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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 
1 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  
 

Δπιζημαίνεηαι όηι ηο έπγο αθοπά ζηην ενεπγειακή αναβάθμιζη ςπάπσονηορ  
κηιπίος, με ιδιαιηεπόηηηερ λόγω πποζβάζεων, καιπικών ζςνθηκών, μικπών 
ποζοηήηων, καηαζκεςαζηικών δςζκολιών, πποζαπμογών ζε ςθιζηάμενα 
δίκηςα ηλεκηπομησανολογικών εγκαηαζηάζεων κλπ. ιδιαίηεπερ καηαζκεςέρ,  
με ηαςηόγσπονη λειηοςπγίαρ ηος κηιπίος. 
Οι επιπλέον δαπάνερ πος απαιηούνηαι για ηην ςπολοποίηζη όλων ηων  
παπαπάνω (οποιαζδήποηε μοπθήρ και έκηαζηρ), θα ζςνςπολογιζθούν από 
ηον ανάδοσο ηος έπγος καηά ηην διαμόπθωζη ηηρ οικονομικήρ ηος 
πποζθοπάρ, και θεωπείηαι όηι ζςμπεπιλαμβάνονηαι ανηγμένερ ζηιρ 
ανηίζηοισερ ηιμέρ μονάδερ επγαζιών (έζηω και εάν αςηό δεν αναθέπεηαι πηηά 
ζηα ανηίζηοισα άπθπα), και δεν θα καηαβληθεί καμία επιπλέον δαπάνη πος 
πποκύπηει εξαιηίαρ ηηρ εθαπμογήρ όλων αςηών. 
 

Ακηζηείιεκμ ημο πανυκημξ ηζιμθμβίμο είκαζ μ ηαεμνζζιυξ ηζιχκ ιμκάδμξ ηςκ ενβαζζχκ, 
πμο είκαζ απαναίηδηεξ βζα ηδκ έκηεπκδ μθμηθήνςζδ ημο Ένβμο, υπςξ πνμδζαβνάθεηαζ 
ζηα θμζπά Σεφπδ Γδιμπνάηδζδξ πμο μνίγμκηαζ ζηδ Γζαηήνολδ. 
 
1.1 Οζ ηζιέξ ιμκάδαξ ημο πανυκημξ Σζιμθμβίμο ακαθένμκηαζ ζε ιμκάδεξ πθήνςξ 

πεναζςιέκςκ ενβαζζχκ, υπςξ πενζβνάθμκηαζ ακαθοηζηά παναηάης, μζ μπμίεξ εα 
εηηεθεζημφκ ζηδκ πενζμπή ημο Ένβμο. Οζ ηζιέξ ιμκάδμξ πενζθαιαάκμοκ υθεξ ηζξ 
δαπάκεξ πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ πενζβναθή ηςκ ενβαζζχκ, ηαεχξ ηαζ υζεξ 
απαζημφκηαζ βζα ηδκ πθήνδ ηαζ έκηεπκδ εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ, ζφιθςκα ηαζ ιε ηα 
θμζπά Σεφπδ Γδιμπνάηδζδξ. 

 
Καιζά αλίςζδ ή αιθζζαήηδζδ δεκ ιπμνεί κα εειεθζςεεί, ςξ πνμξ ημ είδμξ ηαζ ηδκ 
απυδμζδ ηςκ ιδπακδιάηςκ, ηζξ εζδζηυηδηεξ ηαζ ημκ ανζειυ ημο ενβαημηεπκζημφ 
πνμζςπζημφ ηαζ ηδκ δοκαηυηδηα πνδζζιμπμίδζδξ ή ιή ιδπακζηχκ ιέζςκ, εηηυξ ακ 
άθθςξ μνίγεηαζ ζηα άνενα ημο πανυκημξ. 
 

 φιθςκα ιε ηα παναπάκς, ιε ηζξ ηζιέξ ιμκάδμξ ημο πανυκημξ Σζιμθμβίμο  
πνμηφπηεζ ημ πνμτπμθμβζγυιεκμ άιεζμ ηυζημξ ημο Ένβμο, δδθαδή ημ ζοκμθζηυ 
ηυζημξ ηςκ επί ιένμοξ ενβαζζχκ ή θεζημονβζχκ, μζ μπμίεξ ζοκεέημοκ ημ θοζζηυ 
ακηζηείιεκμ ημο Ένβμο. ηζξ ηζιέξ ιμκάδμξ αοηέξ, εκδεζηηζηά ηαζ υπζ πενζμνζζηζηά, 
πενζθαιαάκμκηαζ ηα ηάηςεζ: 

 
1.1.1  Κάεε είδμοξ επζαάνοκζδ ηςκ εκζςιαημοιέκςκ οθζηχκ απυ θυνμοξ, ηέθδ, 

δαζιμφξ, έλμδα εηηεθςκζζιμφ, εζδζημφξ θυνμοξ η.θπ., πθδκ ημο Φ.Π.Α. Ο 
Ακάδμπμξ δεκ απαθθάζζεηαζ απυ ηα ηέθδ δζμδίςκ ηςκ ηάεε είδμοξ ιεηαθμνζηχκ 
ημο ιέζςκ.  

 
1.1.2  Οζ δαπάκεξ πνμιδεείαξ ηςκ πάζδξ θφζεςξ, εκζςιαημοιέκςκ ηαζ ιδ, ηονίςκ ηαζ 

αμδεδηζηχκ οθζηχκ, ιεηαθμνάξ ημοξ ζηζξ εέζεζξ εηηέθεζδξ ηςκ ενβαζζχκ, 
απμεήηεοζδξ, θφθαλδξ, επελενβαζίαξ ημοξ (ακ απαζηείηαζ) ηαζ πνμζέββζζήξ ημοξ, 
ιε ηζξ απαζημφιεκεξ θμνημεηθμνηχζεζξ, ηζξ αζθαθίζεζξ ηςκ ιεηαθμνχκ, ηζξ ζηαθίεξ 
ηςκ ιεηαθμνζηχκ ιέζςκ ηαζ ηζξ απαζημφιεκεξ πθάβζεξ ιεηαθμνέξ, εηηυξ ηςκ 
εζδζηχκ πενζπηχζεςκ, πμο δ ιεηαθμνά πθδνχκεηαζ ζδζαζηένςξ ιε ακηίζημζπα άνενα 
ημο Σζιμθμβίμο.  
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 Οιμίςξ μζ δαπάκεξ βζα ηδκ θμνημεηθυνηςζδ ηαζ ιεηαθμνά (ιε ηδκ ζηαθία 
ιεηαθμνζηχκ ιέζςκ) ηςκ πθεμκαγυκηςκ ή/ηαζ αηαηάθθδθςκ πνμσυκηςκ εηζηαθχκ 
ηαζ θμζπχκ οθζηχκ, ζε ηαηάθθδθμοξ πχνμοξ απυννζρδξ, θαιαακμιέκςκ οπυρδ 
ηςκ ζζπουκηςκ Πενζααθθμκηζηχκ Όνςκ, ζφιθςκα ιε ηδκ Δ..Τ. ηαζ ημοξ θμζπμφξ 
υνμοξ δδιμπνάηδζδξ. 

 Σμ ηυζημξ οπμδμπήξ ζε απμδεηημφξ πχνμοξ, ηςκ απμαθήηςκ απυ εηζηαθέξ, 
ηαηαζηεοέξ ηαζ ηαηεδαθίζεζξ (ΑΔΚΚ), υπςξ αοηά ηαεμνίγμκηαζ ζηδκ ΚΤΑ 
36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312Β/2010) ηαζ ελεζδζηεφμκηαζ ιε ηδκ Δβηφηθζμ αν. 
πνςη. μζη 4834/25-1-2013 ημο Τπμονβείμο Πενζαάθθμκημξ Δκένβεζαξ ηαζ Κθζιαηζηήξ 
Αθθαβήξ, δεκ πενζθαιαάκεηαζ ζηζξ ακηίζημζπεξ ηζιέξ ημο ηζιμθμβίμο. 

  Χξ «ηυζημξ οπμδμπήξ ζε απμδεηημφξ πχνμοξ» κμείηαζ ημ ηυζημξ πνήζδξ ημο 
ζοβηεηνζιέκμο πχνμο απυ ηδκ πανάδμζδ ηςκ οθζηχκ αοηχκ ηαζ ηδκ επέηεζκα 
δζαπείνζζή ημοξ. 

  
1.1.3  Οζ δαπάκεξ ιζζεχκ, διενμιζζείςκ, οπενςνζχκ, οπενενβαζζχκ, αζθαθζζηζηχκ 

εζζθμνχκ (ζημκ ΔΦΚΑ., ζε αζθαθζζηζηέξ εηαζνείεξ, ή ζε άθθμοξ διεδαπμφξ ή/ηαζ 
αθθμδαπμφξ αζθαθζζηζημφξ μνβακζζιμφξ ηθπ.), δχνςκ εμνηχκ, επζδμιάηςκ πμο 
ηαεμνίγμκηαζ απυ ηζξ ζζπφμοζεξ εηάζημηε οθθμβζηέξ οιαάζεζξ Δνβαζίαξ (αδείαξ, 
μζημβεκεζαημφ, εέζεςξ, ακεοβζεζκήξ ενβαζίαξ, ελαζνεζίιςκ ανβζχκ η.θπ.), 
κοηηενζκήξ απαζπυθδζδξ (πθδκ ηςκ ένβςκ πμο δ εηηέθεζή ημοξ πνμαθέπεηαζ ηαηά 
ηζξ κοηηενζκέξ χνεξ ηαζ ηζιμθμβμφκηαζ ζδζαζηένςξ) η.θπ., ημο πάζδξ θφζεςξ 
πνμζςπζημφ (ενβαημηεπκζημφ υθςκ ηςκ εζδζημηήηςκ μδδβχκ ηαζ πεζνζζηχκ 
μπδιάηςκ ηαζ ιδπακδιάηςκ, ηεπκζηχκ ζοκενβείςκ, επζζηδιμκζημφ πνμζςπζημφ ηαζ 
ηςκ επζζηαηχκ ιε ελεζδζηεοιέκμ ακηζηείιεκμ, διεδαπμφ ή αθθμδαπμφ πμο 
απαζπμθείηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ημο ένβμο, επί ηυπμο ή μπμοδήπμηε αθθμφ. 

  
1.1.4  Οζ ηάεε είδμοξ δαπάκεξ βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ, ελμπθζζιυ ηαζ θεζημονβία 

ενβμηαλζαημφ ενβαζηδνίμο, εάκ πνμαθέπεηαζ, ηδκ θήρδ ηαζ ιεηαθμνά ηςκ δμηζιίςκ 
ηαζ ηδκ εηηέθεζδ εθέβπςκ ηαζ δμηζιχκ, είηε ζημ ενβμηαλζαηυ ενβαζηήνζμ ή ζε 
ηναηζηυ ή ζε ζδζςηζηυ ηδξ εβηνίζεςξ ηδξ Τπδνεζίαξ, ζφιθςκα ιε ημοξ υνμοξ 
δδιμπνάηδζδξ.  

 
1.1.5  Οζ δαπάκεξ εβηαηάζηαζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ιμκάδςκ παναβςβήξ 

πνμηαηαζηεοαζιέκςκ ζημζπείςκ, εθ’ υζμκ πνμαθέπμκηαζ απυ ημοξ υνμοξ 
δδιμπνάηδζδξ, ζοβηνμηδιάηςκ παναβςβήξ εναοζηχκ οθζηχκ (ζπαζηδνμηνζαείμ), 
ζηονμδέιαημξ, αζθαθημιζβιάηςκ η.θπ., ζημκ ενβμηαλζαηυ πχνμ ή εηηυξ αοημφ.  
ηζξ δαπάκεξ αοηέξ πενζθαιαάκμκηαζ: δ ελαζθάθζζδ ημο απαζημοιέκμο πχνμο, δ 
ηαηαζηεοή ηςκ οπμδμιχκ, ηηζνζαηχκ ηαζ θμζπχκ ένβςκ ηςκ ιμκάδςκ, δ 
εβηαηάζηαζδ ημο απαζημοιέκμο ηαηά πενίπηςζδ ελμπθζζιμφ, μζ θεζημονβζηέξ 
δαπάκεξ πάζδξ θφζεςξ, μζ θμνημεηθμνηχζεζξ ηαζ ιεηαθμνέξ ηςκ πνχηςκ οθχκ 
ζηδκ ιμκάδα ηαζ ηςκ παναβμιέκςκ πνμσυκηςκ ιέπνζ ηζξ εέζεζξ εκζςιάηςζήξ ημοξ 
ζημ Ένβμ, ηαεχξ ηαζ δ απμζοκανιμθυβδζδ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ιεηά ημ πέναξ 
ηςκ ενβαζζχκ, δ ηαεαίνεζδ ηςκ οπμδμιχκ ημοξ (αάζεζξ, ημζπία ηθπ ηαηαζηεοέξ 
απυ ζηονυδεια ή μπμζμδήπμηε άθθμ οθζηυ) ηαζ απμηαηάζηαζδξ ημο πχνμο ζε 
ααειυ απμδεηηυ απυ ηδκ Τπδνεζία ηαζ ζφιθςκα ιε ημοξ ζζπφμκηεξ 
Πενζααθθμκηζημφξ υνμοξ.  
 

 Οζ ςξ άκς υνμζ βζα ηδκ απμλήθςζδ ηςκ ιμκάδςκ ηαζ απμηαηάζηαζδ ηςκ πχνςκ 
έπμοκ εθανιμβή ζηζξ αηυθμοεεξ πενζπηχζεζξ:  
 
(α)  Όηακ δ εβηαηάζηαζδ ηςκ µμκάδςκ έπεζ βίκεζ ζε πχνμ πμο έπεζ 

παναπςνδεεί απυ ημ Γδµυζζμ. 
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(α)  Όηακ μζ µμκάδεξ έπμοκ ακεβενεεί µεκ ζε πχνμοξ πμο έπεζ ελαζθαθίζεζ μ 
Ακάδμπμξ, αθθά έπεζ δμεεί πνμζςνζκή άδεζα εβηαηάζηαζδξ-θεζημονβίαξ βζα 
ηζξ ακάβηεξ ημο ζοβηεηνζµέκμο ένβμο.  

