ'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' + Συµπληρωµατικές Τεχνικές ΠροδιαγραφέςΑ1.1 Ο∆Ο Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ηµιβραχώδες 02-02-01-00 ---Α1.2 Ο∆Ο Α-3.3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών 02-02-01-00 ---Α1.3 Υ∆Ρ 3.01.01 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων  σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη µε την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών 08-01-01-00 ---Α1.4 Υ∆Ρ 3.10.01.01 Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες. Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m 08-01-03-01 ---Α1.5 Υ∆Ρ 3.11.01.01 Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m 08-01-03-01 ---Α1.6 Υ∆Ρ 3.17 Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες 02-04-00-00 ---Α1.7 Υ∆Ρ 3.18.01 Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες. Χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (µόνον µε κρουστικό εξοπλισµό) 02-04-00-00 ---Α2.1 ΟΙΚ 20.10 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων 02-07-02-00 ---Α2.2 Υ∆Ρ 5.03 Επιχώσεις ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης --- ΣΤΠ ΠΜ-05Α2.3 Ο∆Ο Σχ. Α-18.3.2 ∆άνεια θραυστών υλικών λατοµείου Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 02-06-00-00 ---Α2.4 ΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου --- ΣΤΠ ΠΜ-09Α2.5 ΟΙΚ 20.21 Εξυγιαντικές στρώσεις µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών 02-07-02-00 ---Α2.6 Υ∆Ρ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείου 08-01-03-02 ---Α3.1 Ο∆Ο Γ-1.1 Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους 05-03-03-00 ---Α3.2 Ο∆Ο Γ-2.1 Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους  05-03-03-00 ---Α3.3 Ο∆Ο ∆-3 Ασφαλτική προεπάλειψη 05-03-11-01 ---Α3.4 Ο∆Ο ∆-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη --- ΣΤΠ ΠΜ-01Α3.5 Ο∆Ο ∆-5.1 Ασφαλτική στρώση βάσης ΠΤΠ Α260. Βάση πάχους 0,05 m 05-03-11-04 ---Α3.6 Ο∆Ο ∆-7 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05 m (Π.Τ.Π. Α265) 05-03-11-04 ---Α3.7 Ο∆Ο Γ-5 Κατασκευή ερεισµάτων 05-03-03-00 ---Α3.8 Ο∆Ο Α-24.1 Επένδυση πρανών µε φυτική γη 02-07-05-00 ---Α3.9 Ο∆Ο Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα 05-02-01-00 ---Α3.10 Ο∆Ο Β-52 Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων, νησίδων κ.λ.π. 05-02-02-00 ---Α3.11 Ο∆Ο Ε-17.1 ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή --- ---Α3.12 Ο∆Ο Ε-4.2 Σιδηρά κιγκλιδώµατα --- ---Α3.13 Ο∆Ο Ε-1.1.1 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται µε έµπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2. Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W7 OMOE-ΣΑΟ --- ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤΆρθρο ΤιµολογίωνΟΜΑ∆Α Α
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Α.Τ. Σύντοµη περιγραφή Κωδ. ΕΤΕΠ'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' + Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤΆρθρο ΤιµολογίωνΒ1.1 ΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 01-04-00-00 ---Β1.2 ΟΙΚ 32.01.03 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 01-01-01-0001-01-02-0001-01-03-0001-01-04-0001-01-05-0001-01-07-00 ---Β1.3 ΟΙΚ 32.01.05 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 01-01-01-0001-01-02-0001-01-03-0001-01-04-0001-01-05-0001-01-07-00 ---Β1.4 ΟΙΚ 79.21 Στεγανοποιητικά µάζας σκυροδέµατος (πρόσµικτα µείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 --- ΣΤΠ ΠΜ-04Β1.5 ΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C (S500s) 01-02-01-00 ---Β1.6 ΟΙΚ 38.20.03 ∆οµικά πλέγµατα B500C (S500s) 01-02-01-00 ---Β1.7 ΟΙΚ 61.06 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm  --- ΣΤΠ ΠΜ-11Β1.8 ΟΙΚ 71.22 Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε τσιµεντοκονίαµα 03-03-01-00 ---Β1.9 ΟΙΚ 72.65 Επιστέγαση µε πετάσµατα τύπου sandwich από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε πλήρωση πολυουρεθάνης 03-05-02-01 ---Β1.10 ΟΙΚ 73.93 Κατασκευή αντιολισθηρού βιοµηχανικού δαπέδου µε εποξειδικό ρητινοκονίαµα --- ---Β1.11 ΟΙΚ 77.10 Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος µε ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιµεντόχρωµα. 