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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αρ. Πρ. Οικ.: 17745/3988
(1)
Συµπλήρωση του Κανονισµού Λειτουργίας του Ε.ΤΕ.ΑΝ
ΑΕ, που εγκρίθηκε µε την Υ.Α 31941/∆ΙΟΕ 531/19.7.11
(ΦΕΚ 1776/Β/5.8.11).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κω−
δικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Π.∆. 229/86 (ΦΕΚ 96/Α/86) «Σύσταση
και Οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας»,
του Π.∆. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α/89), «Οργανισµός της Γενικής
Γραµµατείας Βιοµηχανίας», όπως το τελευταίο τρο−
ποποιήθηκε µε τα Π.∆. 342/1990 (ΦΕΚ 135/Α/90), 189/95
(ΦΕΚ 99/Α/95), του άρθρου 21 του Ν. 2367/1995 (ΦΕΚ
261/Α/1995) «Σύσταση της ∆/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.» και της
υπ’ αριθµ. 3584/5.3.1996 (ΦΕΚ 147/Β/12.3.1996) Υπουργικής
Απόφασης «∆ιάρθρωση, Αρµοδιότητες και κατανοµή
προσωπικού της ∆/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.».
3. Τις διατάξεις του Π∆ 28/2010 «Ανακατανοµή των
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποίηση του
Π∆ 189/2009» (ΦΕΚ 64/Α/10) και Π.∆. 96/2010 (ΦΕΚ 107/
Α/2010) «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων,
Νήσων και Αλιείας, καθορισµός των αρµοδιοτήτων του
και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων».

4. Του Π.∆ 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/2011) «…… συγχώνευση
των Υπουργείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλι−
είας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας …….».
5. Του Π.∆. 110/2011 (ΦΕΚ 243/Α/11−11−2011) «∆ιορισµός
Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την υπ’ αρ. Υ13/24−11−2011 Απόφαση Πρωθυπουργού
(ΦΕΚ 2740/25−11−2011 «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη».
7. Τη µε αρ. πρωτ. ∆Π/Φ6.12/Οικ.16745/02−12−2009 (ΦΕΚ
512/ΥΟ∆∆/07−12−2009) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και της Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας σχετικά µε το διορισµό του Αλέξανδρου
Φούρλα στη θέση του Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας
του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας.
8. Την Υ.Α. µε αρ. πρωτ. Φ2/Οικ.1386/22/09−02−2011 (ΦΕΚ
335/02−03−2011/Β) «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογρα−
φής εγγράφων ”µε εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”…»,
όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. µε αρ. πρωτ. Φ2/
Οικ.4363/51/19−04−2011 (ΦΕΚ 884/19−05−2011/Β).
9. Το Ν. 3912/2011 «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Επιχει−
ρηµατικότητας και Ανάπτυξης» ΦΕΚ Α’ 17/17.2.2011), και
ειδικότερα την παράγραφο 1 του Άρθρου τέταρτο.