 
1.1.6  Σα πάζδξ θφζεςξ αζθάθζζηνα βζα ημ πνμζςπζηυ ημο Ένβμο, ηζξ ιεηαθμνέξ, ηα 

ιεηαθμνζηά ιέζα, ηα ιδπακήιαηα ένβςκ ηαζ ηζξ εβηαηαζηάζεζξ,  
 
1.1. 7  Οζ επζαανφκζεζξ απυ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ οπυ ηαοηυπνμκδ δζελαβςβή ηδξ 

ηοηθμθμνίαξ ηαζ ηδκ θήρδ ηςκ απαζημοιέκςκ πνμζηαηεοηζηχκ ιέηνςκ, μζ δαπάκεξ 
ηςκ ιέηνςκ πνμζηαζίαξ ηςκ υιμνςκ ηαηαζηεοχκ ηςκ πχνςκ εηηέθεζδξ ηςκ 
ενβαζζχκ, ηδξ πνυθδρδξ αηοπδιάηςκ ενβαγμιέκςκ ή ηνίηςκ, ηδξ απμθοβήξ 
αθααχκ ζε ηζκδηά ή αηίκδηα πνάβιαηα ηνίηςκ, ηδξ απμθοβήξ νφπακζδξ νειάηςκ, 
πμηαιχκ, αηηχκ η.θπ., ηαεχξ ηαζ μζ δαπάκεξ ηςκ ιέηνςκ πνμζηαζίαξ ηςκ ένβςκ 
ζε ηάεε θάζδ ηδξ ηαηαζηεοήξ ημοξ ακελανηήηςξ ηδξ επμπήξ ημο έημοξ (εηζηαθέξ, 
εειεθζχζεζξ, ζηνζχιαηα, ζηονμδεηήζεζξ η.θπ.) ηαζ ιέπνζ ηδκ μνζζηζηή παναθααή 
ημοξ.  

 
1.1.8  Οζ δαπάκεξ δζελαβςβήξ ηςκ εθέβπςκ πμζυηδημξ ηαζ μζ δαπάκεξ ηαηαζηεοήξ ηςκ 

πάζδξ θφζεςξ ‘’δμηζιαζηζηχκ ηιδιάηςκ’’ πμο πνμαθέπμκηαζ ζηδκ Σ..Τ. ηαζ ημοξ 
θμζπμφξ υνμοξ δδιμπνάηδζδξ (ιεηνήζεζξ, ενβαζηδνζαημί έθεβπμζ ηαζ δμηζιέξ, αλία 
οθζηχκ, πνήζδ ιδπακδιάηςκ, ενβαζία η.θπ.).  

 
1.1.9  Οζ δαπάκεξ δζάεεζδξ, πνμζηυιζζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ημο ηονίμο ηαζ αμδεδηζημφ 

ιδπακζημφ ελμπθζζιμφ ηαζ ιέζςκ (π.π. ζηνζςιάηςκ, ενβαθείςκ) πμο απαζημφκηαζ 
βζα ζοβηεηνζιέκεξ ενβαζίεξ/θεζημονβίεξ ημο ένβμο, ζημ πθαίζζμ ημο εβηεηνζιέκμο 
πνμκμδζαβνάιιαημξ, ζηζξ μπμίεξ πενζθαιαάκμκηαζ ηα ιζζεχιαηα, δ ιεηαθμνά επί 
ηυπμο, δ ζοκανιμθυβδζδ (υηακ απαζηείηαζ), δ απμεήηεοζδ, δ θφθαλδ, δ αζθάθζζδ, 
μζ απμδμπέξ μδδβχκ, πεζνζζηχκ, αμδεχκ ηαζ ηεπκζηχκ, ηα ηαφζζια, ηα θζπακηζηά ηαζ 
θμζπά ακαθχζζια, ηα ακηαθθαηηζηά, μζ επζζηεοέξ, μζ ιεηαηζκήζεζξ ζημκ πχνμ ημο 
ένβμο, μζ διενανβίεξ βζα μπμζαδήπμηε αζηία, μζ πάζδξ θφζεςξ ζηαθίεξ ηαζ 
ηαεοζηενήζεζξ (πμο δεκ μθείθμκηαζ ζε οπαζηζυηδηα ημο Κονίμο ημο Ένβμο), δ 
απμζοκανιμθυβδζή ημοξ (εάκ απαζηείηαζ) ηαζ δ απμιάηνοκζή ημοξ απυ ημ Ένβμ.  

 Πενζθαιαάκμκηαζ επίζδξ μζ πάζδξ θφζεςξ δαπάκεξ ημο εθεδνζημφ ελμπθζζιμφ πμο 
δζαηδνείηαζ ζε εημζιυηδηα βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ αθααχκ ή βζα μπμζαδήπμηε άθθδ 
αζηία.  

 
1.1.10  Οζ δαπάκεξ πνμιδεείαξ ή παναβςβήξ, θμνημεηθυνηςζδξ ηαζ ιεηαθμνάξ ζηδ εέζδ 

εκζςιάηςζδξ ηαζ ηοπυκ πνμζςνζκχκ απμεέζεςκ ηαζ επακαθμνηχζεςκ αδνακχκ 
οθζηχκ πνμέθεοζδξ θαημιείςκ, μνοπείςκ ηθπ. πθδκ ηςκ πενζπηχζεςκ πμο ζηα 
μζηεία άνενα ημο πανυκημξ Σζιμθμβίμο ακαθένεηαζ νδηά υηζ δ ιεηαθμνά 
πθδνχκεηαζ ζδζαίηενα (άνενα πμο επζζδιαίκμκηαζ ιε αζηενίζημ [*]).  

  Πενζθαιαάκμκηαζ μζ δαπάκεξ πθφζεςξ, ακάιζλδξ ή ειπθμοηζζιμφ ηςκ οθζηχκ, 
χζηε κα ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ πνμαθεπυιεκεξ απυ ηδκ Μεθέηδ ημο Ένβμο 
πνμδζαβναθέξ, θαιαακμιέκςκ οπυρδ ηςκ ζπεηζηχκ πενζααθθμκηζηχκ υνςκ. 

  
1.1.11  Οζ επζαανφκζεζξ απυ ηαεοζηενήζεζξ, ιεζςιέκδ απυδμζδ ηαζ ιεηαηζκήζεζξ 

ιδπακδιάηςκ ηαζ πνμζςπζημφ πμο μθείθμκηαζ: 

(α)  ζε ειπυδζα ζημ πχνμ εηηέθεζδξ ηςκ ενβαζζχκ (ανπαζμθμβζηά εονήιαηα, 
δίηηοα Ο.Κ.Χ. η.θπ.),  

(α)  ζηδκ ιδ μθμηθήνςζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ απαθθμηνίςζδξ ηιδιάηςκ ημο πχνμο 
εηηέθεζδξ ηςκ ενβαζζχκ (οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ πανέπεηαζ δ δοκαηυηδηα 
ηιδιαηζηήξ εηηέθεζδξ ηςκ ενβαζζχκ),  
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(β)  ζηζξ ηοπυκ ζδζαίηενεξ απαζηήζεζξ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ ειπμδίςκ απυ ημοξ 
ανιυδζμοξ βζα αοηά θμνείξ (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Η, ΓΔΤΑx η.θπ.),  

(δ)  ζηδκ εκδεπυιεκδ εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ ηαηά θάζεζξ θυβς ηςκ ςξ άκς 
ειπμδίςκ,  

(ε)  ζηδκ δζεκένβεζα ηςκ απαζημοιέκςκ ιεηνήζεςκ, εθέβπςκ ηαζ ενεοκχκ 
(ημπμβναθζηχκ, ενβαζηδνζαηχκ, βεςηεπκζηχκ η.α.), ηαεχξ ηαζ ζηζξ θμζπέξ 
οπμπνεχζεζξ ημο Ακαδυπμο πμο πνμαθέπμκηαζ ζηα ηεφπδ δδιμπνάηδζδξ, 
είηε ηα ςξ άκς απμγδιζχκμκηαζ ζδζαίηενα είηε είκαζ ακδβιέκα ζημ πμζμζηυ 
Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άθθα άνενα ημο πανυκημξ Σζιμθμβίμο  

(ζη) ζηδκ θήρδ ιέηνςκ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ ηοηθμθμνίαξ πεγχκ ηαζ 
μπδιάηςκ,  

(γ) ζε πνμζςνζκέξ ή ιυκζιεξ ηοηθμθμνζαηέξ νοειίζεζξ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή 
ημο ένβμο βζα μπμζαδήπμηε αζηία (π.π. εμνηέξ, ενβαζίεξ ζοκηήνδζδξ μδζημφ 
δζηηφμο ηαζ οπμδμιχκ, αθάαεξ ζε άθθα ένβα, εηηέθεζδ άθθςκ ένβςκ ηθπ.). 

  

1.1.12  Οζ δαπάκεξ θήρδξ µέηνςκ βζα ηδκ μµαθή ηαζ αζθαθή δζαηίκδζδ πεγχκ ηαζ 
μπδµάηςκ ζηζξ εέζεζξ εηηέθεζδξ ηςκ ενβαζζχκ, υπςξ εκδεζηηζηά:  
 

(1)  Οζ δαπάκεξ πνμζςνζκχκ βεθονχζεςκ μνοβιάηςκ πθάημοξ έςξ 3,0 m, βζα 
ηδκ απμηαηάζηαζδ ηδξ ηοηθμθμνίαξ πεγχκ ηαζ μπδιάηςκ, υηακ ημφημ 
ηνίκεηαζ απαναίηδημ απυ ηδκ Τπδνεζία ή ηζξ ανιυδζεξ Ανπέξ 

(2)  Οζ δαπάκεξ θήρδξ πνμζηαηεοηζηχκ ιέηνςκ βζα ηδκ απνυζημπηδ ηαζ αζθαθή 
ηοηθμθμνία πεγχκ ηαζ μπδιάηςκ ζηδκ πενίιεηνμ ηςκ πχνςκ εηηέθεζδξ ηςκ 
ενβαζζχκ, υπμο απαζηείηαζ, ήημζ βζα ηδκ πενίθναλδ ηςκ μνοβιάηςκ ηαζ βεκζηά 
ηςκ πχνςκ εηηέθεζδξ ενβαζζχκ, ηδκ εκδιένςζδ ημο ημζκμφ, ηδκ ζήιακζδ ηαζ 
θςηεζκή ζδιαημδυηδζδ ημο ενβμηαλζαημφ πχνμο (πθδκ εηείκδξ πμο 
πνμηφπηεζ απυ ιεθέηδ ζήιακζδξ ηαζ ηζιμθμβείηαζ ζδζαζηένςξ), ηδκ πνμζςνζκή 
δζεοεέηδζδ ηαζ απμηαηάζηαζδ ηδξ ηοηθμθμνίαξ ηθπ. ηαεχξ ηαζ μζ δαπάκεξ 
βζα ηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ παναπάκς πνμζςνζκχκ ηαηαζηεοχκ ηαζ 
ζήιακζδξ ιεηά ηδκ πεναίςζδ ηςκ ενβαζζχκ ηαζ ηδκ πθήνδ απμηαηάζηαζδ 
ηδξ ανπζηήξ ζήιακζδξ.  

 
1.1.13  Οζ δαπάκεξ ηςκ ημπμβναθζηχκ ενβαζζχκ (απμηοπχζεςκ, παζζαθχζεςκ, 

ακαπαζζαθχζεςκ, πφηκςζδξ ηνζβςκμιεηνζημφ ηαζ πμθοβςκμιεηνζημφ δζηηφμο, 
εβηαηάζηαζδξ πςνμζηαειζηχκ αθεηδνζχκ η.θπ.) πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ πάναλδ 
ηςκ επζιένμοξ ζημζπείςκ ημο ένβμο, μζ δαπάκεξ ζφκηαλδξ ιεθεηχκ εθανιμβήξ 
(υηακ απαζηείηαζ βζα ηδκ πνμζανιμβή ηςκ ζημζπείςκ ηδξ μνζζηζηήξ ιεθέηδξ ζημ 
αηνζαέξ ακάβθοθμ ημο εδάθμοξ ή οθζζηάιεκεξ ηαηαζηεοέξ), ηαηαζηεοαζηζηχκ 
ζπεδίςκ ηαζ ζπεδίςκ θεπημιενεζχκ, μζ δαπάκεξ ακίπκεοζδξ ηαζ εκημπζζιμφ 
ειπμδίςκ ζημκ πχνμ εηηέθεζδξ ημο ένβμο ηαζ εηπυκδζδξ ιεθεηχκ ακηζιεηχπζζδξ 
αοηχκ (θ.π. οπάνπμκηα εειέθζα, ορδθυξ μνίγμκηαξ οπμβείςκ οδάηςκ, δίηηοα 
Ονβακζζιχκ Κμζκήξ Χθεθείαξ [ΟΚΧ]), 

 
1.1.14 Οζ δαπάκεξ απμηφπςζδξ ηεπκζηχκ ένβςκ ηαζ θμζπχκ εβηαηαζηάζεςκ πμο 

απακηχκηαζ ζημ πχνμ ημο ένβμο, μζ δαπάκεξ επαθήεεοζδξ ηςκ ζημζπείςκ εδάθμοξ 
ιε ημπμβναθζηέξ ιεευδμοξ ηαεχξ ηαζ μζ δαπάκεξ θήρδξ επζιεηνδηζηχκ ζημζπείςκ 
ηαη’ ακηζπανάζηαζδ ιε εηπνυζςπμ ηδξ Τπδνεζίαξ ηαζ ζφκηαλδξ ηςκ πάζδξ 
θφζεςξ επζιεηνδηζηχκ ζπεδίςκ, πζκάηςκ ηαζ οπμθμβζζιχκ πμο εα οπμαθδεμφκ 
ζηδκ Τπδνεζία πνμξ έθεβπμ. 
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 1.1.15 Η δαπάκδ ζφκηαλδξ ηςκ ακαπηοβιάηςκ ηαζ πζκάηςκ μπθζζιμφ ζηονμδειάηςκ 

(υηακ αοημί δεκ πενζθαιαάκμκηαζ ζηδ ιεθέηδ. 
 
1.1.16 Οζ δαπάκεξ εκδιένςζδξ ηςκ μνζγμκηζμβναθζχκ ηδξ ιεθέηδξ ιε ηα ζημζπεία ηςκ 

εκημπζγμιέκςκ ιε ενεοκδηζηέξ ημιέξ ή ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ δζηηφςκ 
Ο.Κ.Χ.  

 
1.1.17 Οζ δαπάκεξ ηςκ ακηθήζεςκ (πθδκ ηςκ ακηθήζεςκ ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή ηεπκζηχκ 

εκηυξ ημίηδξ πμηαιχκ ή ζηδκ πενίπηςζδ πμο δεκ οπάνπεζ δοκαηυηδηα 
πανμπέηεοζδξ πνμξ θοζζηυ ή ηεπκδηυ απμδέηηδ οδάηςκ) ηαεχξ ηαζ ηςκ 
πνμζςνζκχκ δζεοεεηήζεςκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ επζθακεζαηχκ, οπμβείςκ ηαζ 
πδβαίςκ κενχκ χζηε κα πνμζηαηεφμκηαζ ηυζμ ηα ηαηαζηεοαγυιεκα μζμ ηαζ ηα 
οπάνπμκηα ένβα ηαζ ημ πενζαάθθμκ βεκζηυηενα, εηηυξ ακ πνμαθέπεηαζ δζαθμνεηζηά 
ζηα ηεφπδ δδιμπνάηδζδξ. 

 
1.1.18 Οζ δαπάκεξ πμο απμννέμοκ απυ δζηαζχιαηα ηαημπονςιέκςκ ιεευδςκ ηαζ 

εονεζζηεπκζχκ πμο εθανιυγμκηαζ ηαηά μπμζμκδήπμηε ηνυπμ βζα ηδκ έκηεπκδ 
εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ. 