03-10-01-00 ---Β1.12 ΟΙΚ 79.02 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα --- ΣΤΠ ΠΜ-06Β1.13 ΟΙΚ 79.15.02 Γεωΰφασµα µη υφαντό 155 gr/m2 --- ΣΤΠ ΠΜ-10Β1.14 ΝΤ1 Γεφυροπλάστιγγα --- ΣΤΠ ΠΜ-12Β2.1 ΟΙΚ Σχ. 62.25 Κατασκευή πύλης 03-08-02-00 ΣΤΠ ΠΜ-11Β3.1 Ο∆Ο Ε-8.3 Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήµανσης, πλήρως αντανακλαστικές, µε υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 --- ---Β3.2 Ο∆Ο Ε-10.1 Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½'') --- ΣΤΠ ΠΜ-11Β4.1 ΝΤ2 Conteiner Φυλακιο µε τα παραθυρα κλπ --- ΣΤΠ ΠΜ-13Β5.1 ΝΤ3 Περίφραξη γηπέδου --- ΣΤΠ ΠΜ-02ΟΜΑ∆Α Β
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Α.Τ. Σύντοµη περιγραφή Κωδ. ΕΤΕΠ'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' + Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤΆρθρο ΤιµολογίωνΓ1.1 ΑΤΗΕ Σχ. 9350.1.1 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ) (A.Π) ---Γ1.2 ΑΤΗΕ Σχ. 8840.34.1 Ηλεκτρικός Πίνακας επίτοιχος στεγανός µεταλλικός (Β.Π) ---Γ1.3 ΑΤΗΕ Σχ. 8840.34.1 Ηλεκτρικός Πίνακας επίτοιχος  (Γ.Π) ---Γ1.4 ΑΤΗΕ Σχ. 9350.1.1 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ)  (∆.Π) ---Γ1.5 ΑΤΗΕ Σχ. 8886 Αυτόµατος διακόπτης ισχύος 3P-4P, 125-100Α ---Γ1.6 ΑΤΗΕ Σχ. 8886 Αυτόµατος διακόπτης ισχύος 3P-4P, 63Α ---Γ1.7 ΑΤΗΕ Σχ. 8886 Αυτόµατος διακόπτης ισχύος 3P-4P, 25Α ---Γ1.8 ΑΤΗΕ Σχ. 8880.3.2 Τηλεχειριζόµενος διακόπτης 1P, 32Α ---Γ1.9 ΑΤΗΕ Σχ. 8915.1.3 Μικροαυτόµατος 3P-4P, 10-25A ---Γ1.10 ΑΤΗΕ Σχ. 8880.2.2 Ραγοδιακόπτης  3P-4P, 10-40A ---Γ1.11 ΑΤΗΕ Σχ. 8910.1 Ασφαλειοθήκη & ασφάλεια έως 63ΑΓ1.12 ΑΤΗΕ Σχ. 9280.1 Απαγωγός υπέρτασης τύπου 1-2Γ1.13 ΑΤΗΕ Σχ. 8950.3 Φωτοηλεκτρικό κύταρροΓ1.14 ΑΤΗΕ Σχ. 8774.4.4 Καλώδιο J1VV-R (E1VV) 3x70+35+35mm2Γ1.15 ΑΤΗΕ Σχ. 8774.4.3 Καλώδιο J1VV-R (E1VV) 3x50+25+25mm2Γ1.16 ΑΤΗΕ Σχ. 8774.4.1 Καλώδιο J1VV-R (E1VV) 3x25+16+16rmΓ1.17 ΑΤΗΕ Σχ. 8774.3.5 Καλώδιο J1VV-R (E1VV) 3x10mm2Γ1.18 ΑΤΗΕ Σχ. 8774.3.4 Καλώδιο J1VV-R (E1VV) 3x6.0mm2Γ1.19 ΑΤΗΕ Σχ. 8774.6.4 Καλώδιο J1VV-U (E1VV) 5x4mm2Γ1.20 ΑΤΗΕ Σχ. 8774.6.4 Καλώδιο J1VV-U (E1VV) 5x6mm2Γ1.21 ΑΤΗΕ Σχ. 8774.3.2 Καλώδιο J1VV-U (E1VV) 3x1.5mm2Γ1.22 ΑΤΗΕ Σχ. 8774.3.2 Καλώδιο J1VV-U (E1VV) 3x2.5mm2Γ1.23 ΗΛΜ Σχ. 65.80.40 Εσχάρα όδευσης καλωδίων, γαλβανισµένη εν θερµώ 100x35x6 ---Γ1.24 ΑΤΗΕ Σχ. 8732.1.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς, βαρέως τύπου, ορατός CONDUR, διαµέτρου 16 mm. ---Γ1.25 ΑΤΗΕ Σχ. 8732.1.4 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς, βαρέως τύπου, ορατός CONDUR, διαµέτρου 21 mm. ---Γ1.26 ΑΤΗΕ Σχ. 8735.2.2 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό IP65 διαστάσεων Φ 80 Χ 80mm ---Γ1.27 ΗΛΜ Σχ. 60.10.85.01 Φρεάτιο επίσκεψης 0,70x0,70m ---Γ1.28 ΑΤΗΕ Σχ. 8757.2.3 Χάλκινος πολύκλωνος αγωγός γείωσης διατοµής 25mm2 ---Γ1.29 Υ∆Ρ 12.10.01 Πλαστικός αγωγός PVC Φ110 08-06-02-02Γ1.30 ΗΛΜ Σχ. 60.10.20.03 Προβολέας φωτισµού εξωτερ. χώρου µε λαµπτήρα ατµών νατρίου ισχύος έως 150WΓ1.31 ΗΛΜ Σχ. 60.10.20.03 Φωτιστικό σώµα εξωτερικών χώρων µε λαµπτήρα ισχύος ατµών νατρίου υψηλής πίεσης 150-250WΓ1.32 ΗΛΜ Σχ. 60.10.01.01 Ιστός οκταγωνικός κυκλικής διατοµής, ύψους 7m.Γ1.33 ΑΤΗΕ Σχ. 9313.1 Βάση σιδηροϊστού  διαστάσεων 1,0x1,5x1,0 m., µε φρεάτιο έλξης καλωδίων Γ1.34 ΗΛΜ Σχ. 62.10.20 Ευθύς µεταλλικός βραχίονας στήριξης φωτιστικού σώµατοςΓ1.35 ΑΤΗΕ Σχ. 9335.1 Ακροκιβώτιο ιστού για µονό βραχίοναΓ1.36 ΗΛΜ Σχ. 60.20.40.21 Πλάκες χαλκού διαστάσεων 500Χ500Χ5mmΓ1.37 ΑΤΗΕ Σχ. 8973.43.1 Φωτιστικό σώµα φθορισµού οροφής 2X58W ή 2Χ36, στεγανό µε τα αναλογούντα υλικά σύνδεσης & εγκατάστασης.Γ1.38 ΑΤΗΕ Σχ. 8827.82.1 Ρευµατοδότης, απλός ή στεγανός, µε τα αναλογούντα καλώδια, υλικά σύνδεσης & εγκατάστασης. ---Γ1.39 ΑΤΗΕ Σχ. 8809.11.1 ∆ιακόπτης, διπλός ή αλέ ρετούρ, απλός ή στεγανός  µε τα αναλογούντα καλώδια, υλικά σύνδεσης & εγκατάστασης. ---Γ1.40 ΑΤΗΕ Σχ. 9985 Εγκατάσταση αλεξικέραυνου, πλήρης µε ηλεκτροδια γείωσης ---Γ1.41 ΝΤ4 Εγκατάσταση θεµελιακής γείωσης ---Γ1.42 ΝΤ5 Σύνδεση µετρητού ∆ΕΗ ---05-07-02-0005-07-01-00ΟΜΑ∆Α Γ 04-20-01-0104-20-01-0204-20-01-0304-20-01-0604-20-02-01 ΣΤΠ ΗΜ-01