10. Τον Κανονισµό Λειτουργίας του Ε.ΤΕ.ΑΝ ΑΕ, που
εγκρίθηκε µε την Υ.Α 31941/∆ΙΟΕ 531/19.7.11 (ΦΕΚ 1776/
Β/5.8.11)
11. Το µε Α.Π.3041/11.11.11 έγγραφο του Γραφείου του
Αναπληρωτή Υπουργού µε το οποίο διαβιβάστηκε στην
Υπηρεσία το µε Α.Π. 136820/9.11.11 έγγραφο του ΕΤΕΑΝ,
που περιλαµβάνει απόσπασµα του Πρακτικού ∆.Σ.23 της
Συνεδρίασης της 9ης Νοεµβρίου 2011 της Ε.ΤΕ.ΑΝ ΑΕ, µε
το οποίο ο φορέας αιτείται µεταξύ άλλων τη συµπλήρω−
ση του ανωτέρω Κανονισµού Λειτουργίας, προκειµένου
να ρυθµιστούν θέµατα λειτουργίας έως τη στελέχωση
των θέσεων ευθύνης του Οργανογράµµατός του
12. Την µε Α.Π. 17521/∆ΜΜΕ 3960/28−11−2011 Εισήγηση
της ∆/νσης ΜΜΕ.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης
αυτής, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
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Μετά από το Άρθρο πρώτο του Κανονισµού Λειτουργί−
ας του Ε.ΤΕ.ΑΝ ΑΕ που εγκρίθηκε µε 31941/∆ΙΟΕ 531/19.7.11
Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1776/Β/5.8.11) προστί−
θεται Άρθρο δεύτερο «Λοιπές Ρυθµίσεις στον Κανονισµό
Λειτουργίας του Ε.Τ.Ε.ΑΝ ΑΕ» ως εξής:
1. Η πλήρωση των θέσεων ευθύνης του παρόντος Κανο−
νισµού Λειτουργίας, πραγµατοποιείται κατά τα προβλε−
πόµενα στην παρ. 3 του Άρθρου Πέµπτου του Ν. 3912/11
το συντοµότερο και όχι αργότερα από τις 2.7.2012.
2. Έως τη στελέχωση των θέσεων ευθύνης της ∆ιεύθυν−
σης Ανάληψης Κινδύνων του Ε.ΤΕ.ΑΝ. Α.Ε. την ανάληψη
κινδύνων για ύψος κινδύνου έως του ποσού των 100.000€
από την εγγύηση ή αντεγγύηση του Ε.ΤΕ.ΑΝ εγκρίνει αντί
για την Επιτροπή Ανάληψης Κινδύνου του Άρθρου Πρώτου
της παρούσας είτε το ∆.Σ του Ε.Τ.Ε.ΑΝ ΑΕ είτε η Επιτροπή
Ανάληψης Κινδύνου για ποσά από 100.001 − 1.000.000 €
του ιδίου Άρθρου που συγκροτείται από τον Πρόεδρο
και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, τον Αντιπρόεδρο του ∆Σ και
τον Γενικό ∆ιευθυντή κατόπιν εισήγησης στελέχους της
∆ιεύθυνσης Ανάληψης Κινδύνου ή άλλου στελέχους στο
οποίο ανατίθεται το καθήκον από τη ∆ιοίκηση.
3. Έως τη συγκρότηση της Επιτροπής Επένδυσης ∆ι−
αθεσίµων του Άρθρου Πρώτου της παρούσας τα δια−
θέσιµα του Ε.Τ.Ε.ΑΝ διατηρούνται τοποθετηµένα στην
Τράπεζα της Ελλάδος.
4. Το ∆.Σ. δύναται να αποφασίζει για κάθε άλλο ζήτηµα
που δεν ρυθµίζεται κατά τρόπο ειδικό από τον παρόντα Κα−
νονισµό Λειτουργίας και λοιπές διατάξεις εθνικού ή κοινοτι−
κού πλαισίου, προκειµένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη
συνέχιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του φορέα.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
µοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 ∆εκεµβρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙ∆ΗΣ