 
1.1.19 Οζ δαπάκεξ δζαιυνθςζδξ πνμζαάζεςκ, πνμζπεθάζεςκ ηαζ δαπέδςκ ενβαζίαξ 

ζηα δζάθμνα ηιήιαηα ημο ένβμο, ηαζ βεκζηά ηάεε αμδεδηζηήξ ηαηαζηεοήξ πμο εα 
απαζηδεεί ζε μπμζμδήπμηε ζηάδζμ ηςκ ενβαζζχκ, υηακ δεκ πνμαθέπεηαζ ζδζαίηενδ 
επζιέηνδζδ αοηχκ ζηα ζοιααηζηά ηεφπδ, ηαεχξ ηαζ μζ δαπάκεξ απμλήθςζδξ ηςκ 
πνμζςνζκχκ ηαηαζηεοχκ ηαζ πενζααθθμκηζηήξ απμηαηάζηαζδξ ηςκ πχνςκ 
(πνμζαάζεςκ, πνμζπεθάζεςκ, δαπέδςκ ενβαζίαξ η.θπ.) εηηυξ εάκ οπάνπεζ 
έββναθδ απμδμπή ηδξ Τπδνεζίαξ βζα ηδκ δζαηήνδζή ημοξ. 

 
1.1.20 Οζ δαπάκεξ βζα ηδκ πνμζηαζία ηαζ ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ δζηηφςκ 

Ο.Κ.Χ. πμο δζαζπίγμοκ εβηάνζζα ηα μνφβιαηα ή επδνεάγμκηαζ ημπζηά απυ ηζξ 
εηηεθμφιεκεξ ενβαζίεξ, Σδκ απμηθεζζηζηή εοεφκδ βζα ηδκ πνυηθδζδ γδιζχκ ηαζ 
θεμνχκ ζηα δίηηοα αοηά εα θένεζ, ηυζμ αζηζηά υζμ ηαζ πμζκζηά ηαζ ιέπνζ 
πεναίςζδξ ηςκ ενβαζζχκ, μ Ακάδμπμξ ημο Ένβμο. 

 
1.1.21 Οζ δαπάκεξ πνυθδρδξ ηαζ απμηαηάζηαζδξ ηάεε είδμοξ γδιζάξ ηαεχξ ηαζ μζ 

απμγδιζχζεζξ βζα ηάεε είδμοξ αθάαδ ή ιδ ζοκήεδ θεμνά επί οθζζηαιέκςκ 
ηαηαζηεοχκ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ ή ηδκ δζαηίκδζδ αανέςξ ελμπθζζιμφ 
ημο Ακαδυπμο (π.π. ιεηαθμνζηχκ ιέζςκ ιεβάθδξ πςνδηζηυηδηαξ, ενποζηνζμθυνςκ 
ιδπακδιάηςκ η.θπ.) πμο μθείθμκηαζ ζε ιδ ηήνδζδ ηςκ ζοιααηζηχκ υνςκ, ηςκ 
οπμδείλεςκ ηδξ Τπδνεζίαξ, ηςκ ζζπομοζχκ δζαηάλεςκ ηαζ βεκζηυηενα ζε 
οπαζηζυηδηα ημο Ακαδυπμο. 

 
1.1.22 Δθ’ υζμκ δεκ πνμαθέπεηαζ ζδζαίηενδ πθδνςιή ζηα ζοιααηζηά ηεφπδ: Οζ πάζδξ 

θφζεςξ δαπάκεξ βζα ηζξ ενβμηαλζαηέξ μδμφξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδ ιεεμδμθμβία 
ηαηαζηεοήξ ημο Ακαδυπμο ηαζ απαζημφκηαζ βζα ηδκ αζθαθή δζαηίκδζδ ελμπθζζιμφ 
ηαζ οθζηχκ ηαηαζηεοήξ ημο Ένβμο (ιίζεςζδ ή ελαζθάθζζδ δζηαζςιάηςκ δζέθεοζδξ 
απυ ζδζςηζηή έηηαζδ, ηαηαζηεοή ηςκ μδχκ ή αεθηίςζδ οπανπμοζχκ, ζήιακζδ, 
ζοκηήνδζδ), ηαεχξ ηαζ μζ δαπάκεξ ελαζθάθζζδξ ηςκ ακαβηαίςκ πχνςκ απυεεζδξ 
ηςκ πθεμκαγυκηςκ ή αηαηαθθήθςκ πνμσυκηςκ εηζηαθχκ (ηαηααμθή ηζιήιαημξ 
πνμξ ζδζμηηήηεξ, ακ απαζηείηαζ, ελαζθάθζζδ ζπεηζηχκ αδεζχκ, ηαηαζηεοή μδχκ 
πνμζπέθαζδξ ή επέηηαζδ ή αεθηίςζδ οπανπμοζχκ) ηαζ δ ηεθζηή δζαιυνθςζδ ηςκ 
πχνςκ ιεηά ηδκ πεναίςζδ ηςκ ενβαζζχκ, ζφιθςκα ιε ημοξ εβηεηνζιέκμοξ 
πενζααθθμκηζημφξ υνμοξ. 



ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΧΝ  6 
 

1.1.23 Οζ δαπάκεξ ηςκ πνμενβαζζχκ ζηζξ παθζέξ ή κέεξ επζθάκεζεξ μδμζηνςιάηςκ βζα ηδκ 
εθανιμβή αζθαθηζηχκ επζζηνχζεςκ επ' αοηχκ, υπςξ π.π. ζημφπζζια, 
ηαεανζζιυξ, δδιζμονβία μπχκ αβηφνςζδξ (πζημφκζζια), ηαεχξ ηαζ μζ δαπάκεξ 
ιεηαθμνάξ ηαζ απυεεζδξ ηςκ πνμσυκηςκ πμο πανάβμκηαζ ςξ απμηέθεζια ηςκ 
παναπάκς ενβαζζχκ. 

 
1.1.24 Οζ δαπάκεξ δζάκμζλδξ ημιχκ ή μπχκ ζηα ημζπχιαηα οθζζηαιέκςκ αβςβχκ, 

θνεαηίςκ, ηεπκζηχκ ένβςκ η.θπ., ιε μπμζαδήπμηε ιέζα, βζα ηδ ζφκδεζδ κέςκ 
ζοιααθθυκηςκ αβςβχκ, εηηυξ ακ πνμαθέπεηαζ ζδζαίηενδ πθδνςιή πνμξ ημφημ ζηα 
ηεφπδ δδιμπνάηδζδξ. 

 
1.1.25 Οζ δαπάκεξ ηςκ εζδζηχκ ιεθεηχκ, πμο πνμαθέπεηαζ ζηα ηεφπδ δδιμπνάηδζδξ κα 

εηπμκδεμφκ απυ ημκ Ακάδμπμ πςνίξ ζδζαίηενδ αιμζαή, υπςξ ιεθέηεξ ζφκεεζδξ 
ζηονμδειάηςκ ηαζ αζθαθημιζβιάηςκ, ιεθέηεξ ζηνζςιάηςκ η.θπ. 

 
1.1.26 Οζ δαπάκεξ έηδμζδξ ηςκ απαζημοιέκςκ αδεζχκ εηηέθεζδξ ενβαζζχκ απυ ηζξ 

ανιυδζεξ Ανπέξ, ηδκ Πμθεμδμιία ηαζ ημοξ Ονβακζζιμφξ Κμζκήξ Χθεθείαξ, εηηυξ ακ 
πνμαθέπεηαζ ζδζαίηενδ πθδνςιή πνμξ ημφημ ζηα ηεφπδ δδιμπνάηδζδξ.  

 
1.1.27  Οζ δαπάκεξ θήρδξ ιέηνςκ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ ζοκεπμφξ ηαζ απνυζημπηδξ 

θεζημονβίαξ ηςκ οπανπυκηςκ ζηδκ πενζμπή ημο Ένβμο δζηηφςκ (δίηηοα φδνεοζδξ, 
άνδεοζδξ, απμπέηεοζδξ ηαζ απμζηνάββζζδξ, ηάθνμζ, δζχνοβεξ, οδαημνέιαηα η.θπ.), 
ηα μπμία επδνεάγμκηαζ απυ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ, ηαζ ζδζαίηενα υηακ: 

(1) ηα δίηηοα είκαζ ζπεηζηά ακεπανηή ηαζ εοαίζεδηα ζε δοζιεκή ιεηαπείνζζδ, 

(2) εα επζαανοκεεί οπένιεηνα δ θεζημονβζηυηδηα ηςκ δζηηφςκ ακ μ Ακάδμπμξ δεκ 
θάαεζ ιέηνα βζα κα απμηνέρεζ ηδκ είζμδμ θενηχκ οθχκ απυ ηζξ 
πςιαημονβζηέξ, ηονίςξ, ή άθθεξ ενβαζίεξ. 

Οζ ηζιέξ ιμκάδαξ ημο πανυκημξ Σζιμθμβίμο πνμζαολάκμκηαζ ηαηά ημ πμζμζηυ Γεκζηχκ 
Δλυδςκ (Γ.Δ.) ηαζ Οθέθμοξ ημο Ακαδυπμο (Ο.Δ.), ζημ μπμίμ πενζθαιαάκμκηαζ μζ πάζδξ 
θφζεςξ δαπάκεξ μζ μπμίεξ δεκ ιπμνμφκ κα ηαηακειδεμφκ ζε ζοβηεηνζιέκεξ ενβαζίεξ αθθά 
αθμνμφκ ζοκμθζηά ημ ηυζημξ ημο ένβμο υπςξ, ηναηήζεζξ ή οπμπνεχζεζξ αοημφ, υπςξ 
δαπάκεξ δζμίηδζδξ ηαζ επίαθερδξ ημο Ένβμο, ζήιακζδξ ενβμηαλίςκ, θυνμζ, δαζιμί, 
αζθάθζζηνα, ηυημζ ηεθαθαίςκ ηίκδζδξ, πνμιήεεζεξ εββοδηζηχκ επζζημθχκ, έλμδα 
θεζημονβίαξ βναθείςκ η.θπ., ηα επζζθαθή έλμδα πάζδξ θφζεςξ ηαεχξ ηαζ ημ 
πνμζδμηχιεκμ ηένδμξ απυ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ.  
 
Σμ ςξ άκς πμζμζηυ Γ.Δ. & Ο.Δ., ακένπεηαζ ζε δέηα μηηχ ημζξ εηαηυ (18%) ημο 
πνμτπμθμβζζιμφ ηςκ ενβαζζχκ, υπςξ αοηυξ πνμηφπηεζ αάζεζ ηςκ ηζιχκ ημο Σζιμθμβίμο 
Πνμζθμνάξ ημο ακαδυπμο, ζφιθςκα ιε ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ, ηαζ δζαηνίκεηαζ ζε:  
 
(α)  ηαεενά έλμδα, δδθαδή άπαλ ακαθαµαακυµεκα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζφµααζδξ, ηα  
 μπμία πενζθαµαάκμοκ ηζξ δαπάκεξ:  

(1) Δλαζθάθζζδξ ηαζ δζαννφειζζδξ ενβμηαλζαηχκ πχνςκ, βζα ηδκ ακέβενζδ 
ηφνζςκ ηαζ αμδεδηζηχκ ενβμηαλζαηχκ εβηαηαζηάζεςκ π.π.  βναθείςκ, 
ενβαζηδνίςκ ηαζ θμζπχκ εβηαηαζηάζεςκ ημο Ακαδυπμο ή άθθςκ, εθυζμκ 
πνμαθέπεηαζ ζηα έββναθα ηδξ ζφιααζδξ. 

(2) Ακέβενζδξ ηφνζςκ ηαζ αμδεδηζηχκ ενβμηαλζαηχκ εβηαηαζηάζεςκ ημο 
Ακαδυπμο ή άθθςκ, εθυζμκ πνμαθέπεηαζ ζηα έββναθα ηδξ ζφιααζδξ. 
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(3) Πενίθναλδξ ή/ηαζ δζαηάλεςκ επζηήνδζδξ ενβμηαλζαηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ 
πχνςκ εηηέθεζδξ ενβαζζχκ εθυζμκ πνμαθέπεηαζ ζηα έββναθα ηδξ 
ζφιααζδξ. 

(4) Δλμπθζζιμφ  ηφνζςκ ηαζ αμδεδηζηχκ ενβμηαλζαηχκ εβηαηαζηάζεςκ βζα ηδ 
δζαζθάθζζδ θεζημονβζηήξ εημζιυηδηαξ, ελαζθάθζζδξ φδνεοζδξ, δθεηηνζημφ 
νεφιαημξ, ηδθεθςκζηήξ ζφκδεζδξ ηαζ απμπέηεοζδξ, ηαεχξ ηαζ θμζπχκ 
απαζημοιέκςκ εοημθζχκ, ζφιθςκα ιε ημοξ υνμοξ δδιμπνάηδζδξ. 

(5) Απμιάηνοκζδξ ηφνζςκ ηαζ αμδεδηζηχκ ενβμηαλζαηχκ εβηαηαζηάζεςκ ιεηά 
ηδκ πεναίςζδ ημο ένβμο, ηαεχξ ηαζ μζ δαπάκεξ απμηαηάζηαζδξ ηςκ πχνςκ 
ηαηά ηνυπμ απμδεηηυ  ηαζ ζφιθςκα ιε ημοξ εβηεηνζιέκμοξ Πενζααθθμκηζημφξ 
Όνμοξ. 

(6) Κζκδημπμίδζδξ (εζζηυιζζδξ ζημ ενβμηάλζμ) ημο απαζημφιεκμο ελμπθζζιμφ 
βεκζηήξ πνήζδξ (π.π. βενακμί, μπήιαηα ιεηαθμνάξ πνμζςπζημφ), υπςξ 
πνμαθέπεηαζ ζημ πνμκμδζάβναιια ημο ένβμο ηαζ απμηζκδημπμίδζδξ ιε ημ 
πέναξ ημο πνμαθεπυιεκμο πνυκμο απαζπυθδζδξ. 

(7) Οζ δαπάκεξ επζζηυπδζδξ ηςκ ιεθεηχκ ημο ένβμο ηαζ ηοπυκ ζοιπθδνχζεζξ 
ηνμπμπμζήζεζξ, εθυζμκ δεκ πενζθαιαάκμκηαζ ζημ άιεζμ ηυζημξ. 

(8) Οζ δαπάκεξ ζοιπθήνςζδξ ηςκ ΑΤ/ΦΑΤ (πέδζμ Αζθάθεζαξ ηαζ 
Τβείαξ/Φάηεθμξ Αζθάθεζαξ ηαζ Τβείαξ), ζφιθςκα ιε ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ. 

(9) Γζα θυνμοξ. 

(10) Γζα εββοδηζηέξ. 

(11) Αζθάθζζδξ ημο ένβμο. 

(12) Πνμζοιααηζημφ ζηαδίμο. 

(13) Γζάεεζδξ ιέζςκ αημιζηήξ πνμζηαζίαξ. 