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Α.Τ. Σύντοµη περιγραφή Κωδ. ΕΤΕΠ'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' + Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤΆρθρο ΤιµολογίωνΓ2.1 ΝΤ6 Υδροµετρητής διαµέτρου Φ 1  1/4ins --- ΣΤΠ ΗΜ-02Γ2.2 ΑΤΗΕ Σχ. 8103.92.11 Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 40cm X 40cm --- ΣΤΠ ΗΜ-02Γ2.3 Υ∆Ρ 12.14.01.21 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 oνοµ. διαµέτρου DN 32 mm / ΡΝ 12,5 atm --- ΣΤΠ ΠΜ-03ΣΤΠ ΗΜ-02Γ2.4 ΑΤΗΕ Σχ. 8106.1.1 Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαµέτρου 1/2 INS. --- ΣΤΠ ΗΜ-02Γ2.5 ΑΤΗΕ Σχ. 8106.1.3 Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαµέτρου 1 INS. --- ΣΤΠ ΗΜ-02Γ2.6 ΑΤΗΕ Σχ. 8036.1 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή, ISO-MEDIUM βαρύς, (πράσινη ετικέτα) 1/2INS --- ΣΤΠ ΗΜ-02Γ2.7 ΑΤΗΕ Σχ. 8115.1 Κρουνός υπαίθριας υδροληψίας διαµέτρου 1/2 ins --- ΣΤΠ ΗΜ-02Γ3.1 ΑΤΗΕ Σχ. 8062.1 Υδρορροές κυκλικής διατοµής από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες, ISO-MEDIUM µεσαίου βάρους, (κόκκινη ετικέτα) 4INS --- ---Γ3.2 ΑΤΗΕ Σχ. 8062.3 Ντερές από γαλβανισµένη λαµαρίνα, ανοικτή ηµικυκλική ανοίγµατος 160mm και πάχους 0,6mm --- ---Γ4.1 Υ∆Ρ 12.10.04 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm 08-06-02-02 ΣΤΠ ΗΜ-04Γ4.2 Υ∆Ρ 12.10.08 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 400 mm 08-06-02-02 ΣΤΠ ΗΜ-04Γ4.3 ΝΤ7.1 Φρεάτια ονοµαστικής διαµέτρου D630, διαµέτρου αγωγών έως D200, µιας εισόδου και µιας εξόδου --- ΣΤΠ ΠΜ-07Γ4.4 ΝΤ7.2 Φρεάτια ονοµαστικής διαµέτρου D630, διαµέτρου αγωγών έως D200, δύο εισόδων και µιας εξόδου --- ΣΤΠ ΠΜ-07Γ4.5 ΝΤ7.3 Φρεάτια ονοµαστικής διαµέτρου D1000, διαµέτρου αγωγών έως D500, µιας εισόδου και µιας εξόδου --- ΣΤΠ ΠΜ-07Γ4.6 ΝΤ7.4 Φρεάτια ονοµαστικής διαµέτρου D1000, διαµέτρου αγωγών έως D500, δύο εισόδων και µιας εξόδου --- ΣΤΠ ΠΜ-07Γ4.7 ΝΤ7.5 Φρεάτια ονοµαστικής διαµέτρου D1000, διαµέτρου αγωγών έως D500, τριών εισόδων και µιας εξόδου --- ΣΤΠ ΠΜ-07Γ4.8 Υ∆Ρ 11.15.08 Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433 βιοµηχανικής προέλευσης. Τυποποιηµένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου D400 µε εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο- Κτιριο Υποδοχής-Ραφιναριας 08-07-01-06Γ4.9 Υ∆Ρ 11.02.04 Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 08-07-01-04Γ4.10 ΑΤΗΕ Σχ. 8046.25.1 Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα χωρίς κόφτρα διαµέτρου Φ100 --- ---Γ5.1 ΗΛΜ ΗΛΜ 66.30 Υπαίθρια πυροσβεστική φωλιά υψηλής ανθεκτικοτητας σε διαβρωτικό περιβάλλον ---Γ5.2 ΑΤΗΕ Σχ. 8204.51.1 Πυροσβεστικό ερµάριο πυροσβεστήρων, για ένα πυροσβεστήρα 6kg ---Γ5.3 ΑΤΗΕ Σχ. 8204.51.1 Πυροσβεστικό ερµάριο σταθµού εργαλείων 04-05-08-00Γ5.4 ΑΤΗΕ Σχ. 8204.51.1 Επιδαπέδια ενιαία βάση στήριξής πυροσβεστικών ερµαρίων πυρόσβεσης, πυροσβεστήρα και εργαλείων ---Γ5.5 ΑΤΗΕ Σχ. 8201.1.2 Φορητός Πυροσβεστήρας Κόνεως 6 Kg  04-05-07-01Γ5.6 ΑΤΗΕ Σχ. 8202.2 Φορητός Πυροσβεστήρας CO2 6 Kg  04-05-06-01Γ5.7 ΑΤΗΕ Σχ. 8201.2.1.1    Tροχήλατος  πυροσβεστήρας αφρού PA 25kg 04-05-07-01Γ6.1 Υ∆Ρ Υ∆Ρ 11.01.02 Καλύµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) --- ΣΤΠ ΠΜ-08Γ6.2 ΝΤ8 Επίτοιχο κλιµατιστικό τύπου split type 9.000btu/h- Φυλακίου --- ---Γ6.3 Σχ. Υ∆Ρ 6.01.01.01 Φορητή αντλία λυµάτων 08-10-01-0008-10-02-00 ΣΤΠ ΗΜ-05ΣΤΠ ΗΜ-03ΣΤΠ ΠΜ-08ΣΤΠ ΠΜ-11
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.  ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ 

ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ



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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 1/26



14 ΕΛΟΤ EN 14647 Ασβεσταργιλικό τσιμέντο - Σύνθεση, προδιαγραφές και 
κριτήρια συμμόρφωσης

Γενικής εφαρμογής

14 ΕΛΟΤ EN 14889-1 Ίνες για σκυρόδεμα - Μέρος 1:Χαλύβδινες ίνες -
Ορισμοί, προδιαγραφές και συμμόρφωση

Γενικής εφαρμογής

14 ΕΛΟΤ EN 14889-2 Ίνες για σκυρόδεμα - Μέρος 2: Πολυμερικές ίνες
- Ορισμοί, προδιαγραφές και συμμόρφωση

Γενικής εφαρμογής

14 ΕΛΟΤ EN 14964 Άκαμπτα υποστρώματα για ασυνεχή στέγαση -
Ορισμοί και χαρακτηριστικά

Γενικής εφαρμογής

14 
ΕΛΟΤ EN 15167-1

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

Γενικής εφαρμογής

14 ΕΛΟΤ EN 15743 Τσιμέντο υψηλών θειικών - Σύνθεση, προδιαγραφές και 
κριτήρια συμμόρφωσης

Γενικής εφαρμογής

14 
ΕΛΟΤ EN 197-4

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

Γενικής εφαρμογής

14 
ΕΛΟΤ EN 450-1

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

Γενικής εφαρμογής

14 
ΕΛΟΤ EN 934-5

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

Γενικής εφαρμογής

15 
ΕΛΟΤ EN 15368

Υδραυλικά συνδετικά για μη δομικές εφαρμογές -
Ορισμοί προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης

Γενικής εφαρμογής

12 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.02

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή 
δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, 
έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - 
Μέρος 2: Συστήματα προστασίας επιφανειών 
σκυροδέματος

Επισκευές -
ενισχύσεις

12 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.03

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή 
δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, 
έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - 
Μέρος 3: Επισκευή φερόντων και μη φερόντων στοιχείων

Επισκευές -
ενισχύσεις

12 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.04

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή 
δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, 
έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - 
Μέρος 4: ∆ομικά συνδετικά.

Επισκευές -
ενισχύσεις

12 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.05

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή 
δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, 
έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - 
Μέρος 5: Προϊόντα και συστήματα για έγχυση στο 
σκυρόδεμα

Επισκευές -
ενισχύσεις

12 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.06

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή 
δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, 
έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - 
Μέρος 6: Αγκύρωση χαλύβδινων ράβδων οπλισμού

Επισκευές -
ενισχύσεις

12 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.07

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή 
δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, 
έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - 
Μέρος 7: Προστασία οπλισμού έναντι διάβρωσης

Επισκευές -
ενισχύσεις

14 ΕΛΟΤ EN 15274 Συγκολλητικά γενικών χρήσεων για δομικές συναρμογές - 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

Επισκευές -
ενισχύσεις

14 
ΕΛΟΤ EN 15275

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

Επισκευές -
ενισχύσεις
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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
ενσωματωμένο ανεμιστήρα για την υποστήριξη της 
μεταφοράς αέρα καύσης ή/και των προϊόντων καύσης

ΗΛΜ

14 
ΕΛΟΤ EN 12285-2

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

ΗΛΜ

14 
ΕΛΟΤ EN 12566-1

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

ΗΛΜ

14 
ΕΛΟΤ EN 12566-3

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

ΗΛΜ

14 
ΕΛΟΤ EN 12566-4

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

ΗΛΜ

14 ΕΛΟΤ EN 13160-1 Συστήματα ανίχνευσης διαρροής - Μέρος 1: Γενικές αρχές ΗΛΜ

14 
ΕΛΟΤ EN 13341

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

ΗΛΜ

14 ΕΛΟΤ EN 13616 ∆ιατάξεις ασφάλειας υπερπλήρωσης για σταθερές 
δεξαμενές υγρών καυσίμων

ΗΛΜ

14 ΕΛΟΤ EN 14339 Υπόγεια πυροσβεστικά υδροστόμια ΗΛΜ

14 ΕΛΟΤ EN 14384 Υπέργεια πυροσβεστικά υδροστόμια ΗΛΜ

14 
ΕΛΟΤ EN 416-1

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

ΗΛΜ

14 
ΕΛΟΤ EN 621

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

ΗΛΜ

14 
ΕΛΟΤ EN 777-1

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

ΗΛΜ

14 
ΕΛΟΤ EN 777-2

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

ΗΛΜ

14 
ΕΛΟΤ EN 777-3

Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη 
φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, με 
ανεμιστήρα - Μέρος 3: Σύστημα F, ασφάλεια

ΗΛΜ

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
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14 

ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ EN
777-4

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

ΗΛΜ

15 ΕΛΟΤ EN 14229 ∆ομική ξυλεία - Ξύλινοι στύλοι για εναέριες
γραμμές

ΗΛΜ

14 
ΕΛΟΤ EN 1057

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

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 
ΕΛΟΤ EN 1123-1

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

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 
ΕΛΟΤ EN 1124-1

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

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 
ΕΛΟΤ EN 12050-1

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

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 
ΕΛΟΤ EN 12050-2

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

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 
ΕΛΟΤ EN 12050-3

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

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 
ΕΛΟΤ EN 12050-4

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

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 
ΕΛΟΤ EN 12380

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

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ EN 12446 Καπνοδόχοι - Στοιχεία δόμησης - Εξωτερικά στοιχεία από 
σκυρόδεμα

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ EN 12737 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα -
Σχάρες δαπέδου και σταυλισμού

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ EN 12764 Είδη υγιεινής - Προδιαγραφή για λουτήρες υδρομασάζ ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 
ΕΛΟΤ EN 12809