F
Αριθµ. Πρωτ.: ∆11γ/ο/4/87
(2)
Τροποποίηση της απόφασης ”Επικαιροποίηση των Ενι−
αίων Τιµολογίων Έργων Οδοποιας”.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3669/
2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νοµοθεσίας Κα−
τασκευής ∆ηµοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α΄ 116).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005
(ΦΕΚ Α΄98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισµού.
3. Το άρθρο 1 της απόφασης αρ. 2876/7−10−2009 (ΦΕΚ
2234Β/7−10−2009) του Πρωθυπουργού, “Αλλαγή τίτλου
Υπουργείων” σε συνδυασµό µε την παρ. 2 του άρθρου 6
του Π.∆/τος 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221) “Καθορισµός και ανα−
κατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων” µε το οποίο,
µεταφέρεται η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων ως
σύνολο αρµοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού, από το

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλα−
γής στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
4. Το π.δ. 69/1988 “Οργανισµός της Γενικής Γραµµα−
τείας ∆ηµοσίων Έργων” (Α΄ 28) όπως συµπληρώθηκε µε
το Π.∆. 340/4−10−90, “Σύσταση Γενικών ∆/νσεων κ.λπ.” σε
συνδυασµό µε το Π.∆. 910/77 “Περί οργανισµού του τ.
ΥΠ.∆.Ε.” όπως εξακολουθεί να ισχύει σήµερα.
5. Τη µε ΑΠ ∆16α/04/773/29−11−1990 Κοινή Υπουργική
απόφαση σχετικά µε την «εξαίρεση διοικητικών πράξεων
ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
6. Τη ∆17α/03/54/Φ.Ν.437/7.5.2008 απόφασή του Υπουρ−
γού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε “Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιµολογίων
Έργων Οδοποιίας” (ΦΕΚ Β΄ 918/19−5−2008).
7. Τη ∆17α/09/76/ΦΝ437/20−6−2008 απόφαση του
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. “Έγκριση Ενιαίου Τιµολογίου Έρ−
γων Οδοποιίας για τα µικρά έργα προϋπολογισµού κάτω
των 1,5 εκατοµµυρίων ευρώ” (ΦΕΚ Β΄ 1189/26−6−2008).
8. Τη ∆17α/09/18/ΦΝ 437/6−2−2009 απόφαση του Υπουρ−
γού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. Συµπλήρωσης της απόφασης “Επικαιρο−
ποίηση των Ενιαίων Τιµολογίων Έργων Οδοποιίας” (ΦΕΚ
Β΄ 305/19−2−2009),
9. Τη ∆17α/10/123/ΦΝ 437/26−8−2009 απόφαση του
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε Συµπλήρωσης της απόφασης «Επι−
καιροποίηση των Ενιαίων τιµολογίων Έργων Οδοποιίας»
(ΦΕΚ Β΄ 1799/28−8−2009), αποφασίζει:
1. Στη ∆17α/03/54/ΦΝ.437/7−5−2008 απόφαση του Υπουρ−
γού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε “Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιµολογίων
Έργων Οδοποιίας” (ΦΕΚ Β΄ 918/19−5−2008), όπως αυτή ισχύ−
ει µετά τις µε αριθ. ∆17α/09/76/ΦΝ437/20−6−2008 “Έγκρι−
ση Ενιαίου Τιµολογίου Έργων Οδοποιίας για τα µικρά
έργα προϋπολογισµού κάτω των 1,5 εκατοµµυρίων ευρώ”
(ΦΕΚ Β΄ 1189/26−6−2008), ∆17α/09/18/ΦΝ 437/6−2−2009 και
∆17α/10/123/ΦΝ 437/26−8−2009 αποφάσεις Συµπλήρωσης
της απόφασης “Επικαιροποίηση των Ενιαίων τιµολογί−
ων Έργων Οδοποιίας” (ΦΕΚ Β΄ 305/19−2−2009 και ΦΕΚ Β΄
1799/28−8−2009 αντίστοιχα),
α) στο Περιγραφικό Τιµολόγιο αντικαθίσταται το άρ−
θρο Ε−1 ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο∆ΟΥ ως εξής:
Άρθρο Ε−1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
(ΣΑΟ)
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και το−
ποθέτηση Συστηµάτων Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ)
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, σύµφωνα µε την βασιζόµενη στις
ΟΜΟΕ−ΣΑΟ µελέτη σήµανσης−ασφάλισης της οδού.
Στο παρόν άρθρο περιλαµβάνονται: στηθαία ασφα−
λείας 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 χαρακτη−
ριστικά:
•
Ικανότητα συγκράτησης: Ν2, Η1, Η2, Η4b
•
Λειτουργικό πλάτος:
o
κατηγορία W1: ≤ 0,60 m
o
κατηγορία W2: ≤ 0,80 m
o
κατηγορία W3: ≤ 1,00 m
o
κατηγορία W4: ≤ 1,30 m
o
κατηγορία W5: ≤ 1,70 m
o
κατηγορία W6: ≤ 2,10 m
o
κατηγορία W7: ≤ 2,50 m
o
κατηγορία W8: ≤ 3,50 m
•
Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α, Β, C
•
∆ιαµόρφωση: µονόπλευρα, αµφίπλευρα
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Τα ΣΑΟ θα φέρουν σήµανση CE σύµφωνα µε το πρό−
τυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−5 και θα συνοδεύονται από τα πι−
στοποιητικά και έγγραφα που καθορίζονται στο µέρος
5 του προτύπου.
Οι τιµές µονάδος αναφέρονται σε πλήρως εγκατε−
στηµένα συστήµατα, σύµφωνα µε το εγχειρίδιο του
κατασκευαστή (installation manual) και περιλαµβάνουν
τα προβλεπόµενα από την µελέτη οπισθοανακλαστικά
στοιχεία (λευκά ή κόκκινα).
Τα ειδικά τεµάχια απολήξεων αρχής και πέρατος πε−
ριλαµβάνονται ανηγµένα στις ανά τρέχον µέτρο τιµές
µονάδος. Τα στοιχεία βύθισης επιµετρώνται ως µήκη
των αντιστοίχων στηθαίων.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοποθετηµένου Σ.Α.Ο., ανάλογα µε
τον τύπο και τον τρόπο τοποθέτησης αυτού, ως εξής:
Άρθρο Ε−1.1
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφα−
λείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται
µε έµπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α,
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο−2653)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
Άρθρο Ε−1.1.1 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συ−
γκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W7
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
Άρθρο Ε−1.1.2 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συ−
γκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W6
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
Άρθρο Ε−1.1.3 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συ−
γκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W5
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
Άρθρο Ε−1.1.4 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συ−
γκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W4
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
Άρθρο Ε−1.1.5 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συ−
γκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W3
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
Άρθρο Ε−1.1.6 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συ−
γκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W2
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
Άρθρο Ε−1.2
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφα−