(14) Γζα επζζθαθή έλμδα πάζδξ θφζεςξ (π.π. ελεφνεζδξ πχνςκ βναθείςκ ηαζ 
θμζπχκ εβηαηαζηάζεςκ, πνδιαημμζημκμιζηχκ ελυδςκ, απαζηήζεςξ βζα 
ιεθέηεξ πμο ιπμνεί κα πνμηφρμοκ ηαηά ηδκ πμνεία ηςκ ενβαζζχκ, 
εηηεηαιέκεξ δζαθςκίεξ ηαζ απαίηδζδ ζζπονήξ κμιζηήξ οπμζηήνζλδξ, 
απαζηήζεζξ βζα ιέηνα πνμζηαζίαξ απυ ιδ θδθεείζεξ οπυρδ αηναίεξ 
επζηυπμο ζοκεήηεξ, ηθμπέξ ιδ ηαθοπηυιεκεξ απυ αζθάθζζδ). 

(α)  Υνμκζηχξ ζοκnνηδµέκα έλμδα, δδθαδή ελανηχµεκα απυ ηδ πνμκζηή δζάνηεζα ηδξ  
 ζφµααζδξ, ηα μπμία πενζθαµαάκμοκ ηζξ δαπάκεξ:  

(1) Υνήζεςξ - θεζημονβίαξ ηςκ ενβμηαλζαηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ εοημθζχκ 
(πενζθαιαάκεζ ηδ πνήζδ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ πχνςκ ηαεανχκ ζφιθςκα 
ιε ηζξ πνμαθέρεζξ ηςκ εβηεηνζιέκςκ Πενζααθθμκηζηχκ Όνςκ) 

(2) Πνμζςπζημφ βεκζηήξ επζζηαζίαξ ηαζ δζμίηδζδξ ημο Ακαδυπμο ηαζ οπυ ηδκ 
πνμτπυεεζδ ιυκζιδξ ηαζ απμηθεζζηζηήξ απαζπυθδζδξ ζημ ένβμ (ζε 
πενίπηςζδ ιδ ιυκζιδξ ηαζ απμηθεζζηζηήξ απαζπυθδζδξ εα θαιαάκεηαζ 
οπυρδ μ πνυκμξ απαζπυθδζδξ ηαζ δ δζαεεζζιυηδηα ζημ ένβμ). Ακδβιέκεξ 
πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ μζ δαπάκεξ βζα πνμαθεπυιεκεξ κυιζιεξ απμγδιζχζεζξ. 
Σμ επζζηδιμκζηυ πνμζςπζηυ ηαζ μζ επζζηάηεξ, ιε ελεζδζηεοιέκμ ακηζηείιεκμ 
(π.π. πςιαημονβζηά, ηεπκζηά, αζθαθηζηά) δεκ πενζθαιαάκμκηαζ. 

(3) Νμιζηήξ οπμζηήνζλδξ  

(4) Δλςηενζηχκ ηεπκζηχκ ζοιαμφθςκ ιε ad hoc  ιεηάηθδζδ 
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(5) Γζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ηαεδηυκηςκ ηδξ παναπάκς ηαηδβμνίαξ πνμζςπζημφ 
π.π. πνήζδ αοημηζκήηςκ 

(6) Λεζημονβίαξ ιδπακδιάηςκ βεκζηήξ πνήζδξ π.π. βενακμί, μπήιαηα ιεηαθμνάξ 
πνμζςπζημφ  

(7) Μεηνήζεςκ βεκζηχκ δεζηηχκ ηαζ παναιέηνςκ πμο πνμαθέπμκηαζ ζημοξ 
εβηεηνζιέκμοξ πενζααθθμκηζημφξ υνμοξ ηαζ θήρδ ιέηνςκ βζα ζοιιυνθςζδ 
πνμξ αοημφξ 

(8) οκηήνδζδξ ημο ένβμο βζα ημκ πνμαθεπυιεκμ πνυκμ 

(9) Συημζ ηεθαθαίςκ ηίκδζδξ ηαζ βεκζηυηενα πνδιαημμζημκμιζηυ ηυζημξ 

(10) Σμ ακαθμβμφκ, ζε ζπέζδ ιε ηδ ζοιιεημπή ημο ζημκ ηφηθμ ενβαζζχκ ηδξ 
επζπείνδζδξ, ηυζημξ  έδναξ επζπείνδζδξ ή/ηαζ θεζημονβίαξ ημζκμπναλίαξ 

 Ο Φυνμξ Πνμζηζεέιεκδξ Αλίαξ (Φ.Π.Α) επί ηςκ θμβανζαζιχκ ημο Ακαδυπμο 
αανφκεζ ημκ Κφνζμ ημο Ένβμο. 

  Δάκ πνμηφρεζ ακάβηδ εηηέθεζδξ ενβαζζχκ πμο πανμοζζάγμοκ δζαθμνεηζηά 
παναηηδνζζηζηά έκακηζ πανειθενχκ πνμξ αοηέξ ενβαζζχκ πμο πενζθαιαάκμκηαζ 
ζημ πανυκ Σζιμθυβζμ, απμδεηηά υιςξ ζφιθςκα ιε ημοξ υνμοξ δδιμπνάηδζδξ, ή 
ενβαζζχκ πμο επζιεηνχκηαζ δζαθμνεηζηά, μζ ενβαζίεξ αοηέξ είκαζ δοκαηυκ κα 
ακαπεμφκ ζε άνενα ημο πανυκημξ Σζιμθμβίμο ιε ακαβςβή ηςκ ιεβεεχκ ημοξ 
ζφιθςκα ιε ημ αηυθμοεμ πανάδεζβια: 

 
(1) Γζάηνδημζ ζςθήκεξ ζηναββζζηδνίςκ, αβςβμί απμπέηεοζδξ μιανίςκ  ηαζ 

αηαεάνηςκ απυ ζηονυδεια, PVC ηθπ 
 

Γζα μκμιαζηζηή δζάιεηνμ DN πνδζζιμπμζμφιεκμο ζςθήκα δζαθμνεηζηή απυ ηζξ 
ακαθενυιεκεξ ζηα οπμάνενα ηςκ ακηζζημίπςκ άνενςκ ημο πανυκημξ Σζιμθμβίμο 
ηαζ βζα ακηίζημζπμ οθζηυ ηαηαζηεοήξ, ηαηδβμνία ακημπήξ ηαζ ιέεμδμ πνμζηαζίαξ, 
εα βίκεηαζ ακαβςβή ημο ιήημοξ ημο πνδζζιμπμζμφιεκμο ζςθήκα ζε ιήημξ ζςθήκα 
ηδξ αιέζςξ ιζηνυηενδξ ζημ πανυκ Σζιμθυβζμ μκμιαζηζηήξ δζαιέηνμο, ιε αάζδ ημ 
θυβμ: 

     DN / DM  
  υπμο  DN:  Οκμιαζηζηή δζάιεηνμξ ημο πνδζζιμπμζμφιεκμο ζςθήκα 
   DM:  Η αιέζςξ ιζηνυηενδ δζάιεηνμξ ζςθήκα πμο πενζθαιαάκεηαζ 

ζημ πανυκ Σζιμθυβζμ. 
  

Ακ δεκ οπάνπεζ ιζηνυηενδ δζάιεηνμξ ςξ DM εα πνδζζιμπμζείηαζ δ αιέζςξ 
ιεβαθφηενδ οπάνπμοζα δζάιεηνμξ. 

 
(2) Μυνθςζδ ανιχκ ιε πνμηαηαζηεοαζιέκεξ πθάηεξ ηφπμο FLEXCELL ή 

ακαθυβμο 
 

Γζα πάπμξ DN πνδζζιμπμζμφιεκδξ πθάηαξ ιεβαθφηενμ απυ ημ πάπμξ ηδξ 
ζοιααηζηήξ πθάηαξ ημο πανυκημξ ηζιμθμβίμο (12 mm), εα βίκεηαζ ακαβςβή ηδξ 
επζθάκεζαξ ηδξ πνδζζιμπμζμφιεκδξ πθάηαξ ζε επζθάκεζα ζοιααηζηήξ πθάηαξ 
πάπμοξ 12 mm, ιε αάζδ ημ θυβμ:  

     DN / 12 
 υπμο DN: Σμ πάπμξ ηδξ πνδζζιμπμζμφιεκδξ πθάηαξ ζε mm. 

 
(3) ηεβάκςζδ ανιχκ ιε ηαζκίεξ ηφπμο HYDROFOIL PVC 

 
Γζα πθάημξ ΒN πνδζζιμπμζμφιεκδξ ηαζκίαξ ιεβαθφηενμ απυ ημ πθάημξ ηδξ 
ζοιααηζηήξ ηαζκίαξ ημο πανυκημξ Σζιμθμβίμο (240 mm), εα βίκεηαζ ακαβςβή ημο 
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ιήημοξ ηδξ πνδζζιμπμζμφιεκδξ ηαζκίαξ ζε ιήημξ ζοιααηζηή ηαζκίαξ πθάημοξ 240 
mm, ιε αάζδ ημ θυβμ:  

     ΒN / 240  
    υπμο ΒΝ: Σμ πθάημξ ηδξ πνδζζιμπμζμφιεκδξ ηαζκίαξ ζε mm 
 

Πανειθενήξ πναηηζηή ιπμνεί κα έπεζ εθανιμβή ηαζ ζε άθθεξ πενζπηχζεζξ άνενςκ ημο 
πανυκημξ Σζιμθμβίμο. 
 

Όπμο ζηα επζιένμοξ άνενα οπάνπεζ ακαθμνά ζε ΔΣΔΠ ηςκ μπμίςκ έπεζ ανεεί ιε απυθαζδ 
δ οπμπνεςηζηή εθανιμβή, δ ζπεηζηή ακαθμνά ακηζζημζπίγεηαζ ιε ακαθμνά ζε ΠΔΣΔΠ 
ζφιθςκα ιε ημκ παναηάης πίκαηα : 

 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΔΣΔΠ – ΠΔΣΔΠ 
(ΓΙΑ ΣΙ ΔΣΔΠ ΠΟΤ ΔΥΔΙ ΑΝΑΣΑΛΔΙ Η ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ) 

 

01 
ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΑΠΟ 
ΚΤΡΟΔΕΜΑ 

01 
ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΑΠΟ 
ΚΤΡΟΔΕΜΑ 

01-01 
Παπαγυγή ζκςποδέμαηορ - 
επγαζίερ ζκςποδέηηζηρ  

01-01 
Παπαγυγή ζκςποδέμαηορ - 
επγαζίερ ζκςποδέηηζηρ  

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-01-00 
Παπαγυγή και μεηαθοπά 
ζκςποδέμαηορ 

ΠΕΣΕΠ 01-01-01-00 
Παπαγυγή και μεηαθοπά 
ζκςποδέμαηορ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-03-00 ςνηήπηζη ζκςποδέμαηορ ΠΕΣΕΠ 01-01-03-00 ςνηήπηζη ηος ζκςποδέμαηορ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-04-00 
Επγοηαξιακά ζςγκποηήμαηα 
παπαγυγήρ ζκςποδέμαηορ 

ΠΕΣΕΠ 01-01-04-00 
ςγκποηήμαηα παπαγυγήρ 
ζκςποδέμαηορ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-01-02-01-00 
Υαλύβδινοι οπλιζμοί 
ζκςποδέμαηορ 

ΠΕΣΕΠ 01-02-01-00 
Υαλύβδινοι οπλιζμοί 
ζκςποδέμαηορ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-01-03-00-00 Ικπιώμαηα ΠΕΣΕΠ 01-03-00-00 Ικπιώμαηα 

02 ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 02 ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 

02-02 κλπ Εκζκαθέρ 02-02 κλπ Εκζκαθέρ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-02-01-00 
Γενικέρ εκζκαθέρ οδοποιίαρ και 
ςδπαςλικών έπγυν 

ΠΕΣΕΠ 02-02-01-00 Γενικέρ εκζκαθέρ  

02-07 Επισώμαηα / Επενδύζειρ 02-07 Επισώμαηα / Επενδύζειρ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-07-01-00 
Καηαζκεςή επισυμάηυν με 
καηάλληλα πποφόνηα εκζκαθών 
ή δανειοθαλάμυν 

ΠΕΣΕΠ 02-07-01-00 
Καηαζκεςή επισυμάηυν με 
καηάλληλα πποφόνηα εκζκαθών ή 
δανειοθαλάμυν 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-07-03-00 Μεηαβαηικά επισώμαηα ΠΕΣΕΠ 02-07-03-00 Μεηαβαηικά επισώμαηα 

03 ΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΚΣΙΡΙΩΝ 03 ΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΚΣΙΡΙΩΝ 

03-02 Σοισοδομέρ 03-02 Σοισοδομέρ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-02-02-00 Σοίσοι από οπηόπλινθοςρ ΠΕΣΕΠ 03-02-02-00 Οπηοπλινθοδομέρ 

03-06 Μονώζειρ 03-06 Μονώζειρ 
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ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-06-01-01 
ηεγανοποίηζη δυμάηυν και 
ζηεγών με αζθαληικέρ 
μεμβπάνερ 

ΠΕΣΕΠ 03-06-01-01 
ηεγανώζειρ  Δυμάηυν - ηεγών 
με αζθαληικέρ μεμβπάνερ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-06-01-02 
ηεγανοποίηζη δυμάηυν και 
ζηεγών με μεμβπάνερ PVC 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-06-01-02 
ηεγανοποίηζη δυμάηυν και 
ζηεγών με μεμβπάνερ PVC 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-06-02-01 Θεπμομονώζειρ δυμάηυν ΠΕΣΕΠ 03-06-02-01 Θεπμομονώζειρ δυμάηυν 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-06-02-02 
Θεπμομόνυζη εξυηεπικών 
ηοίσυν 

ΠΕΣΕΠ 03-06-02-02 Θεπμομόνυζη εξυηεπικών ηοίσυν 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-06-02-03 
Θεπμομονώζειρ κεπαμοζκεπών 
ζηεγών 

ΠΕΣΕΠ 03-06-02-03 
Θεπμομονώζειρ κεπαμοζκεπών 
ζηεγών 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-06-02-04 

ςζηήμαηα μόνυζηρ εξυηεπικού 
κελύθοςρ κηιπίος με διογκυμένη 
πολςζηεπίνη και λεπηά 
οπλιζμένα ζςνθεηικά 
επισπίζμαηα 

ΠΕΣΕΠ 03-06-02-04 

ςζηήμαηα μόνυζηρ εξυηεπικού 
κελύθοςρ κηιπίος με διογκυμένη 
πολςζηεπίνη και λεπηά οπλιζμένα 
ζςνθεηικά επισπίζμαηα 

03-07 
Επενδύζειρ - επιζηπώζειρ - 
τεςδοποθέρ 

03-07 
Επενδύζειρ - επιζηπώζειρ - 
τεςδοποθέρ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501‐03‐07‐03‐00 
Επιζηπώζειρ με θςζικούρ 
λίθοςρ 

ΠΕΣΕΠ 03-07-03-00 Επιζηπώζειρ με θςζικούρ λίθοςρ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501‐03‐07‐04‐00 
Επένδςζη ηοίσυν με πλάκερ 
μαπμάπος, γπανίηη και θςζικών 
λίθυν 