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

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ EN 12815 Οικιακά μαγειρεία που λειτουργούν με στερεά καύσιμα - 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

ΗΛΜ κτιριακών έργων

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
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14 
ΕΛΟΤ EN 13069

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

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 
ΕΛΟΤ EN 13084-5

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

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 
ΕΛΟΤ EN 13084-7

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

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 
ΕΛΟΤ EN 1319

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

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 
ΕΛΟΤ EN 13229

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

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ EN 13240 Θερμαντήρες χώρου που λειτουργούν με στερεά καύσιμα - 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ EN 13310 Νεροχύτες κουζίνας - Λειτουργικές απαιτήσεις και μέθοδοι 
δοκιμής

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ EN 13407 Επιτοίχια ουρητήρια - Λειτουργικές απαιτήσεις και μέθοδοι 
δοκιμής

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 
ΕΛΟΤ EN 13502

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

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ EN 13564-1 ∆ιατάξεις αντεπιστροφής για αποχετεύσεις κτιρίων - 
Μέρος 1: Απαιτήσεις

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 
ΕΛΟΤ EN 14037-1

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

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ EN 14296 Είδη υγιεινής - Νιπτήρες κοινής χρήσης ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ EN 14428 ∆ιαχωριστικά και καταιονητήρες (ντουσιέρες) -
Λειτουργικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 
ΕΛΟΤ EN 14471

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

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ EN 14528 Πυγολουτήρες (μπιντέ) - Λειτουργικές απαιτήσεις και 
μέθοδοι δοκιμής

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 
ΕΛΟΤ EN 1457

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

ΗΛΜ κτιριακών έργων

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
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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 15283-1

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

Κτιριακά έργα

14 
ΕΛΟΤ EN 15283-2

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

14 ΕΛΟΤ EN 15285 Μωσαϊκοί λίθοι - ∆ιαστασιολογημένα πλακίδια
για δάπεδα και σκάλες (εσωτερικά και εξωτερικά)

Κτιριακά έργα

14 
ΕΛΟΤ EN 1806

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

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 
ΕΛΟΤ EN 1825-1

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

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 
ΕΛΟΤ EN 1856-1

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

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 
ΕΛΟΤ EN 1856-2

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

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ EN 1857 Καπνοδόχοι - ∆ομικά στοιχεία - Εσωτερικοί αγωγοί από 
σκυρόδεμα

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ EN 1858 Καπνοδόχοι - ∆ομικά στοιχεία - Στοιχεία από σκυρόδεμα ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ EN 442-1 Θερμαντικά σώματα και εναλλάκτες Θερμότητας
- Μέρος 1:Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 
ΕΛΟΤ EN 681-1

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

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 
ΕΛΟΤ EN 681-2

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

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 
ΕΛΟΤ EN 681-3

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

ΗΛΜ κτιριακών έργων

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
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14 
ΕΛΟΤ EN 778

Οικιακοί αεροθερμαντήρες για θέρμανση χώρου με καύση 
αερίου, εξαναγκασμένης μεταφοράς, με ονομαστική 
θερμική ισχύ εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 70 kW χωρίς 
ανεμιστήρα για την υποστήριξη της μεταφοράς του αέρα 
καύσης
ή/και των προϊόντων καύσης

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 
ΕΛΟΤ EN 877

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

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 
ΕΛΟΤ EN 969

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

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ EN 997 Λεκάνες WC και λεκάνες με δοχείο πλύσεως με 
ενσωματωμένη οσμοπαγίδα

ΗΛΜ κτιριακών έργων

15 ΕΛΟΤ EN 14055 ∆οχεία πλύσεως (καζανάκια) για WC και ουρητήρια ΗΛΜ κτιριακών έργων

15 ΕΛΟΤ EN 14516 Λουτήρες για οικιακή χρήση ΗΛΜ κτιριακών έργων

15 ΕΛΟΤ EN 14527 Λεκάνες καταιονιστήρων (ντουσιέρες) για οικιακή χρήση ΗΛΜ κτιριακών έργων

15 
ΕΛΟΤ EN 15821

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

ΗΛΜ κτιριακών έργων

15 ΕΛΟΤ EN 331 Χειροκίνητοι σφαιρικοί κωνικοί κρουνοί κλειστού πυθμένα 
για εγκαταστάσεις αερίου σε κτίρια

ΗΛΜ κτιριακών έργων

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 13659 Εξώφυλλα - Απαιτήσεις επιδόσεων και
ασφάλειας

Κουφώματα

2 
ΕΛΟΤ ΕΝ 14351.01

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

Κουφώματα

9 
ΕΛΟΤ EN 13241-1

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

Κουφώματα

14 
ΕΛΟΤ EN 1125

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

Κουφώματα

14 
ΕΛΟΤ EN 1154

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

Κουφώματα

14 
ΕΛΟΤ EN 1155

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

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 άργιλο Κτιριακά έργα

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-2 Στοιχεία τοιχοποιίας από πυριτικό ασβέστιο Κτιριακά έργα
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1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-3 Στοιχεία τοιχοποιίας από σκυρόδεμα (αδρανή συνήθη και 
ελαφρά)

Κτιριακά έργα

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-4 Στοιχεία τοιχοποιίας από αυτόκλειστο κυψελωτό 
σκυρόδεμα

Κτιριακά έργα

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-5 Στοιχεία τοιχοποιίας από τεχνητούς λίθους Κτιριακά έργα

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 13561 Εξωτερικές περσίδες - Απαιτήσεις επιδόσεων και 
ασφάλειας

Κτιριακά έργα

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1 Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας - Μέρος 1: 
Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα

Κτιριακά έργα

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας - Μέρος 2 κονίαμα 
τοιχοποιίας

Κτιριακά έργα

3 ΕΛΟΤ ΕΝ 459-1 ∆ομική Άσβεστος - Μέρος 1 Ορισμοί, Προδιαγραφές και 
Κριτήρια Συμμόρφωσης

Κτιριακά έργα

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1341 Πλάκες από φυσικούς λίθους για εξωτερική πλακόστρωση 
- Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