λείας, ικανότητας συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται
µε έµπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α,
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο−2653)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
Άρθρο Ε−1.2.1 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συ−
γκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
Άρθρο Ε−1.2.2 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συ−
γκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W4
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
Άρθρο Ε−1.2.3 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συ−
γκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W3
ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
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Αριθµητικά:
Άρθρο Ε−1.3
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφα−
λείας τεχνικών έργων, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ 1317−2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο−2653)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
Άρθρο Ε−1.3.1 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συ−
γκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
Άρθρο Ε−1.3.2 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συ−
γκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
Άρθρο Ε−1.3.3 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συ−
γκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W7, κατηγορίας
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
Άρθρο Ε−1.3.4 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συ−
γκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
Άρθρο Ε−1.3.5 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συ−
γκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
Άρθρο Ε−1.4
Αµφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφα−
λείας ικανότητας συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται
µε έµπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α,
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο−2653)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
Άρθρο Ε−1.4.1 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συ−
γκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W7
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
Άρθρο Ε−1.4.2 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συ−
γκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W6
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
Άρθρο Ε−1.4.3 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συ−
γκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
Άρθρο Ε−1.5
Αµφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφα−
λείας ικανότητας συγκράτησης Η2 που τοποθετούνται
µε έµπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α,
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο−2653)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
Άρθρο Ε−1.5.1 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συ−
γκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W7
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
Άρθρο Ε−1.6
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφα−
λείας ικανότητας συγκράτησης Η2 που τοποθετούνται
µε έµπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α,
σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2
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(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο−2653)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
Άρθρο Ε−1.6.1 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας κε−
ντρικής νησίδας, κοινής δράσης, τοποθετούµενο µε
έµπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού
πλάτους W8
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
Άρθρο Ε−1.6.2 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ορι−
ζόντιας κεντρικής νησίδας, χωριστής δράσης, τοπο−
θετούµενο µε έµπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2,
λειτουργικού πλάτους W5
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
Άρθρο Ε−1.6.3 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ορι−
ζόντιας κεντρικής νησίδας, χωριστής δράσης, τοπο−
θετούµενο µε έµπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2,
λειτουργικού πλάτους W4
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
Άρθρο Ε−1.6.4 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας κε−
κλιµένης κεντρικής νησίδας, χωριστής δράσης, τοπο−
θετούµενο µε έµπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2,
λειτουργικού πλάτους W5
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
Άρθρο Ε−1.6.5 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας κε−
κλιµένης κεντρικής νησίδας, χωριστής δράσης, τοπο−
θετούµενο µε έµπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2,
λειτουργικού πλάτους W4
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
Άρθρο Ε−1.6.6 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερεί−
σµατος, τοποθετούµενο µε έµπηξη, ικανότητας συγκρά−
τησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
Άρθρο Ε−1.6.7 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας τοπο−
θετούµενο στο βάθρο γέφυρας σήµανσης, ικανότητας
συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
Άρθρο Ε−1.6.8 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας τοπο−
θετούµενο στο βάθρο γέφυρας σήµανσης, ικανότητας
συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W3
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
Άρθρο Ε−1.7
Αµφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφα−
λείας ικανότητας συγκράτησης Η2 που τοποθετούνται
µε έµπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α,
σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο−2653)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
Άρθρο Ε−1.7.1 Αµφίπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερεί−
σµατος, τοποθετούµενο µε έµπηξη, ικανότητας συγκρά−
τησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
Άρθρο Ε−1.7.2 Αµφίπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεκλι−
µένης κεντρικής νησίδας, τοποθετούµενο µε έµπηξη, ικα−
νότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W3
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:

Άρθρο Ε−1.8
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφα−
λείας ερείσµατος µε ικανότητα συγκράτησης Η4b που
τοποθετούνται µε έµπηξη, σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ
1317−2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο−2653)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
Άρθρο Ε−1.8.1 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερεί−
σµατος, ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλά−
τους W7, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
Άρθρο Ε−1.8.2 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερεί−
σµατος, ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλά−
τους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
Άρθρο Ε−1.8.3 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερεί−
σµατος, ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλά−
τους W3, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
Άρθρο Ε−1.9
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφα−
λείας οριζόντιας κεντρικής νησίδας, µε χωριστή δράση,
µε ικανότητα συγκράτησης Η4b που τοποθετούνται µε
έµπηξη, σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο−2653)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
Άρθρο Ε−1.9.1 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ορι−
ζόντιας κεντρικής νησίδας, µε χωριστή δράση, ικανό−
τητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W7,
κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
Άρθρο Ε−1.9.2 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ορι−
ζόντιας κεντρικής νησίδας, µε χωριστή δράση, ικανό−
τητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W5,
κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
Άρθρο Ε−1.20 Κινητά µεταλλικά στηθαία ασφαλείας
κατά ΕΛΟΤ 1317−2, τοποθετούµενα κατά την εκτέλεση
των εργασιών.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο−2653)
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προσκόµιση επί
τόπου, η τοποθέτηση σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µε−
λέτη εργοταξιακής σήµανσης/ασφαλείας, οι απαιτούµε−
νες µετακινήσεις (αποσυναρµολόγηση, επανασυναρµο−
λόγηση), η αντικαστάσταση στοιχείων που υφίστανται
φθορές και η αποκόµιση µετά την ολοκλήρωση των
προβλεποµένων εργασιών.
Τα κινητά µεταλλικά στοιχεία παραµένουν στην κατο−
χή του Αναδόχου ή της εταιρείας ενοικίασης. Το παρόν
άρθρο αφορά µόνον την χρήση τους
Τιµή ανά µέτρο µήκους ανά µήνα χρησιµοποίησης
Άρθρο Ε−1.20.1 Εργοταξιακό µεταλλικό στηθαίο ασφα−
λείας ικανότητας συγκράτησης Τ1
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
Άρθρο Ε−1.20.2 Εργοταξιακό µεταλλικό στηθαίο ασφα−
λείας ικανότητας συγκράτησης Τ2
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο Ε−1.20.3
Εργοταξιακό µεταλλικό στη−
θαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Τ3
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
Άρθρο Ε−1.25
∆ίοδοι εκτάκτων αναγκών κε−
ντρικής από σύστηµα κινητών µεταλλικών στηθαίων
ασφαλείας κατά ΕΛΟΤ 1317−2.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο−2653)
Πλήρες στοιχείο διόδου εκτάκτων αναγκών κεντρικής
νησίδας, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, ικα−
νότητας ανάσχεσης Η2, µε διαµορφώσεις βυθισµένων
άκρων, σύστηµα κύλισης και διάταξη µανδάλωσης χω−
ρίς χρήση εργαλείων. Το σύστηµα, µήκους της τάξεως
των 40 m, θα έχει δυνατότητα ανάπτυξης χωρίς χρήση
µηχανηµάτων.
Τιµή ανά πλήρως εγκατεστηµένο σύστηµα.
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
Άρθρο Ε−1.30 Προκατασκευασµένα στηθαία οδών από
σκυρόδεµα σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο−2653)
Άρθρο E−1.30.1 Στηθαία οδού από σκυρόδεµα, προκα−
τασκευασµένα, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργι−
κού πλάτους W7, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας
πρόσκρουσης Β µε δυνατότητα επίχωσης όπισθεν
Τιµή ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
Άρθρο E−1.30.2
Στηθαία από σκυρόδεµα,
προκατασκευασµένα, µε ικανότητα συγκράτησης Η2,
λειτουργικού πλάτους W6, κατηγορίας σφοδρότητας
πρόσκρουσης Β
Τιµή ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
Άρθρο E−1.30.3
Στηθαία οδού από σκυρόδεµα,
προκατασκευασµένα, µε ικανότητα συγκράτησης Η2,
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
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λειτουργικού πλάτους W3, κατηγορίας σφοδρότητας
πρόσκρουσης Β, αγκυρούµενα
Τιµή ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
Άρθρο Ε−1.30.4 Στηθαία γεφυρών από σκυρόδεµα, προ−
κατασκευασµένα, µε ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουρ−
γικού πλάτους W4, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότη−
τας πρόσκρουσης Β, µε πλάκα−οδηγό έδρασης
Τιµή ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
Άρθρο Ε−1.30.5 Στηθαία γεφυρών από σκυρόδεµα,
προκατασκευασµένα, µε ικανότητα συγκράτησης Η2,
λειτουργικού πλάτους W1, ύψους 0,80 m, κατηγορίας
σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, αγκυρούµενα
Τιµή ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
Άρθρο Ε−1.30.6 Στοιχείο συναρµογής µεταξύ αµφί−
πλευρου και διπλού στηθαίου από σκυρόδεµα κεντρικής
νησίδας ύψους 80 cm, µήκους 4,0 m, κατασκευασµένο
από σκυρόδεµα (bifurcation)
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
Άρθρο E−1.35 Συστήµατα απορρόφησης ενέργειας
πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο−2653)
Τιµή ανά τεµάχιο
Άρθρο E−1.35.1 ΣΑΕΠ τύπου επαναφοράς, κλάσεως 110
(R), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθµητικά:
β) στον Πίνακα τιµών µονάδος Έργων Οδοποιίας τρο−
ποποιούνται οι τιµές του άρθρου Ε1 σύµφωνα µε τον
παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Άρθρο
Αναθεώρησης