ΠΕΣΕΠ 03-07-04-00 
Επένδςζη ηοίσυν με θςζικέρ 
πλάκερ (μάπμαπα,γπανίηερ) 

03-08 Κοςθώμαηα -ςαλοςπγικά 03-08 Κοςθώμαηα -ςαλοςπγικά 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501‐03‐08‐03‐00 Κοςθώμαηα Αλοςμινίος ΠΕΣΕΠ 03-08-03-00 Κοςθώμαηα Αλοςμινίος 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501‐03‐08‐04‐00 
Κοςθώμαηα από ζςνθεηικά 
ςλικά 

ΠΕΣΕΠ 03-08-04-00 Κοςθώμαηα από ζςνθεηικά ςλικά 

05 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 05 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

05-01 Σεσνικά έπγα και γέθςπερ 05-01 Σεσνικά έπγα και γέθςπερ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-01-07-01 
ηεγάνυζη καηαζηπώμαηορ 
γεθςπών με ζςνθεηικέρ 
μεμβπάνερ 

ΠΕΣΕΠ 05-01-07-01 
ηεγάνυζη καηαζηπώμαηορ 
γεθςπών με ζςνθεηικέρ μεμβπάνερ 

05-02 Λοιπά ηεσνικά έπγα 05-02 Λοιπά ηεσνικά έπγα 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-02-01-00 
Κπάζπεδα, πείθπα & ηάθποι 
ομβπίυν καηαζηπώμαηορ οδών 
επενδεδςμένερ με ζκςπόδεμα 

ΠΕΣΕΠ 05-02-01-00 
Κπάζπεδα-Ρείθπα - Σάθποι 
παπάπλεςπα ηηρ οδού 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-02-04-00 Ησοπεηάζμαηα οδών ΠΕΣΕΠ 05-02-04-00 Ησοπεηάζμαηα  

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-02-07-00 
Φπάσηερ ανάζσεζηρ 
βπασοπηώζευν 

ΠΕΣΕΠ 05-02-07-00 
Φπάσηερ ςγκπάηηζηρ 
βπασοπηώζευν 

05-03 Οδοζηπώμαηα 05-03 Οδοζηπώμαηα 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-03-00 ηπώζειρ οδοζηπώμαηορ από ΠΕΣΕΠ 05-03-03-00 ηπώζειρ οδοζηπυμάηυν από 
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αζύνδεηα αδπανή ςλικά αζύνδεηα αδπανή ςλικά  

Α27 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-11-04 
Αζθαληικέρ ζηπώζειρ κλειζηού 
ηύπος 

ΠΕΣΕΠ 05-03-11-04 

ηπώζειρ αζθαληικού 
ζκςποδέμαηορ ζςνεσούρ 
κοκκομεηπικήρ διαβάθμιζηρ 
(κλειζηού ηύπος) 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-12-01 
Ανηιολιζθηπή ζηπώζη 
αζθαληικού ζκςποδέμαηορ 

ΠΕΣΕΠ 05-03-12-01 
Ανηιολιζθηπή ζηπώζη 
αζθαληικού ζκςποδέμαηορ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-16-00 

Ανακαηαζκεςή ζηπώζευν 
οδοζηπώμαηορ με βαθειά 
τςσπή ανακύκλυζη και 
πποζθήκη αθπώδοςρ 
αζθάληος (CIR) 

ΠΕΣΕΠ 05-03-16-00 

Ανακαηαζκεςή βάζευν 
οδοζηπυμάηυν με τςσπή 
ανακύκλυζη και πποζθήκη 
αθπώδοςρ αζθάληος (CIR) 

05-04 ήμανζη 05-04 ήμανζη 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-04-07-00 
Διαηάξειρ ζηήπιξηρ πινακίδυν 
καηακόπςθηρ ζήμανζηρ 

ΠΕΣΕΠ 05-04-07-00 
Διαηάξειρ ζηήπιξηρ πινακίδυν 
καηακόπςθηρ ζήμανζηρ 

05-07 Οδοθυηιζμόρ κλπ 05-07 Οδοθυηιζμόρ κλπ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-07-01-00 Τποδομή οδοθυηιζμού ΠΕΣΕΠ 05-07-01-00 Τποδομή οδοθυηιζμού 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-07-02-00 
Ιζηοί οδοθυηιζμού και 
θυηιζηικά ζώμαηα 

ΠΕΣΕΠ 05-07-02-00 Ανυδομή οδοθυηιζμού 

10 ΕΡΓΑ ΠΡΑΙΝΟΤ 10 ΕΡΓΑ ΠΡΑΙΝΟΤ 

10-02 
Εξοπλιζμόρ πάπκυν και 
πλαηειών 

10-02 
Εξοπλιζμόρ πάπκυν και 
πλαηειών 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-10-02-02-01 Καθιζηικά ςπαίθπιυν σώπυν ΠΕΣΕΠ 10-02-02-01 Καθιζηικά ςπαίθπιυν σώπυν 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-10-02-02-02 Κάδοι αποππιμμάηυν ΠΕΣΕΠ 10-02-02-02 Κάδοι αποππιμμάηυν 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-10-02-02-03 Εξοπλιζμόρ παιδικήρ σαπάρ ΠΕΣΕΠ 10-02-02-03 Εξοπλιζμόρ παιδικήρ σαπάρ 

10-06 ςνηήπηζη Ππαζίνος 10-06 ςνηήπηζη Ππαζίνος 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-10-06-04-01 Κλάδεμα δένδπυν ΠΕΣΕΠ 10-06-04-01 Κλάδεμα δένδπυν 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-10-06-04-02 Κλάδεμα θάμνυν ΠΕΣΕΠ 10-06-04-02 Κλάδεμα θάμνυν 

14 
ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ 

14 
ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ 

14-02 Φέποςζερ Σοισοποιίερ 14-02 Φέποςζερ Σοισοποιίερ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-14-02-04-00 
Αποκαηάζηαζη ηοισοποιίαρ με 
εθαπμογή ενεμάηυν 

ΠΕΣΕΠ 14-02-04-00 
Αποκαηάζηαζη ηοισοποιίαρ με 
εθαπμογή ενεμάηυν 
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2 ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΣΡΟΠΟΤ ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΣΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ 
ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ 

 
2.1 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

 
2.1.1 Η επζιέηνδζδ ηςκ ενβαζζχκ βίκεηαζ είηε αάζεζ ηςκ ζπεδίςκ ηςκ 

εβηεηνζιέκςκ ιεθεηχκ είηε αάζεζ ιεηνήζεςκ ηαζ ηςκ ζοκηαζζυιεκςκ αάζεζ 
αοηχκ επζιεηνδηζηχκ ζπεδίςκ ηαζ πζκάηςκ, θαιαακμιέκςκ οπυρδ ηςκ 
έββναθςκ εκημθχκ ηδξ Τπδνεζίαξ ηαζ ηςκ εηάζημηε μνζγμιέκςκ ακμπχκ. 
 

2.1.2 Η Τπδνεζία δζηαζμφηαζ κα εθέβλεζ ημ ζφκμθμ ή ιένμξ ημο Ένβμο, ηαηά ηδκ 
ηνίζδ ηδξ, πνμηεζιέκμο κα επζαεααζχζεζ ηδκ μνευηδηα ηςκ επζιεηνδηζηχκ 
ζημζπείςκ πμο οπμαάθεζ μ Ακάδμπμξ. Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ ιε δζηή ημο 
δαπάκδ κα δζαεέζεζ ημκ απαζημφιεκμ ελμπθζζιυ ηαζ πνμζςπζηυ βζα ηδκ 
οπμζηήνζλδ ηδξ Τπδνεζίαξ ζηδκ δζελαβςβή ημο εκ θυβς εθέβπμο. 
 

2.1.3 Η πθδνςιή ηςκ ενβαζζχκ βίκεηαζ αάζεζ ηδξ πναβιαηζηήξ πμζυηδηαξ ηάεε 
ενβαζίαξ, επζιεηνμφιεκδξ ςξ ακςηένς ιε ηαηάθθδθδ ιμκάδα ιέηνδζδξ, 
επί ηδκ ηζιή ιμκάδαξ ηδξ ενβαζίαξ, υπςξ αοηή ηαεμνίγεηαζ ζημ πανυκ 
Πενζβναθζηυ Σζιμθυβζμ. 
 

2.1.4 Δζδζηυηενα βζα ηάεε ενβαζία, μ ηνυπμξ ηαζ δ ιμκάδα επζιέηνδζδξ, ηαεχξ 
ηαζ μ ηνυπμξ πθδνςιήξ ηαεμνίγμκηαζ ζηζξ ακηίζημζπεξ παναβνάθμοξ ηςκ 
παναηάης ΔΙΓΙΚΧΝ ΟΡΧΝ ηαζ ηςκ επί ιένμοξ ενβαζζχκ ημο πανυκημξ 
Σζιμθμβίμο.  
 

2.1.5 Ακ ημ πενζεπυιεκμ έκυξ επζιένμοξ άνενμο ημο πανυκημξ Σζιμθμβίμο, πμο 
ακαθένεηαζ ζε ιζα ηζιή ιμκάδαξ, μνίγεζ υηζ δ εκ θυβς ηζιή απμηεθεί πθήνδ 
απμγδιίςζδ βζα ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ ενβαζζχκ ημο ζοβηεηνζιέκμο 
άνενμο, ηυηε μζ ίδζεξ επζιένμοξ ενβαζίεξ δεκ εα επζιεηνχκηαζ μφηε εα 
πθδνχκμκηαζ ζημ πθαίζζμ άθθμο άνενμο πμο πενζθαιαάκεηαζ ζημ 
Σζιμθυβζμ. 
 

2.1.6 ηδ πενίπηςζδ μπμζαζδήπμηε δζαθςκίαξ ιε ημκ ζοκμπηζηυ πίκαηα ηζιχκ, 
οπενζζπφμοκ μζ υνμζ ημο πανυκημξ. 
 

2.2 ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  
 
Iζπφμοκ μζ εζδζημί υνμζ, υπςξ αοημί ακαβνάθμκηαζ ζημκ Κακμκζζιυ Πενζβναθζηχκ 
Σζιμθμβίςκ Δνβαζζχκ (ΦΔΚ Β΄ 1746/19-05-2017). 
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ΓΔΝΗΚΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ 

Α.  Οζ ηζιέξ ιμκάδμξ ημο πανυκημξ Σζιμθμβίμο πμο θένμοκ ηδκ ζήιακζδ [*] 
παναπθεφνςξ ηδξ ακαβναθυιεκδξ ηζιήξ ζε ΔΤΡΧ δεκ ζοιπενζθαιαάκμοκ ηδκ 
δαπάκδ ηδξ ηαεανήξ ιεηαθμνάξ ηςκ, ηαηά πενίπηςζδ, οθζηχκ ή πνμσυκηςκ. 

 Η Γδιμπναημφζα Ανπή εα πνμζεέηεζ ζηζξ ηζιέξ αοηέξ ηδκ δαπάκδ ημο ιεηαθμνζημφ 
ένβμο, ιε αάζδ ηα ζημζπεία ηδξ ιεθέηδξ ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ εηηέθεζδξ ημο ένβμο. 

 Γζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ ςξ άκς δαπάκδξ ημο ιεηαθμνζημφ ένβμο ηαεμνίγμκηαζ μζ 
αηυθμοεεξ ηζιέξ ιμκάδαξ ζε €/m

3
km 

 

ε αζηζηέξ πενζμπέξ   

 - απυζηαζδ < 5 km 0,28 

 - απυζηαζδ ≥ 5 km 0,21 

Δηηυξ πυθεςξ  

 · μδμί ηαθήξ ααηυηδηαξ  

 - απυζηαζδ < 5 km 0,20 

 - απυζηαζδ ≥ 5 km 0,19 

 · μδμί ηαηήξ ααηυηδηαξ  

 - απυζηαζδ < 5 km 0,25 

 - απυζηαζδ ≥ 5 km 0,21 

 · ενβμηαλζαηέξ μδμί  

 - απυζηαζδ < 3 km 0,22 

 - απυζηαζδ ≥ 3 km 0,20 

Πνυζεεηδ ηζιή βζα παναηεηαιέκδ ακαιμκή 
θμνημεηθυνηςζδξ (αζθαθηζηά, εηζηαθέξ εειεθίςκ 
ηαζ πακδάηςκ, ιζηνήξ ηθίιαηαξ εηζηαθέξ) 

0,03 

Oζ ηζιέξ αοηέξ έπμοκ εθανιμβή ζημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ ηζιήξ ημο αζηενίζημο [*] ηςκ 
άνενςκ ημο πανυκημξ ηζιμθμβίμο ηςκ μπμίςκ μζ ενβαζίεξ επζιεηνχκηαζ ζε ηοαζηά 
ιέηνα (m

3
), ηαηά ημκ ηνυπμ πμο ηαεμνίγεηαζ ζε έηαζημ άνενμ.  

ε ηαιία πενίπηςζδ δεκ εθανιυγεηαζ ζοκηεθεζηήξ επζπθήζιαημξ ή μπμζαδήπμηε 
άθθδ πνμζαφλδζδ ηαζ μ οπμθμβζζιυξ βίκεηαζ ιε αάζδ ηα επζιεηνμφιεκα m

3
 ηάεε 

ενβαζίαξ, υπςξ ηαεμνίγεηαζ ζημ ακηίζημζπμ άνενμ. 

Η δαπάκδ ημο ιεηαθμνζημφ ένβμο, υπςξ πνμζδζμνίγεηαζ ζημ πανυκ ηζιμθυβζμ (ΝΔΣ 
ΟΙΚ), πνμζηίεεηαζ ζηδκ ηζιή αάζεςξ ηςκ άνενςκ πμο επζζδιαίκμκηαζ ιε [*], ηαζ 
ακαεεςνείηαζ ιε αάζδ ημκ εηάζημηε ηαεμνζγυιεκμ ηςδζηυ ακαεεχνδζδξ (δεκ 
πνμαθέπεηαζ άθθδ, ζδζαίηενδ ακαεεχνδζδ ημο ιεηαθμνζημφ ένβμο). 