Κτιριακά έργα

6 
ΕΛΟΤ 13165

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

Κτιριακά έργα

6 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13162

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

Κτιριακά έργα

6 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13163

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

Κτιριακά έργα

6 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13164

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

Κτιριακά έργα

6 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13166

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

Κτιριακά έργα

6 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13167

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

Κτιριακά έργα

6 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13168

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

Κτιριακά έργα

6 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13169

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικώς 
παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένο περλίτη (ΕΡΒ) - 
Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

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
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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 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

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
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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

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
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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

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
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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

15 
ΕΛΟΤ EN 14308

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό κτίρια 
και βιομηχανικές εγκαταστάσεις - Βιομηχανικός 
παραγόμενα προϊόντα από άκαμπτο αφρό 
πολυουρεθάνης (PUR) και πολυισοκυανουρικό αφρό 
(PIR) - Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

15 
ΕΛΟΤ EN 14309

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

Κτιριακά έργα

15 
ΕΛΟΤ EN 14313

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

Κτιριακά έργα

15 
ΕΛΟΤ EN 14314

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

Κτιριακά έργα

15 
ΕΛΟΤ EN 14963

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

Κτιριακά έργα

15 
ΕΛΟΤ EN 15037-2

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

Κτιριακά έργα

15 
ΕΛΟΤ EN 15037-3

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

Κτιριακά έργα

15 
ΕΛΟΤ EN 15599-1

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

Κτιριακά έργα
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15 
ΕΛΟΤ EN 15600-1

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

Κτιριακά έργα

14 
ΕΛΟΤ EN 10025-1

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

Μεταλλικές κατασκευές

14 
ΕΛΟΤ EN 10088-4

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

Μεταλλικές κατασκευές

14 
ΕΛΟΤ EN 10088-5

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

Μεταλλικές κατασκευές

14 
ΕΛΟΤ EN 10210-1

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

Μεταλλικές κατασκευές

14 
ΕΛΟΤ EN 10219-1

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

Μεταλλικές κατασκευές

14 ΕΛΟΤ EN 10340 Χυτοχάλυβες κατασκευών Μεταλλικές κατασκευές

14 ΕΛΟΤ EN 10343 Χάλυβες βαφής και επαναφοράς για δομικές χρήσεις - 
Τεχνικοί όροι παράδοσης

Μεταλλικές κατασκευές

14 
ΕΛΟΤ EN 13479

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

Μεταλλικές κατασκευές

14 ΕΛΟΤ EN 15048-1 Κατασκευή συναρμολόγησης κοχλίωσης χωρίς 
προφόρτιση - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

Μεταλλικές κατασκευές

14 
ΕΛΟΤ EN 15088

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

Μεταλλικές κατασκευές

15 
ΕΛΟΤ EN 1090-1

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

Μεταλλικές κατασκευές

10 
ΕΛΟΤ ΕΝ 14250

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

Ξύλινες κατασκευές

11 ΕΛΟΤ EN 14374 ∆ομική ξυλεία - Πολυστρωματικές επικαλύψεις δομικής 
ξυλείας – Απαιτήσεις

Ξύλινες κατασκευές

14 ΕΛΟΤ EN 14080 Ξύλινες κατασκευές - Αντικολλητή ξυλεία -
Απαιτήσεις

Ξύλινες
κατασκευές

14 
ΕΛΟΤ EN 14081-1

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

Ξύλινες κατασκευές

14 ΕΛΟΤ EN 14545 Ξύλινες κατασκευές - Σύνδεσμοι - Απαιτήσεις Ξύλινες κατασκευές

14 ΕΛΟΤ EN 14592 Ξύλινες κατασκευές - Στερεωτικά με οπή -
Απαιτήσεις

Ξύλινες
κατασκευές

4 
ΕΛΟΤ 13055-2

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

Οδοποιία
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4 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13043

Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών 
επιστρώσεων οδών, αεροδρομίων και άλλων περιοχών 
κυκλοφορίας οχημάτων

Οδοποιία

4 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13242

Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες, 
ή μη σταθεροποιημένων για χρήση στα τεχνικά έργα και 
την οδοποιία

Οδοποιία

5 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13249

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με τα γεωϋφάσματα - 
Απαιτούμενα χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και 
σχετικών με γεωϋφάσματα προϊόντων για έργα οδοποιίας 
και άλλων σχετικών με την κυκλοφορία οχημάτων έργων

Οδοποιία

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-4 Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 4: Κυλινδρικά εφέδρανα Οδοποιία

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-6 Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 6: Εφέδρανα 
εξισορρόπισης

Οδοποιία

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-7 Εφέδρανα κατασκευών - Μέρος 7: Εφέδρανα σφαιρικά και 
κυλινδρικά εφέδρανα τύπου PTFE

Οδοποιία

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1343 Κράσπεδα από φυσικούς λίθους για εξωτερική 
πλακόστρωση - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

Οδοποιία

14 
ΕΛΟΤ EN 12352

Εξοπλισμός ελέγχου κυκλοφορίας - Προειδοποιητικοί 
σηματοδότες και σηματοδότες ασφάλειας

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ EN 12368 Εξοπλισμός ελέγχου κυκλοφορίας - Φωτεινοί σηματοδότες Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ EN 12676-1 Αντιθαμβωτικά συστήματα οδών - Μέρος 1: Επίδοση και 
χαρακτηριστικά

Οδοποιία

14 
ΕΛΟΤ EN 12966-1

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

14 ΕΛΟΤ EN 13108-1 Ασφαλτσμίγματα - Προδιαγραφές υλικών -
Μέρος 1: Ασφαλτικό σκυρόδεμα

Οδοποιία

14 
ΕΛΟΤ EN 13108-2

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

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ EN 13108-3 Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος
3: Μαλακά ασφαλτομίγματα

Οδοποιία

14 
ΕΛΟΤ EN 13108-4

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

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ EN 13108-5 Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος
5: Ασφαλτική σκυρομαστίχη

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ EN 13108-6 Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος
6: Ασφαλτομαστίχη