Μονάδα

Τιµή
Μονάδας

Ε−1

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ)

Ε−1.1

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικα−
νότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται µε
έµπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α,
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2

Ε−1.1.1

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2,
λειτουργικού πλάτους W7

Ο∆Ο−2653

m

35,00

Ε−1.1.2

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2,
λειτουργικού πλάτους W6

Ο∆Ο−2653

m

37,50

Ε−1.1.3

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2,
λειτουργικού πλάτους W5

Ο∆Ο−2653

m

40,00

Ε−1.1.4

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2,
λειτουργικού πλάτους W4

Ο∆Ο−2653

m

41,50
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Ε−1.1.5

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2,
λειτουργικού πλάτους W3

Ο∆Ο−2653

m

43,00

Ε−1.1.6

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2,
λειτουργικού πλάτους W2

Ο∆Ο−2653

m

45,00

Ε−1.2

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικα−
νότητας συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται µε
έµπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α,
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2

Ε−1.2.1

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1,
λειτουργικού πλάτους W5

Ο∆Ο−2653

m

50,00

Ε−1.2.2

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1,
λειτουργικού πλάτους W4

Ο∆Ο−2653

m

60,00

Ε−1.2.3

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1,
λειτουργικού πλάτους W3

Ο∆Ο−2653

m

70,00

Ε−1.3

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τε−
χνικών έργων σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
1317−2

Ο∆Ο−2653

m

Ε−1.3.1

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2,
λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας
πρόσκρουσης Α

Ο∆Ο−2653

m

110,00

Ε−1.3.2

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2,
λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότη−
τας πρόσκρουσης Α

Ο∆Ο−2653

m

125,00

Ε−1.3.3

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η4b,
λειτουργικού πλάτους W7, κατηγορίας σφοδρότητας
πρόσκρουσης Α

Ο∆Ο−2653

m

150,00

Ε−1.3.4

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η4b,
λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας
πρόσκρουσης Α

Ο∆Ο−2653

m

185,00

Ε−1.3.5

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η4b,
λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότη−
τας πρόσκρουσης Α

Ο∆Ο−2653

m

200,00

Ε−1.4

Αµφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότη−
τας συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται µε έµπηξη,
κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύµφωνα
µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2

Ε−1.4.1

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1,
λειτουργικού πλάτους W7

Ο∆Ο−2653

m

50,00

Ε−1.4.2

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1,
λειτουργικού πλάτους W6

Ο∆Ο−2653

m

55,00

Ε−1.4.3

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1,
λειτουργικού πλάτους W5

Ο∆Ο−2653

m

60,00

Ε−1.5

Αµφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότη−
τας συγκράτησης Η2 που τοποθετούνται µε έµπηξη,
κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύµφωνα
µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2
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Ε−1.5.1

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2,
λειτουργικού πλάτους W7

Ε−1.6

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικα−
νότητας συγκράτησης Η2 που τοποθετούνται µε
έµπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2

Ε−1.6.1
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Ο∆Ο−2653

m

65,00

Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεντρικής νησίδας,
κοινής δράσης, τοποθετούµενο µε έµπηξη, ικανότη−
τας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W8

Ο∆Ο−2653

m

50,00

Ε−1.6.2

Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας οριζόντιας κεντρι−
κής νησίδας, χωριστής δράσης, τοποθετούµενο µε
έµπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού
πλάτους W5

Ο∆Ο−2653

m

55,00

Ε−1.6.3

Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας οριζόντιας κεντρι−
κής νησίδας, χωριστής δράσης, τοποθετούµενο µε
έµπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού
πλάτους W4

Ο∆Ο−2653

m

60,00

Ε−1.6.4

Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεκλιµένης κεντρι−
κής νησίδας, χωριστής δράσης, τοποθετούµενο µε
έµπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού
πλάτους W5

Ο∆Ο−2653

m

75,00

Ε−1.6.5

Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεκλιµένης κεντρι−
κής νησίδας, χωριστής δράσης, τοποθετούµενο µε
έµπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού
πλάτους W4

Ο∆Ο−2653

m

85,00

Ε−1.6.6

Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσµατος, τοπο−
θετούµενο µε έµπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2,
λειτουργικού πλάτους W5

Ο∆Ο−2653

m

55,00

Ε−1.6.7

Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσµατος, τοπο−
θετούµενο µε έµπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2,
λειτουργικού πλάτους W4

Ο∆Ο−2653

m

60,00

Ε−1.6.8

Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσµατος, τοπο−
θετούµενο µε έµπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2,
λειτουργικού πλάτους W3

Ο∆Ο−2653

m

70,00

Ε−1.7

Αµφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικα−
νότητας συγκράτησης Η2 που τοποθετούνται µε
έµπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2

Ε−1.7.1

Αµφίπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεκλιµένης κεντρι−
κής νησίδας, τοποθετούµενο µε έµπηξη, ικανότητας
συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5

Ο∆Ο−2653

m

80,00

Ε−1.7.2

Αµφίπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεκλιµένης κεντρι−
κής νησίδας, τοποθετούµενο µε έµπηξη, ικανότητας
συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W3

Ο∆Ο−2653

m

90,00

Ε−1.8

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας µε ικα−
νότητα συγκράτησης Η4b που τοποθετούνται µε
έµπηξη, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2
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Ε−1.8.1

Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσµατος, ικανό−
τητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W7,
κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α

Ο∆Ο−2653

m

95,00

Ε−1.8.2

Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσµατος, ικανό−
τητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W5,
κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α

Ο∆Ο−2653

m

120,00

Ε−1.8.3

Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσµατος, ικανό−
τητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W3,
κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α