Β. ηζξ ηζιέξ ιμκάδμξ ημο πανυκημξ Σζιμθμβίμο πμο θένμοκ ηδκ ζήιακζδ [**] 
παναηίεεηαζ δ ηζιή πμο ακαθμβεί ζηδκ ηαεανή ενβαζία (θαημφνα) ηαζ ηα αμδεδηζηά 
οθζηά. Όηακ δζαθμνμπμζμφκηαζ ηα πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ ηονίςκ 
εκζςιαημοιέκςκ οθζηχκ, έκακηζ αοηχκ πμο ακαθένμκηαζ ζημ Πενζβναθζηυ Άνενμ, δ 
Γδιμπναημφζα Ανπή εα πνμζανιυγεζ ακάθμβα ηζξ ηζιέξ εθανιμβήξ (πενζπηχζεζξ 
λοθείαξ, ηεναιζηχκ πθαηζδίςκ ηαζ ιανιάνςκ δζαθυνςκ ηαηδβμνζχκ ηαζ πμζμηήηςκ). 
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3. ΑΡΘΡΑ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ 
 
 
ΟΜΑΓΑ Α:  ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ - ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ 
 
Α.Σ. : Α. 1 
 
Καεαίνεζδ πακηυξ είδμοξ ημοθςιάηςκ (εφνεξ, πανάεονα, θεββίηεξ ηθπ.) πςνίξ πνμζμπή 
 
ΟΙΚ Ν.22.46.01   Κςδζηυξ Ακαεεχνδζδξ ΟΙΚ-2275   
 
Καεαίνεζδ πακηυξ είδμοξ ημοθςιάηςκ (εφνεξ, πανάεονα, θεββίηεξ ηθπ.) πςνίξ 
πνμζμπή, ελ μζςκδήπμηε δζαζηάζεςκ, ιμνθήξ, ζπεδίμο ηαζ οθζηχκ ηαηαζηεοήξ (λφθζκα, 
ιεηαθθζηά, αθμοιζκίμο ηθπ.), ιεηά ή άκεο ελχθοθθςκ (παηγμφνζα), νμθχκ, ζζδενζχκ 
αζθαθείαξ, ηθπ. ζημζπείςκ, ζε μπμζαδήπμηε ζηάειδ απυ ημ έδαθμξ.  
Ήημζ αθαίνεζδ ηςκ θφθθςκ ηαζ πνεααγζχκ, απεθεοεένςζδ ημο ηεηναλφθμο ή πθαζζίμο 
απυ ηα ζζδενέκζα ζηδνίβιαηα, ιεηαθμνά πνμξ θυνηςζδ επί πακηυξ είδμοξ ηαηάθθδθμ 
ιεηαθμνζηυ ιέζμ ηαζ απυννζρδ ζε πχνμοξ επζηνεπυιεκμοξ απυ ηζξ ανιυδζεξ ανπέξ.  
Η ενβαζία εα εηηεθεζεεί πςνίξ πνμζμπή υζμκ αθμνά ηα οθζηά ηςκ ημοθςιάηςκ, αθθά ιε 
ζδζαίηενδ πνμζμπή ιυκμ πνμξ απμθοβή πνυηθδζδξ γδιζχκ ζηα παναηείιεκα δμιζηά 
ζημζπεία (πμδζέξ, θαιπάδεξ ηθπ.). 
Ήημζ ενβαζία πθήνμοξ απμλήθςζδξ, ιεηαθμνχκ ηαζ απυννζρδξ. 
 
Σζιή ακά ηεηναβςκζηυ  ιέηνμ (m2) ελςηενζημφ πενζβνάιιαημξ ηεηναλφθμο. 
 
ΔΤΡΩ: ΓΔΚΑ  (10,00) 

 
 
Α.Σ. : Α. 2 
 
Μεηαθμνέξ ιε αοημηίκδημ δζα ιέζμο μδχκ ηαθήξ ααηυηδηαξ  
 
ΟΙΚ 10.07.01 Κςδζηυξ Ακαεεχνδζδξ ΟΙΚ-1136 
 
Μεηαθμνά ιε αοημηίκδημ δζα ιέζμο μδχκ ηαθήξ ααηυηδηαξ, μπμζμοδήπμηε οθζημφ, ακά 
πζθζυιεηνμ απμζηάζεςξ. 
 
Σζιή ακά ημκμπζθζυιεηνμ (ton.km). 
 
ΔΤΡΩ: ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ  (0,35) 
 

 
ΟΜΑΓΑ Γ:  ΓΗΚΣΤΑ (ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ – ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ) 
 
 
Α.Σ. : Γ.1 
 
Πθαζηζηυξ ζςθήκαξ απμπεηεφζεςξ απυ ζηθδνυ P.V.C. Γζαιέηνμο 40 mm 
 
ΑΣΗΔ 8042Ν.1.3 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ: ΗΛΜ 8  100% 
 
Πθαζηζηυξ ζςθήκαξ απμπεηεφζεςξ απυ ζηθδνυ P.V.C. ηαηά  ΔΛΟΣ 686/Β βζά ζφκδεζδ 
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ιε ζοβηυθθδζδ ιε πανειαμθή ηαηάθθδθδξ ηυθθαξ ή ιε ζφκδεζδ ιε  δζαιμνθμφιεκδ   
ιμφθα ζημ  έκα  άηνμ  ημο  ζςθήκα  ηαζ  εθαζηζηυ  δαηηφθζμ ζηεβακυηδηαξ, πθήνςξ 
ημπμεεηδιέκμξ . οιπενζθαιαάκμκηαζ  ηα εζδζηά ηειάπζα ηάεε ζπήιαημξ (πθδκ ζζθχκζα), 
ηα οθζηά ζοκδέζεςξ ζηενεχζεςξ ηθπ ηαζ δ ενβαζία πθήνμοξ εβηαηαζηάζεςξ ηαζ 
ζοκδέζεςξ . 
 
(1 m) 
8042Ν.1.2    ηαηά ΔΛΟΣ 686/Β δζαιέηνμο  40 mm 

 
ΔΤΡΩ:ΓΔΚΑ ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΣΡΗΑ ΛΔΠΣΑ    (13,23) 
 
 
Α.Σ. : Γ.2 
 
Πθαζηζηυξ ζςθήκαξ απμπεηεφζεςξ απυ ζηθδνυ P.V.C. Γζαιέηνμο 50 mm 
 
ΑΣΗΔ 8042Ν.1.4 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ: ΗΛΜ 8  100% 
 
Πθαζηζηυξ ζςθήκαξ απμπεηεφζεςξ απυ ζηθδνυ P.V.C. ηαηά  ΔΛΟΣ 686/Β βζά ζφκδεζδ 
ιε ζοβηυθθδζδ ιε πανειαμθή ηαηάθθδθδξ ηυθθαξ ή ιε ζφκδεζδ ιε  δζαιμνθμφιεκδ   
ιμφθα ζημ  έκα  άηνμ  ημο  ζςθήκα  ηαζ  εθαζηζηυ  δαηηφθζμ ζηεβακυηδηαξ, πθήνςξ 
ημπμεεηδιέκμξ . οιπενζθαιαάκμκηαζ  ηα εζδζηά ηειάπζα ηάεε ζπήιαημξ (πθδκ ζζθχκζα), 
ηα οθζηά ζοκδέζεςξ ζηενεχζεςξ ηθπ ηαζ δ ενβαζία πθήνμοξ εβηαηαζηάζεςξ ηαζ 
ζοκδέζεςξ . 
 
(1 m) 
8042Ν.1.4    ηαηά ΔΛΟΣ 686/Β δζαιέηνμο  50 mm 

 
ΔΤΡΩ: ΓΔΚΑ ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ (13,82) 
 
 
Α.Σ. : Γ.3 
 
Υαθημζςθήκαξ ροηηζηχκ εθανιμβχκ δζαιέηνμο 1/4" 
 
ΑΣΗΔ 8041Ν.21 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ : ΗΛΜ 7  100% 
 
Υαθημζςθήκαξ ροηηζηχκ εθανιμβχκ δζαιέηνμο 1/4" , πάπμοξ 0,80mm , εφηαιπημξ ή 
ζηθδνυξ , πθήνδξ ιε εενιμιμκςηηυ ημπφθζ ηαηάθθδθδξ δζαιέηνμο ηαζ πάπμοξ ζφιθςκα 
ιε ΣΟΣΔΔ 20701-1 
Πθήνςξ ημπμεεηδιέκμξ ιε υθα ηα εζδζηά ηειάπζα  ζοκδέζεςξ,  οθζηά  ζηενεχζεςξ 
(απαβμνεφεηαζ  δ  ζηενέςζδ ιε ήθμοξ) ηαζ ζοβημθθήζεςξ,  δδθαδή  παθημζςθήκαξ, 
ζφκδεζιμζ,  ναηυν,  ηαφ ηθπ, επί ηυπμο ηαζ ενβαζία πθήνμοξ εβηαηαζηάζεςξ ηαζ 
ζοκδέζεςξ 
 
(1 m) 
 
ΔΤΡΩ:ΟΚΣΩ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ (8,52) 
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Α.Σ. : Γ.4 
 
Υαθημζςθήκαξ ροηηζηχκ εθανιμβχκ δζαιέηνμο 3/8" 
ΑΣΗΔ 8041Ν.22 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ : ΗΛΜ 7  100% 
 
Υαθημζςθήκαξ ροηηζηχκ εθανιμβχκ δζαιέηνμο 3/8" , πάπμοξ 0,80mm , εφηαιπημξ ή 
ζηθδνυξ , πθήνδξ ιε εενιμιμκςηηυ ημπφθζ ηαηάθθδθδξ δζαιέηνμο ηαζ πάπμοξ ζφιθςκα 
ιε ΣΟΣΔΔ 20701-1 
Πθήνςξ ημπμεεηδιέκμξ ιε υθα ηα εζδζηά ηειάπζα  ζοκδέζεςξ,  οθζηά  ζηενεχζεςξ 
(απαβμνεφεηαζ  δ  ζηενέςζδ ιε ήθμοξ) ηαζ ζοβημθθήζεςξ,  δδθαδή  παθημζςθήκαξ, 
ζφκδεζιμζ,  ναηυν,  ηαφ ηθπ, επί ηυπμο ηαζ ενβαζία πθήνμοξ εβηαηαζηάζεςξ ηαζ 
ζοκδέζεςξ 
 
(1 m) 
 
ΔΤΡΩ:ΓΔΚΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (10,50) 
 
 
Α.Σ. : Γ.5 
 
Υαθημζςθήκαξ ροηηζηχκ εθανιμβχκ δζαιέηνμο 1/2" 
 
ΑΣΗΔ 8041Ν.23 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ : ΗΛΜ 7  100% 
 
Υαθημζςθήκαξ ροηηζηχκ εθανιμβχκ δζαιέηνμο 1/2" , πάπμοξ 0,80mm , εφηαιπημξ ή 
ζηθδνυξ , πθήνδξ ιε εενιμιμκςηηυ ημπφθζ ηαηάθθδθδξ δζαιέηνμο ηαζ πάπμοξ ζφιθςκα 
ιε ΣΟΣΔΔ 20701-1 
Πθήνςξ ημπμεεηδιέκμξ ιε υθα ηα εζδζηά ηειάπζα  ζοκδέζεςξ,  οθζηά  ζηενεχζεςξ 
(απαβμνεφεηαζ  δ  ζηενέςζδ ιε ήθμοξ) ηαζ ζοβημθθήζεςξ,  δδθαδή  παθημζςθήκαξ, 
ζφκδεζιμζ,  ναηυν,  ηαφ ηθπ, επί ηυπμο ηαζ ενβαζία πθήνμοξ εβηαηαζηάζεςξ ηαζ 
ζοκδέζεςξ 
 
(1 m) 
 
ΔΤΡΩ:ΓΔΚΑ ΣΡΗΑ  (13,00) 
 
 
Α.Σ. : Γ.6 
 
Υαθημζςθήκαξ ροηηζηχκ εθανιμβχκ δζαιέηνμο 5/8" 
 
ΑΣΗΔ 8041Ν.24 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ : ΗΛΜ 7  100% 
 
Υαθημζςθήκαξ ροηηζηχκ εθανιμβχκ δζαιέηνμο 5/8" , πάπμοξ 1,00mm , εφηαιπημξ ή 
ζηθδνυξ , πθήνδξ ιε εενιμιμκςηηυ ημπφθζ ηαηάθθδθδξ δζαιέηνμο ηαζ πάπμοξ ζφιθςκα 
ιε ΣΟΣΔΔ 20701-1 
Πθήνςξ ημπμεεηδιέκμξ ιε υθα ηα εζδζηά ηειάπζα  ζοκδέζεςξ,  οθζηά  ζηενεχζεςξ 
(απαβμνεφεηαζ  δ  ζηενέςζδ ιε ήθμοξ) ηαζ ζοβημθθήζεςξ,  δδθαδή  παθημζςθήκαξ, 
ζφκδεζιμζ,  ναηυν,  ηαφ ηθπ, επί ηυπμο ηαζ ενβαζία πθήνμοξ εβηαηαζηάζεςξ ηαζ 
ζοκδέζεςξ 
(1 m) 
 
ΔΤΡΩ:ΓΔΚΑ ΔΞΗ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (16,40) 
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Α.Σ. : Γ.7 
 
Υαθημζςθήκαξ ροηηζηχκ εθανιμβχκ δζαιέηνμο 1”1/8 
 
ΑΣΗΔ 8041Ν.26 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ : ΗΛΜ 7  100% 
 
Υαθημζςθήκαξ ροηηζηχκ εθανιμβχκ δζαιέηνμο 1”1/8 , πάπμοξ 1,00mm , εφηαιπημξ ή 
ζηθδνυξ , πθήνδξ ιε εενιμιμκςηηυ ημπφθζ ηαηάθθδθδξ δζαιέηνμο ηαζ πάπμοξ ζφιθςκα 
ιε ΣΟΣΔΔ 20701-1 
Πθήνςξ ημπμεεηδιέκμξ ιε υθα ηα εζδζηά ηειάπζα  ζοκδέζεςξ,  οθζηά  ζηενεχζεςξ 
(απαβμνεφεηαζ  δ  ζηενέςζδ ιε ήθμοξ) ηαζ ζοβημθθήζεςξ,  δδθαδή  παθημζςθήκαξ, 
ζφκδεζιμζ,  ναηυν,  ηαφ ηθπ, επί ηυπμο ηαζ ενβαζία πθήνμοξ εβηαηαζηάζεςξ ηαζ 
ζοκδέζεςξ 
 
(1 m) 
 
ΔΤΡΩ:ΔΗΚΟΗ ΣΡΗΑ  (23,00) 
 
 
Α.Σ. : Γ.8 
 
Ακηθία εενιυηδηαξ ροηηζηήξ ζζπφμξ 37 KW -  εενιζηήξ ζζπφμξ 30KW , ηαηάθθδθδ βζα 
θεζημονβία ζε πμθοδζαζνμφιεκμ πμθογςκζηυ ζφζηδια ηθζιαηζζιμφ VRV IV . 
 
ΑΣΗΔ 8536Ν.5.10 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ : ΗΛΜ 32  100% 
 
Ακηθία εενιυηδηαξ ροηηζηήξ ζζπφμξ 37 KW ηαζ ακηίζημζπδξ εενιζηήξ ζζπφμξ 30 KW , 
ηαηάθθδθδ βζα θεζημονβία ζε πμθοδζαζνμφιεκμ πμθογςκζηυ ζφζηδια ηθζιαηζζιμφ VRV IV . 
ηδκ ηζιή πενζθαιαάκμκηαζ ημ ηυζημξ ιεηαθμνάξ ζημκ ηυπμ ημο ένβμο , δ ημπμεέηδζδ 
ζηδκ εέζδ θεζημονβίαξ , δ ζφκδεζδ ιε ηα δίηηοα πμο απαζηείηαζ ηαζ δ πανάδμζδ ζε πθήνδ 
ηαζ απνυζημπηδ θεζημονβία , ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο ηαηαζηεοαζηή . 
 