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ EN 13108-7 Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος
7: Πορώδες ασφαλτόμιγμα

Οδοποιία

14 
ΕΛΟΤ EN 1317-5

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

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ EN 1337-3 Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 3: Ελαστομερή εφέδρανα Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ EN 1337-5 Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 5: Εφέδρανα 
εγκιβωτισμένου ελαστομερούς

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ EN 1337-8 Eφέδρανα δομημάτων - Μέρος 8: Eφέδρανα οδήγησης και 
εφέδρανα συγκράτησης

Οδοποιία

14 
ΕΛΟΤ EN 13808

Άσφαλτος και ασφαλτικό συνδετικά - Πλαίσιο 
προδιαγραφών κατιοντικών ασφαλτικών
γαλακτωμάτων

Οδοποιία
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14 
ΕΛΟΤ EN 13877-3

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

14 
ΕΛΟΤ EN 13924

Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών -
Προδιαγραφές για ασφάλτους οδοστρωσίας υψηλής 
σκληρότητας

Οδοποιία

14 
ΕΛΟΤ EN 14023

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

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ EN 14188-1 Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών - Μέρος
1: Προδιαγραφές για θερμά υλικά σφράγισης

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ EN 14188-2 Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών - Μέρος
2: Προδιαγραφές για ψυχρά υλικά σφράγισης

Οδοποιία

14 
ΕΛΟΤ EN 14188-3

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

14 
ΕΛΟΤ EN 1423

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

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ EN 14388 ∆ιατάξεις μείωσης θορύβου από οδική κυκλοφορία - 
Προδιαγραφές

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ EN 14399-1 Συστήματα δομικών κοχλιών υψηλής αντοχής για 
προένταση - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

Οδοποιία

14 
ΕΛΟΤ EN 1463-1

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

14 
ΕΛΟΤ EN 14695

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

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ EN 15050 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα -
Στοιχεία γεφυρών

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ EN 15129 Αντισεισμικά συστήματα Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ EN 15258 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα -
Στοιχεία τοίχων αντιστήριξης

Οδοποιία

14 
ΕΛΟΤ EN 15322

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

Οδοποιία

14 
ΕΛΟΤ EN 15381

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

Οδοποιία

14 
ΕΛΟΤ EN 15382

Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά για χρήση στην υποδομή συγκοινωνιακών 
έργων

Οδοποιία

14 
ΕΛΟΤ EN 523

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

Οδοποιία

15 ΕΛΟΤ EN 12899-1 Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήμανσης - 
Μέρος 1: Σταθερές πινακίδες

Οδοποιία

15 
ΕΛΟΤ EN 12899-2

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

Οδοποιία

15 
ΕΛΟΤ EN 12899-3

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

Οδοποιία
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1 
ΕΛΟΤ ΕΝ 40.4

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

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 Ιστοί φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους 
ιστούς φωτισμού

Οδοποιία κλπ

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6 Ιστοί φωτισμού - Μέρος 6: Απαιτήσεις για ιστούς 
φωτισμού από αλουμίνιο

Οδοποιία κλπ

1 
ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7

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

Οδοποιία κλπ

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1338 Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι 
δοκιμής

Οδοποιία κλπ

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 Πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα -
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

Οδοποιία κλπ

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1340 Κράσπεδα από σκυρόδεμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι 
δοκιμής

Οδοποιία κλπ

5 
ΕΛΟΤ EN 13251

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

Οδοποιία κλπ

5 
ΕΛΟΤ EN 13252

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

Οδοποιία κλπ

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1342 Κυβόλιθοι από φυσικούς λίθους για εξωτερική 
πλακόστρωση - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

Οδοποιία κλπ

14 ΕΛΟΤ EN 12271 Επιφανειακές επαλείψεις - Προδιαγραφές Ο∆Ο-Υ∆Ρ-ΟΙΚ

14 ΕΛΟΤ EN 12273 Επιστρώσεις με ασφαλτοπολτό - Απαιτήσεις Ο∆Ο-Υ∆Ρ-ΟΙΚ

14 ΕΛΟΤ EN 12794 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα -
Πάσσαλοι θεμελίωσης

Ο∆Ο-Υ∆Ρ-ΟΙΚ

5 
ΕΛΟΤ EN 12094-1

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

Πυρασφάλεια

5 
ΕΛΟΤ EN 12094-13

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

Πυρασφάλεια

5 
ΕΛΟΤ EN 12259-3

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

Πυρασφάλεια

5 
ΕΛΟΤ EN 12259-4

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

Πυρασφάλεια

5 
ΕΛΟΤ EN 671-1

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

Πυρασφάλεια

5 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-10

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

Πυρασφάλεια

5 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-11

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

Πυρασφάλεια
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5 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-12

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

Πυρασφάλεια

5 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-2

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

Πυρασφάλεια

5 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-3

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

Πυρασφάλεια

5 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-4

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

Πυρασφάλεια

5 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-5

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

Πυρασφάλεια

5 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-6

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

Πυρασφάλεια

5 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-7

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

Πυρασφάλεια

5 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-9

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

Πυρασφάλεια

5 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-1

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

Πυρασφάλεια

5 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-2

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

Πυρασφάλεια

5 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-5

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

Πυρασφάλεια

5 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-1

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

5 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-2

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

5 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13565-1

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

5 
ΕΛΟΤ ΕΝ 671-2

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

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
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9 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-10

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

Πυρασφάλεια

9 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-11

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

Πυρασφάλεια

9 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-12

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

Πυρασφάλεια

9 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-13

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

Πυρασφάλεια

9 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-2

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

Πυρασφάλεια

9 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-3

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

Πυρασφάλεια

9 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-4

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

Πυρασφάλεια

9 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-5

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

Πυρασφάλεια

9 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-6

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

Πυρασφάλεια

9 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-7

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

Πυρασφάλεια

9 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-8

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

Πυρασφάλεια

9 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-9

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

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.01 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας -
Μέρος 1: Προδιαγραφή για πετάσματα καπνού