Ο∆Ο−2653

m

140,00

Ε−1.9

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ορι−
ζόντιας κεντρικής νησίδας, µε χωριστή δράση, µε
ικανότητα συγκράτησης Η4b που τοποθετούνται µε
έµπηξη, σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2

Ο∆Ο−2653

m

Ε−1.9.1

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ορι−
ζόντιας κεντρικής νησίδας, µε χωριστή δράση, µε
ικανότητα συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους
W7, σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2

Ο∆Ο−2653

m

100,00

Ε−1.9.2

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ορι−
ζόντιας κεντρικής νησίδας, µε χωριστή δράση, µε
ικανότητα συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους
W5, σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2

Ο∆Ο−2653

m

125,00

Ε−1.20

Κινητά µεταλλικά στηθαία ασφαλείας κατά ΕΛΟΤ
1317−2, τοποθετούµενα κατά την εκτέλεση των ερ−
γασιών

Ε−1.20.1

Εργοταξιακό µεταλλικό στηθαίο ασφαλείας ικανό−
τητας συγκράτησης Τ1

Ο∆Ο−2653

m/µήνα

6,00

Ε−1.20.2

Εργοταξιακό µεταλλικό στηθαίο ασφαλείας ικανό−
τητας συγκράτησης Τ2

Ο∆Ο−2653

m/µήνα

6,50

Ε−1.20.3

Εργοταξιακό µεταλλικό στηθαίο ασφαλείας ικανό−
τητας συγκράτησης Τ3

Ο∆Ο−2653

m/µήνα

7,00

Ε−1.25

∆ίοδοι εκτάκτων αναγκών κεντρικής από σύστη−
µα κινητών µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας κατά
ΕΛΟΤ 1317−2

Ο∆Ο−2653

τεµ

60.000,00

Ε−1.30

Προκατασκευασµένα στηθαία οδών από σκυρόδεµα,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2

Ε−1.30.1

Στηθαία οδού από σκυρόδεµα, προκατασκευασµένα,
µε ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλά−
τους W7, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας
πρόσκρουσης Β, µε δυνατότητα επίχωσης όπισθεν

Ο∆Ο−2548

m

215,00

Ε−1.30.2

Στηθαία οδού από σκυρόδεµα, προκατασκευασµένα,
µε ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλά−
τους W6, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας
πρόσκρουσης Β

Ο∆Ο−2548

m

170,00

Ε−1.30.3

Στηθαία οδού από σκυρόδεµα, προκατασκευασµένα,
µε ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλά−
τους W3, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας
πρόσκρουσης Β, αγκυρούµενα

Ο∆Ο−2548

m

205,00
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Ε−1.30.4

Στηθαία γεφυρών από σκυρόδεµα, προκατασκευα−
σµένα, µε ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού
πλάτους W4, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότη−
τας πρόσκρουσης Β, µε πλάκα−οδηγό έδρασης

Ο∆Ο−2548

m

260,00

Ε−1.30.5

Στηθαία γεφυρών από σκυρόδεµα, προκατασκευα−
σµένα, µε ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού
πλάτους W1, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότη−
τας πρόσκρουσης Β, αγκυρούµενα

Ο∆Ο−2548

m

250,00

Ε−1.30.6

Στοιχείο συναρµογής µεταξύ αµφίπλευρου και δι−
πλού στηθαίου από σκυρόδεµα κεντρικής νησίδας
ύψους 80 cm, µήκους 4,0 m, κατασκευασµένο από
σκυρόδεµα (bifurcation)

Ο∆Ο−2548

τεµ

2.000,00

E−1.35

Συστήµατα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης
(ΣΑΕΠ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317

E−1.35.1

ΣΑΕΠ τύπου επαναφοράς, κλάσεως 110 (RΕ)

Ο∆Ο−2653

τεµ

20.000,00

2. Η απόφαση αυτή εφαρµόζεται στα έργα των οποίων η διακήρυξη δηµοπρασίας ή η απόφαση ανάθεσης (σε
περιπτώσεις ανάθεσης χωρίς διαγωνισµό) θα δηµοσιευθεί ή θα υπογραφεί, δέκα (10) ηµέρες µετά την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 ∆εκεµβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ

F
Αριθµ. 200361
(3)
«Ταξινόµηση ΦΙΧ αυτοκινήτων µέχρι 15 τόνους σε µελισ−
σοκόµους, τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 8138/Β7/1045
(ΦΕΚ 404/Β/4.4.2006) Κοινής Υπουργικής Απόφασης
των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του Άρθρου 11
του ν. 3399/13.10.2005 (ΦΕΚ 255/Α/17.10.2005) «Ρυθµίσεις
θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίµων – Προσαρµογή στη νέα Κ.Α.Π. και
άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του
ν. 2801/3.3.2000 (ΦΕΚ 46/Α/3.3.2000) «Ρυθµίσεις θεµάτων
αρµοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 1959/1991
(ΦΕΚ 123/Α/5.8.1991) «Για τις οδικές µεταφορές, τις επι−
κοινωνίες και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (ΦΕΚ
151/Α/3.9.2010) «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµε−
ταλλεύσεων».
5. Τα οριζόµενα στα κεφάλαια Β και ∆ της
Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ 707/Β/5.9.1991) απόφασης του
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «χορήγηση
αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 1959/1991».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που

κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98Α΄) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού−
σας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρους του
Κρατικού Προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Α) Στην παράγραφο 1 της υπ’ αριθµ. 8138/Β7/1045 (ΦΕΚ
404/Β/4.4.2006) κοινής υπουργικής απόφασης, προστί−
θεται η παράγραφος 1.1 ως εξής:
1.1. Επιτρέπεται η χορήγηση µίας άδειας κυκλοφορίας
φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης µικτού βάρους
µέχρι 15.000 χιλιογράµµων στους έχοντες µελισσοκοµι−
κές επιχειρήσεις, χωρίς την προϋπόθεση πραγµατοποί−
ησης των ακαθάριστων εσόδων, που προβλέπονται από
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1959/1991,
όπως αυτές ισχύουν σήµερα.
Β) Στην παράγραφο 2 της υπ’ αριθµ. 8138/Β7/1045 (ΦΕΚ
404/Β/4.4.2006) κοινής υπουργικής απόφασης, προστί−
θεται η παράγραφος 2.1 ως εξής:
2.1 Καθορίζουµε τις προϋποθέσεις απόκτησης Φ.Ι.Χ.
αυτοκινήτου µικτού βάρους µέχρι 15.000 χιλιογράµµων
στις µελισσοκοµικές επιχειρήσεις ως εξής:
O κάτοχος µελισσοκοµικής επιχείρησης (φυσικό ή νο−
µικό πρόσωπο) για να αποκτήσει την άδεια κυκλοφο−
ρίας του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου της παραγράφου 1.1, µικτού
βάρους µέχρι 15 τόνων, πρέπει:
α) να είναι µελισσοκόµος και κάτοχος µελισσοκοµικού
βιβλιαρίου από πενταετίας ή απόφοιτος µελισσοκοµικής
σχολής µε 300 τουλάχιστον ώρες εκπαίδευσης o οποίος
ασχολείται µε τη µελισσοκοµία για χρονικό διάστηµα
µεγαλύτερο των δύο ετών.
β) να κατέχει πάνω από 400 µελισσοσµήνη και
γ) να χαρακτηρίζεται κατά κύρια απασχόληση γεωρ−
γός, δηλαδή:
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• να ασχολείται επαγγελµατικά µε αγροτική δραστη−
ριότητα στην εκµετάλλευση τουλάχιστον κατά 30% του
συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του
• να λαµβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτι−
κή δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού
ετήσιου εισοδήµατός του
• να είναι ασφαλισµένος στον Οργανισµό Γεωργικής
Ασφάλισης (Ο.Γ.Α) και
• να είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο Αγροτών και
Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων
Γ) Η παράγραφος 3 της υπ’ αριθµ. 8138/Β7/1045 (ΦΕΚ
404/Β/4.4.2006) κοινής υπουργικής απόφασης, αντικα−
θίσταται ως ακολούθως:
3 Για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας από τις
αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών, Μετα−
φορών και ∆ικτύων των Περιφερειακών Ενοτήτων της
Χώρας, απαιτείται βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών
Ενοτήτων, η οποία να βεβαιώνει τα παραπάνω.
Ο τύπος της χορηγούµενης βεβαίωσης κατά περί−
πτωση είναι ο εξής:
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
α) Ο ή Η……………………………………………κάτοικος………………………………είναι
κατά κύρια απασχόληση γεωργός ή νέος αγρότης, µε−
λισσοκόµος από τριετίας ή απόφοιτος µελισσοκοµικής

σχολής, κατέχει πάνω από 200 µελισσοσµήνη και έχει
ανάγκη απόκτησης άδειας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου µικτού βά−
ρους µέχρι 12.000 χιλιογράµµων για την εξυπηρέτηση
της επιχείρησής τους.
β) Ο ή Η……………………………………κάτοικος………………………………………εί−
ναι κατά κύρια απασχόληση γεωργός ή νέος αγρότης,
µελισσοκόµος από πενταετίας ή απόφοιτος µελισσο−
κοµικής σχολής απασχολούµενος µε τη µελισσοκο−
µία για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των δύο ετών,
κατέχει πάνω από 400 µελισσοσµήνη και έχει ανάγκη
απόκτησης άδειας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου µικτού βάρους
µέχρι 15.000 χιλιογράµµων για την εξυπηρέτηση της
επιχείρησής τους.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 ∆εκεµβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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