(1 ηει) 
 
ΔΤΡΩ:ΔΝΣΔΚΑ ΥΗΛΗΑΓΔ ΔΠΣΑΚΟΗΑ ΔΗΚΟΗ ΣΔΔΡΑ  (11.724,00) 
 
 
Α.Σ. : Γ.9 
 
Δζςηενζηή ιμκάδα ηθζιαηζζιμφ ζοζηήιαημξ VRV , ηαηάθθδθδ επζδαπέδζα ειθακή 
ημπμεέηδζδ  , ροηηζηήξ / εενιζηήξ ζζπφμξ 2,80 / 3,20 KW  . 
 
ΑΣΗΔ 8536Ν.5.2 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ : ΗΛΜ 32  100% 
 
Δζςηενζηή ιμκάδα ηθζιαηζζιμφ ζοζηήιαημξ VRV , ηαηάθθδθδ βζα επζδαπέδζα ειθακή 
ημπμεέηδζδ , εενιζηήξ / ροηηζηήξ ζζπφμξ 3,20 / 2,80 KW  . ηδκ ηζιή πενζθαιαάκμκηαζ ημ 
ηυζημξ ιεηαθμνάξ ζημκ ηυπμ ημο ένβμο , δ ημπμεέηδζδ ζηδκ εέζδ θεζημονβίαξ , δ 
ζφκδεζδ ιε ηα δίηηοα πμο απαζηείηαζ ηαζ δ πανάδμζδ ζε πθήνδ ηαζ απνυζημπηδ 
θεζημονβία , ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο ηαηαζηεοαζηή . 
 
(1 ηει) 
 
ΔΤΡΩ:ΥΗΛΗΑ ΣΔΣΡΑΚΟΗΑ ΟΓΓΟΝΣΑ ΠΔΝΣΔ (1.485,00) 
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Α.Σ. : Γ.10 
 
Δζςηενζηή ιμκάδα ηθζιαηζζιμφ ζοζηήιαημξ VRV , ηαηάθθδθδ επζδαπέδζα ειθακή 
ημπμεέηδζδ  , ροηηζηήξ / εενιζηήξ ζζπφμξ 3,60 / 4,00 KW  . 
 
ΑΣΗΔ 8536Ν.5.3 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ : ΗΛΜ 32  100% 
 
Δζςηενζηή ιμκάδα ηθζιαηζζιμφ ζοζηήιαημξ VRV , ηαηάθθδθδ βζα επζδαπέδζα ειθακή 
ημπμεέηδζδ , εενιζηήξ / ροηηζηήξ ζζπφμξ 4,00 / 3,60 KW  . ηδκ ηζιή πενζθαιαάκμκηαζ ημ 
ηυζημξ ιεηαθμνάξ ζημκ ηυπμ ημο ένβμο , δ ημπμεέηδζδ ζηδκ εέζδ θεζημονβίαξ , δ 
ζφκδεζδ ιε ηα δίηηοα πμο απαζηείηαζ ηαζ δ πανάδμζδ ζε πθήνδ ηαζ απνυζημπηδ 
θεζημονβία , ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο ηαηαζηεοαζηή . 
 
(1 ηει) 
 
ΔΤΡΩ:ΥΗΛΗΑ ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ ΣΡΗΑΝΣΑ ΣΡΗΑ (1.533,00) 
 
 
Α.Σ. : Γ.11 
 
Δζςηενζηή ιμκάδα ηθζιαηζζιμφ ζοζηήιαημξ VRV , ηαηάθθδθδ επζδαπέδζα ειθακή 
ημπμεέηδζδ  , ροηηζηήξ / εενιζηήξ ζζπφμξ 4,50 / 5,00 KW  . 
 
ΑΣΗΔ 8536Ν.5.4 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ : ΗΛΜ 32  100% 
 
Δζςηενζηή ιμκάδα ηθζιαηζζιμφ ζοζηήιαημξ VRV , ηαηάθθδθδ βζα επζδαπέδζα ειθακή 
ημπμεέηδζδ , εενιζηήξ / ροηηζηήξ ζζπφμξ 5,00 / 4,50 KW  . ηδκ ηζιή πενζθαιαάκμκηαζ ημ 
ηυζημξ ιεηαθμνάξ ζημκ ηυπμ ημο ένβμο , δ ημπμεέηδζδ ζηδκ εέζδ θεζημονβίαξ , δ 
ζφκδεζδ ιε ηα δίηηοα πμο απαζηείηαζ ηαζ δ πανάδμζδ ζε πθήνδ ηαζ απνυζημπηδ 
θεζημονβία , ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο ηαηαζηεοαζηή . 
 
(1 ηει) 
 
ΔΤΡΩ:ΥΗΛΗΑ ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΝΝΔΑ (1.559,00) 
 
 
Α.Σ. : Γ.12 
 
Δζςηενζηή ιμκάδα ηθζιαηζζιμφ ζοζηήιαημξ VRV , ηαηάθθδθδ επζδαπέδζα ειθακή 
ημπμεέηδζδ  , ροηηζηήξ / εενιζηήξ ζζπφμξ 5,60 / 6,30 KW  . 
 
ΑΣΗΔ 8536Ν.5.5 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ : ΗΛΜ 32  100% 
 
Δζςηενζηή ιμκάδα ηθζιαηζζιμφ ζοζηήιαημξ VRV , ηαηάθθδθδ βζα επζδαπέδζα ειθακή 
ημπμεέηδζδ , εενιζηήξ / ροηηζηήξ ζζπφμξ 6,30 / 5,60 KW  . ηδκ ηζιή πενζθαιαάκμκηαζ ημ 
ηυζημξ ιεηαθμνάξ ζημκ ηυπμ ημο ένβμο , δ ημπμεέηδζδ ζηδκ εέζδ θεζημονβίαξ , δ 
ζφκδεζδ ιε ηα δίηηοα πμο απαζηείηαζ ηαζ δ πανάδμζδ ζε πθήνδ ηαζ απνυζημπηδ 
θεζημονβία , ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο ηαηαζηεοαζηή . 
 
(1 ηει) 
 
ΔΤΡΩ:ΥΗΛΗΑ ΟΚΣΑΚΟΗΑ ΔΞΖΝΣΑ ΔΝΝΔΑ    (1.869,00) 
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Α.Σ. : Γ.13 
 
Δζςηενζηή ιμκάδα ηθζιαηζζιμφ ζοζηήιαημξ VRV , ειθακμφξ επίημζπδξ ημπμεέηδζδ  , 
ροηηζηήξ / εενιζηήξ ζζπφμξ 2,20 / 2,50 KW  . 
 
ΑΣΗΔ 8536Ν.5.6 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ : ΗΛΜ 32  100% 
 
Δζςηενζηή ιμκάδα ηθζιαηζζιμφ ζοζηήιαημξ VRV , ηαηάθθδθδ βζα επζδαπέδζα ειθακή 
ημπμεέηδζδ , εενιζηήξ / ροηηζηήξ ζζπφμξ 2,50 / 2,20 KW  . ηδκ ηζιή πενζθαιαάκμκηαζ ημ 
ηυζημξ ιεηαθμνάξ ζημκ ηυπμ ημο ένβμο , δ ημπμεέηδζδ ζηδκ εέζδ θεζημονβίαξ , δ 
ζφκδεζδ ιε ηα δίηηοα πμο απαζηείηαζ ηαζ δ πανάδμζδ ζε πθήνδ ηαζ απνυζημπηδ 
θεζημονβία , ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο ηαηαζηεοαζηή . 
(1 ηει) 
 
ΔΤΡΩ:ΥΗΛΗΑ ΓΗΑΚΟΗΑ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΣΔΔΡΑ (1.274,00) 
 
 
Α.Σ. : Γ.14 
 
Δζςηενζηή ιμκάδα ηθζιαηζζιμφ ζοζηήιαημξ VRV , ειθακμφξ επίημζπδξ ημπμεέηδζδ  , 
ροηηζηήξ / εενιζηήξ ζζπφμξ 3,60 / 4,00 KW  . 
 
ΑΣΗΔ 8536Ν.5.7 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ : ΗΛΜ 32  100% 
 
Δζςηενζηή ιμκάδα ηθζιαηζζιμφ ζοζηήιαημξ VRV , ηαηάθθδθδ βζα επζδαπέδζα ειθακή 
ημπμεέηδζδ , εενιζηήξ / ροηηζηήξ ζζπφμξ 4,00 / 3,60 KW  . ηδκ ηζιή πενζθαιαάκμκηαζ ημ 
ηυζημξ ιεηαθμνάξ ζημκ ηυπμ ημο ένβμο , δ ημπμεέηδζδ ζηδκ εέζδ θεζημονβίαξ , δ 
ζφκδεζδ ιε ηα δίηηοα πμο απαζηείηαζ ηαζ δ πανάδμζδ ζε πθήνδ ηαζ απνυζημπηδ 
θεζημονβία , ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο ηαηαζηεοαζηή . 
(1 ηει) 
 
ΔΤΡΩ:ΥΗΛΗΑ ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΔΞΖΝΣΑ ΔΞΗ (1.366,00) 
 
 
Α.Σ. : Γ.15 
 
Δζςηενζηή ιμκάδα ηθζιαηζζιμφ ζοζηήιαημξ VRV , διζειθακμφξ ημπμεέηδζδξ ηοηθζηήξ 
νμήξ  , ροηηζηήξ / εενιζηήξ ζζπφμξ 3,60 / 4,00 KW  , ζοιπενζθαιαακμιέκδξ δζαημζιδηζηήξ 
ιεηχπδξ . 
 
ΑΣΗΔ 8536Ν.5.8 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ : ΗΛΜ 32  100% 
 
Δζςηενζηή ιμκάδα ηθζιαηζζιμφ ζοζηήιαημξ VRV , διζειθακμφξ ημπμεέηδζδξ ηοηθζηήξ 
νμήξ  , εθ. εενιζηήξ / ροηηζηήξ ζζπφμξ 4,5 / 7 KW  , ζοιπενζθαιαακμιέκδξ δζαημζιδηζηήξ 
ιεηχπδξ . ηδκ ηζιή πενζθαιαάκμκηαζ ημ ηυζημξ ιεηαθμνάξ ζημκ ηυπμ ημο ένβμο , δ 
ημπμεέηδζδ ζηδκ εέζδ θεζημονβίαξ , δ ζφκδεζδ ιε ηα δίηηοα πμο απαζηείηαζ ηαζ δ 
πανάδμζδ ζε πθήνδ ηαζ απνυζημπηδ θεζημονβία , ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο 
ηαηαζηεοαζηή . 
 
(1 ηει) 
 
ΔΤΡΩ:ΥΗΛΗΑ ΣΔΣΡΑΚΟΗΑ ΓΤΟ      (1.402,00) 
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Α.Σ. : Γ.16 
 
Δλάνηδια δζαηθάδςζδξ ροηηζηχκ ζςθήκςκ ηαηάθθδθμ βζα ζφζηδια VRV  .   
 
ΑΣΗΔ 8536Ν.5.9 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ : ΗΛΜ 32  100% 
 
Δλάνηδια δζαηθάδςζδξ ροηηζηχκ ζςθήκςκ ηαηάθθδθμ βζα ζφζηδια VRV  . ηδκ ηζιή 
πενζθαιαάκμκηαζ ημ ηυζημξ ιεηαθμνάξ ζημκ ηυπμ ημο ένβμο , δ ημπμεέηδζδ ζηδκ εέζδ 
θεζημονβίαξ , δ ζφκδεζδ ιε ηα δίηηοα πμο απαζηείηαζ ηαζ δ πανάδμζδ ζε πθήνδ θεζημονβία, 
ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο ηαηαζηεοαζηή . 
 
(1 ηει) 
 
ΔΤΡΩ:ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΖΝΣΑ (150,00) 
 
 
Α.Σ. : Γ.17 
 
Ηθεηηνμκζημφ ηφπμο εκζφνιαημ πεζνζζηήνζμ θεζημονβίαξ εζςηενζηήξ ιμκάδαξ ζοζηήιαημξ 
VRV , ηαηάθθδθμ βζα ημκ ηφπμ ηςκ ιδπακδιάηςκ πμο έπμοκ επζθεβεί .  
 
ΑΣΗΔ 8536Ν.5.10 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ : ΗΛΜ 32  100% 
 
Ηθεηηνμκζημφ ηφπμο εκζφνιαημ πεζνζζηήνζμ θεζημονβίαξ εζςηενζηήξ ιμκάδαξ ζοζηήιαημξ 
VRV , ηαηάθθδθμ βζα ημκ ηφπμ ηςκ ιδπακδιάηςκ πμο έπμοκ επζθεβεί . ηδκ ηζιή 
πενζθαιαάκμκηαζ ημ ηυζημξ ιεηαθμνάξ ζημκ ηυπμ ημο ένβμο , δ ημπμεέηδζδ ζηδκ εέζδ 
θεζημονβίαξ , δ ζφκδεζδ ιε ηα δίηηοα πμο απαζηείηαζ ηαζ δ πανάδμζδ ζε πθήνδ ηαζ 
απνυζημπηδ θεζημονβία , ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο ηαηαζηεοαζηή . 
 
(1 ηει) 
 
ΔΤΡΩ:ΔΚΑΣΟΝ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ      (170,00) 
 
 
Α.Σ. : Γ.18 
  
ςθήκαξ δθεηηνζηχκ βναιιχκ πθαζηζηυξ ίζζμξ δζαιέηνμο 16 mm 
 
ΑΣΗΔ 8732.1.3 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ: ΗΛΜ 41  100% 
 
ςθήκαξ  δθεηηνζηχκ  βναιιχκ πθαζηζηυξ , μναηυξ ή εκημζπζζιέκμξ,  ίζζμξ δζαιέηνμο 16 
mm δδθαδή ζςθήκαξ ιε  ηα  απαναίηδηα πθαζηζηά πνμζηυιζα ίζζα ή ηαιπφθα ηαζ 
ιζηνμοθζηά ζοκδέζεςξ ηαζ ζηενεχζεςξ ηθπ. 
 
(1 m) 

 
ΔΤΡΩ:ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ  (4,07) 
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Α.Σ. : Γ.19 
 
ςθήκαξ δθεηηνζηχκ βναιιχκ πθαζηζηυξ ζπζνάθ 16mm 
 
ΑΣΗΔ 8732.2.3 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ: ΗΛΜ 41  100% 
 
ςθήκαξ  δθεηηνζηχκ  βναιιχκ πθαζηζηυξ , μναηυξ ή εκημζπζζιέκμξ, δδθαδή ζςθήκαξ ιε  
ηα  απαναίηδηα   πθαζηζηά πνμζηυιζα ίζζα ή ηαιπφθα ηαζ ιζηνμοθζηά ζοκδέζεςξ ηαζ 
ζηενεχζεςξ ηθπ. 
 
(1 m) 
8732.  2   ζπζνάθ 
8732. 2. 3 Γζαιέηνμο Φ 16mm 

 
ΔΤΡΩ:ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ  (4,05) 
 
 
Α.Σ. : Γ.20 
 
ςθήκαξ δθεηηνζηχκ βναιιχκ πθαζηζηυξ εοεφξ 23mm 
 
ΑΣΗΔ 8732.1.4 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ: ΗΛΜ 41  100% 
 
ςθήκαξ  δθεηηνζηχκ  βναιιχκ πθαζηζηυξ , μναηυξ ή εκημζπζζιέκμξ, δδθαδή ζςθήκαξ ιε  
ηα  απαναίηδηα   πθαζηζηά πνμζηυιζα ίζζα ή ηαιπφθα ηαζ ιζηνμοθζηά ζοκδέζεςξ ηαζ 
ζηενεχζεςξ ηθπ. 
 