Πυρασφάλεια

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
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9 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-1

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

Πυρασφάλεια

9 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-2

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

Πυρασφάλεια

9 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-3

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

Πυρασφάλεια

9 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-4

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

Πυρασφάλεια

9 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-5

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

Πυρασφάλεια

9 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-1

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

9 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-2

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

Πυρασφάλεια

9 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13565-1

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

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 14604 ∆ιατάξεις ανιχνευτών καπνού Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.02 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού -
Μέρος 2: Εξοπλισμός ελέγχου και ενδείξεων

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.03 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού -
Μέρος 3: Ηχητικές διατάξεις συναγερμού

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.04 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού -
Μέρος 4: Εξοπλισμός παροχής ισχύος

Πυρασφάλεια

9 
ΕΛΟΤ ΕΝ 54.05

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

Πυρασφάλεια

9 
ΕΛΟΤ ΕΝ 54.07

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

Πυρασφάλεια

9 
ΕΛΟΤ ΕΝ 54.10

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

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.11 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού -
Μέρος 11: Εκκινητές χειρός

Πυρασφάλεια

9 
ΕΛΟΤ ΕΝ 54.12

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

Πυρασφάλεια

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
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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: Αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος

Υαλουργικά

9 
ΕΛΟΤ EN 14321-2

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

Υαλουργικά

9 
ΕΛΟΤ EN 14449

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

Υαλουργικά

14 
ΕΛΟΤ EN 1036-2

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

Υαλουργικά

14 
ΕΛΟΤ EN 1051-2

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

Υαλουργικά

14 
ΕΛΟΤ EN 1096-4

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

Υαλουργικά

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
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14 
ΕΛΟΤ EN 1748-2-2

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

Υαλουργικά

14 
ΕΛΟΤ EN 1863-2:

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

Υαλουργικά

14 
ΕΛΟΤ EN 572-9

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

Υαλουργικά

5 
ΕΛΟΤ EN 13253

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

Υδραυλικά έργα

5 
ΕΛΟΤ EN 13254

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

Υδραυλικά έργα

5 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13255

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

Υδραυλικά έργα

5 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13256

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

Υδραυλικά έργα

5 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13257

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

Υδραυλικά έργα

5 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13265

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

Υδραυλικά έργα

14 
ΕΛΟΤ EN 10224

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

Υδραυλικά έργα

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
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14 
ΕΛΟΤ EN 13492

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

Υδραυλικά έργα

14 
ΕΛΟΤ EN 13493

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

Υδραυλικά έργα

14 
ΕΛΟΤ EN 1433

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

Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤ EN 14396 Σταθερές κλίμακες ανθρωποθυρίδων Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤ EN 14680 Συγκολλητικά για τα δίκτυα θερμοπλαστικών σωλήνων 
χωρίς πίεση - Προδιαγραφές

Υδραυλικά έργα

14 
ΕΛΟΤ EN 14814

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

Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤ EN 14844 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα -
Οχετοί ορθογωνικής διατομής

Υδραυλικά έργα

14 
ΕΛΟΤ EN 1916

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

Υδραυλικά έργα

14 
ΕΛΟΤ EN 1917

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

14 
ΕΛΟΤ EN 295-10

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

Υδραυλικά έργα

14 
ΕΛΟΤ EN 588-2

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

Υδραυλικά έργα

14 
ΕΛΟΤ EN 598

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

Υδραυλικά έργα

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1 Φυσικοί ογκόλιθοι - Μέρος 1: Προδιαγραφή Υδραυλικά, Λιμενικά

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
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16 
ETAG 002-2

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

Κουφώματα

16 
ETAG 002-3

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

16 ETAG 003 Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά τους για 
διαγωριστικά εσωτερικών χώρων

Κτιριακά έργα

16 ETAG 004 Εξωτερικά συστήματα θερμομόνωσης με εξωτεοικό 
επίχρισμα - ETICS

Κτιριακά έργα

16 ETAG 005 Eξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά υγρής 
επάλειψης για στεγάνωση δωμάτων

Κτιριακά έργα

16 ETAG 006 Συστήυατα μηχανικά στερεωμένων εύκαυπτων 
μεμβρανών στενάνωσης δωμάτων

Κτιριακά έργα

16 ETAG 007 Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για κτίρια με 
ξύλινο σκελετό

Ξύλινες κατασκευές

16 ETAG 008 Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για 
προκατασκευασμένες κλίμακες.

Κτιριακά έργα

16 
ETAG 009

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

Κτιριακά έργα

16 
ETAG 010

Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για
αυτοφερόμενα διαφανή προϊόντα κάλυψης στεγών

Κτιριακά έργα

16 ETAG 011 Υποστυλώματα και δοκοί ελαφράς σύνθεσης με βάση το 
ξύλο

Ξύλινες κατασκευές

16 
ETAG 012

Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για κατασκευή 
κτιρίων από προκατασκευασμένο δομικό στοιχείο Κτιριακά έργα

16 ETAG 013 Εξαρτήματα προέντασης και συμπαρομαρτούντα υλικά 
για προεντεταμένες κατασκευές

Οδοποιία

16 
ETAG 014

Πλαστικά αγκύρια για στερέωση εξωτερικών
συστημάτων θερμομόνωσης με εξωτερικό επίχρισμα.

Κτιριακά έργα

16 ETAG 015 Τρισδιάστατα καρφοελάσματα Ξύλινες
κατασκευές

16 ETAG 016-1 Σύνθετα αυτοφερόμενα ελαφρά πετάσματα -
Μέρος 1: Γενικότητες

Κτιριακά έργα

16 
ETAG 016-2

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

Κτιριακά έργα

16 
ETAG 016-3

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

Κτιριακά έργα

16 
ETAG 016-4

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

Κτιριακά έργα

16 ETAG 017 Εξαρτήματα και υλικά επενδύσεων Κτιριακά έργα

16 ETAG 018-1 Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 1:
Γενικότητες

Πυρασφάλεια

16 
ETAG 018-4

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

Πυρασφάλεια
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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

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
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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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