(1 m) 
8732.  1   εοεφξ 
8732. 1. 4  Γζαιέηνμο Φ 23mm 

 
ΔΤΡΩ:ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ (5,02) 
 
 
Α.Σ. : Γ.21 
 
ςθήκαξ δθεηηνζηχκ βναιιχκ πθαζηζηυξ ζπζνάθ 23mm 
 
ΑΣΗΔ 8732.2.4 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ: ΗΛΜ 41  100% 
 
ςθήκαξ  δθεηηνζηχκ  βναιιχκ πθαζηζηυξ , μναηυξ ή εκημζπζζιέκμξ, δδθαδή ζςθήκαξ ιε  
ηα  απαναίηδηα   πθαζηζηά πνμζηυιζα ίζζα ή ηαιπφθα ηαζ ιζηνμοθζηά ζοκδέζεςξ ηαζ 
ζηενεχζεςξ ηθπ. 
 
(1 m) 
8732.  2   ζπζνάθ 
8732. 2. 4  Γζαιέηνμο Φ 23mm 

 
ΔΤΡΩ:ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΟΚΣΩ ΛΔΠΣΑ (4,98) 
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Α.Σ. : Γ.22 
 
Καθχδζμ ηφπμο ΝΤΜ Γζπμθζηυ Γζαημιήξ 2 Υ 1,5mm2 
 
ΑΣΗΔ 8766.2.1 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ: ΗΛΜ 46  100% 
 
Καθχδζμ  ηφπμο  ΝΤM πάθηζκςκ  αβςβχκ  μναηυ  ή  εκημζπζζιέκμ, δδθαδή πνμιήεεζα, 
πνμζηυιζζδ  οθζηχκ  ηαζ  ιζηνμοθζηχκ (ημθθάνα, ημπθίαξ, ιμφθεξ, ηζζιεκημημκίαια, 
ηαηάηζα,  πέδζθα,  ηαζζζηενμηυθθδζδ,  ιμκςηζηά  πάζδξ  θφζεςξ,  υπςξ  ηαζ εζδζηά 
ζηδνίβιαηα  ή  ακαθμβία  εζπάναξ, ηαθςδίςκ ηθπ.)επί ηυπμο ηαζ ενβαζία δζακμίλεςξ 
αοθάηςκ  ηαζ μπχκ ζε μπμζμδήπμηε ζημζπείμ ημο ηηδνίμο ημπμεεηήζεςξ, δζαιμνθχζεςξ 
ηαζ  ζοκδέζεςξ  ηςκ άηνςκ αοημφ (ζηα ηοηία ηαζ ελανηήιαηα ηδξ εβηαηαζηάζεςξ) ηαζ 
πθήνμοξ εβηαηαζηάζεςξ. 
 
(1 m) 
8766.  2   δζπμθζηυ 
8766. 2. 1  Γζαημιήξ:  2 Υ 1,5 mm2 

 
ΔΤΡΩ:ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΟΚΣΩ ΛΔΠΣΑ    (4,28) 
 
 
Α.Σ. : Γ.23 
 
Καθχδζμ ηφπμο ΝΤΜ Σνζπμθζηυ Γζαημιήξ 3 Υ 1,5mm2 
 
ΑΣΗΔ 8766.3.1 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ: ΗΛΜ 46  100% 
 
Καθχδζμ  ηφπμο  ΝΤM πάθηζκςκ  αβςβχκ  μναηυ  ή  εκημζπζζιέκμ, δδθαδή πνμιήεεζα, 
πνμζηυιζζδ  οθζηχκ  ηαζ  ιζηνμοθζηχκ (ημθθάνα, ημπθίαξ, ιμφθεξ, ηζζιεκημημκίαια, 
ηαηάηζα,  πέδζθα,  ηαζζζηενμηυθθδζδ,  ιμκςηζηά  πάζδξ  θφζεςξ,  υπςξ  ηαζ εζδζηά 
ζηδνίβιαηα  ή  ακαθμβία  εζπάναξ, ηαθςδίςκ ηθπ.)επί ηυπμο ηαζ ενβαζία δζακμίλεςξ 
αοθάηςκ  ηαζ μπχκ ζε μπμζμδήπμηε ζημζπείμ ημο ηηδνίμο ημπμεεηήζεςξ, δζαιμνθχζεςξ 
ηαζ  ζοκδέζεςξ  ηςκ άηνςκ αοημφ (ζηα ηοηία ηαζ ελανηήιαηα ηδξ εβηαηαζηάζεςξ) ηαζ 
πθήνμοξ εβηαηαζηάζεςξ. 
 
(1 m) 
8766.  3   ηνζπμθζηυ 
8766. 3.  1  Γζαημιήξ:  3 Υ 1,5 mm2 

 
ΔΤΡΩ:ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΔΝΝΔΑ ΛΔΠΣΑ     (5,29) 
 
 
Α.Σ. : Γ.24 
 
Καθχδζμ ηφπμο ΝΤΜ Σνζπμθζηυ Γζαημιήξ 3 Υ 2,5mm2 
 
ΑΣΗΔ 8766.3.2 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ: ΗΛΜ 46  100% 
 
Καθχδζμ  ηφπμο  ΝΤM πάθηζκςκ  αβςβχκ  μναηυ  ή  εκημζπζζιέκμ, δδθαδή πνμιήεεζα, 
πνμζηυιζζδ  οθζηχκ  ηαζ  ιζηνμοθζηχκ (ημθθάνα, ημπθίαξ, ιμφθεξ, ηζζιεκημημκίαια, 
ηαηάηζα,  πέδζθα,  ηαζζζηενμηυθθδζδ,  ιμκςηζηά  πάζδξ  θφζεςξ,  υπςξ  ηαζ εζδζηά 
ζηδνίβιαηα  ή  ακαθμβία  εζπάναξ, ηαθςδίςκ ηθπ.)επί ηυπμο ηαζ ενβαζία δζακμίλεςξ 
αοθάηςκ  ηαζ μπχκ ζε μπμζμδήπμηε ζημζπείμ ημο ηηδνίμο ημπμεεηήζεςξ, δζαιμνθχζεςξ 
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ηαζ  ζοκδέζεςξ  ηςκ άηνςκ αοημφ (ζηα ηοηία ηαζ ελανηήιαηα ηδξ εβηαηαζηάζεςξ) ηαζ 
πθήνμοξ εβηαηαζηάζεςξ. 
 
(1 m) 
8766.  3   ηνζπμθζηυ 
8766. 3.  2  Γζαημιήξ:  3 Υ 2,5 mm2 

 
ΔΤΡΩ:ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΔΞΗ ΛΔΠΣΑ     (5,66) 
 
 
Α.Σ. : Γ.25 
 
Καθχδζμ ηφπμο ΝΤY Πεκηαπμθζηυ Γζαημιήξ 5 Υ 16mm2 
 
ΑΣΗΔ 8766Ν.6.6 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ: ΗΛΜ 46  100% 
 
Καθχδζμ  ηφπμο  ΝΤΤ πάθηζκςκ  αβςβχκ  μναηυ  ή  εκημζπζζιέκμ, δδθαδή πνμιήεεζα, 
πνμζηυιζζδ  οθζηχκ  ηαζ  ιζηνμοθζηχκ (ημθθάνα, ημπθίαξ, ιμφθεξ, ηζζιεκημημκίαια, 
ηαηάηζα,  πέδζθα,  ηαζζζηενμηυθθδζδ,  ιμκςηζηά  πάζδξ  θφζεςξ,  υπςξ  ηαζ εζδζηά 
ζηδνίβιαηα  ή  ακαθμβία  εζπάναξ, ηαθςδίςκ ηθπ.)επί ηυπμο ηαζ ενβαζία δζακμίλεςξ 
αοθάηςκ  ηαζ μπχκ ζε μπμζμδήπμηε ζημζπείμ ημο ηηδνίμο ημπμεεηήζεςξ, δζαιμνθχζεςξ 
ηαζ  ζοκδέζεςξ  ηςκ άηνςκ αοημφ (ζηα ηοηία ηαζ ελανηήιαηα ηδξ εβηαηαζηάζεςξ) ηαζ 
πθήνμοξ εβηαηαζηάζεςξ. 
 
(1 m) 

 
ΔΤΡΩ:ΔΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ (20,92) 
 
 
Α.Σ. : Γ.26 
 
ζδδνμζςθήκαξ βαθαακζζιέκμξ βζά ηδκ δζέθεοζδ ηαθςδίςκ ηθπ δζαιέηνμο 2 ins 
 
ΑΣΗΔ 9316.5 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ: ΗΛΜ 5  100% 
 
ζδδνμζςθήκαξ  βαθαακζζιέκμξ  βζά  ηδκ  δζέθεοζδ ηαθςδίςκ ηθπ  δδθαδή πνμιήεεζα 
ιεηαθμνά  ηαζ  ημπμεέηδζδ εκυξ ιέηνμο ζζδδνμζςθήκα βαθαακζζιέκμο αανέςξ ηφπμο ζε 
μπμζαδήπμηε  εέζδ  ιε  ηα  εζδζηά  ηειάπζα  ηαζ  ιζηνμτθζηά (ζηδνίβιαηα ηθπ) πμο 
απαζημφκηαζ 
 
(1 m) 
9316.  6  ζδδνμζςθήκαξ βαθαακζζιέκμξ αανέςξ ηφπμο δζαιέηνμο  2     ins 

 
ΔΤΡΩ:ΔΗΚΟΗ ΓΤΟ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ    (22,65) 
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Α.Σ. : Γ.27 
 
Κοηίμ μνβάκςκ δζαημπήξ 
 
ΑΣΗΔ 8766Ν.7 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ: ΗΛΜ 49  100% 
 
Κοηίμ  μνβάκςκ δζαημπήξ (δζαηυπημο, νεοιαημδυημο, επαθήξ ζδιάκζεςξ ηθπ) μναηυ ή 
εκημζπζζιέκμ,  δδθαδή ηοηίμ ηαζ ιζηνμοθζηά (βφρμξ, ιμκςηζηή πίζζα ηθπ) επί ηυπμο ηαζ 
ενβαζία πθήνμοξ εβηαηαζηάζεςξ ηαζ ζοκδέζεςξ. 
 
(1 ηει) 
 
ΔΤΡΩ:ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΔΝΑ ΛΔΠΣΟ     (3,91) 
 
 
Α.Σ. : Γ.28 
 
Αοημηυθθδημξ δζαηυπηδξ αζφνιαηδξ επζημζκςκίαξ ηεπκμθμβίαξ RF ιε 8 ιπμοηυκ ηαζ 
δοκαηυηδηα εθέβπμο θςηζζηζηχκ ιέζς αζφνιαημο δέηηδ 
 
ΑΣΗΔ 8801.Ν1 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ: ΗΛΜ 49  100% 
 
Αοημηυθθδημξ δζαηυπηδξ αζφνιαηδξ επζημζκςκίαξ , ηεπκμθμβίαξ RF , ιε θεζημονβία ιέζς 
ιπαηανίαξ ηφπμο θζείμο . Φένεζ 8 ιπμοηυκ ηαζ δοκαηυηδηα εθέβπμο θςηζζηζηχκ ιέζς 
αζφνιαημο δέηηδ . Πθήνδξ εβηαηάζηαζδ δδθαδή πνμιήεεζα πνμζηυιζζδ εβηαηάζηαζδ ηαζ 
ζφκδεζδ 
 
(1 ηει) 

 
ΔΤΡΩ:ΓΗΑΚΟΗΑ ΔΞΖΝΣΑ ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ   (267,50) 
 
 
Α.Σ. : Γ.29 
 
Ρεοιαημδυηδξ πςκεοηυξ SCHUKO εκηάζεςξ 16 Α 
 
ΑΣΗΔ 8826.3.2 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ: ΗΛΜ 49  100% 
 
Ρεοιαημδυηδξ  πςκεοηυξ ιε  ημ  ηοηίμ  δδθαδή  πνμιήεεζα  πνμζηυιζζδ ,ιζηνμτθζηά 
εβηαηάζηαζδ ηαζ ζφκδεζδ, παναδμηέμξ ζε θεζημονβία . 
 
(1 ηει) 
8826.  3   SCHUKO                  
8826. 3.  2  Δκηάζεςξ  16  Α 

 
ΔΤΡΩ:ΔΝΝΔΑ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ    (9,24) 
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Α.Σ. : Γ.30 
 
Φςηζζηζηυ ηαηάθθδθμ βζα ημπμεέηδζδ επί μνμθήξ ηεπκμθμβίαξ LED ηφπμο ΠΑΝΔΛ 
δζαζηάζεςκ 1200Υ600 mm ιε δθεηηνμκζημφ ηφπμο driver ηεπκμθμβίαξ 1/10V 
 
ΑΣΗΔ 8994Ν.1.1 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ: ΗΛΜ 59  100% 
 
Φςηζζηζηυ ηαηάθθδθμ βζα ημπμεέηδζδ επί μνμθήξ (πθαθμκζένα) , ιε θαιπηήνεξ 
ηεπκμθμβίαξ LED , ηφπμο ΠΑΝΔΛ , δζαζηάζεςκ 1200 Υ 600 mm . Φένεζ δθεηηνμκζημφ 
ηφπμο driver ηεπκμθμβίαξ 1/10 V . Σμ θςηζζηζηυ ζοκμδεφεζ αζφνιαημξ δέηηδξ θςηζζηζημφ 
ίδζαξ ηεπκμθμβίαξ πμο ημπμεεηείηαζ ζηδκ άκς επζθάκεζα ημο θςηζζηζημφ . Ήημζ πνμιήεεζα, 
πνμζηυιζζδ, εβηαηάζηαζδ  ηαζ  ζφκδεζδ  ζε  βναιιέξ νεφιαημξ ιε ηα ιζηνμοθζηά ηαζ ηδκ 
ενβαζία βζα πανάδμζδ ζε ηακμκζηή θεζημονβία. 
 
(1 ηει) 

 
ΔΤΡΩ:ΔΝΝΗΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΝΝΔΑ     (959,00) 
 
 
Α.Σ. : Γ.31 
 
Φςηζζηζηυ ηαηάθθδθμ βζα ημπμεέηδζδ επί μνμθήξ ηεπκμθμβίαξ LED ηφπμο ΠΑΝΔΛ 
δζαζηάζεςκ 300Υ300 mm ιε δθεηηνμκζημφ ηφπμο driver ηεπκμθμβίαξ 1/10V 
 
ΑΣΗΔ 8994Ν.1.2 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ: ΗΛΜ 59  100% 
 
Φςηζζηζηυ ηαηάθθδθμ βζα ημπμεέηδζδ επί μνμθήξ (πθαθμκζένα) , ιε θαιπηήνεξ 
ηεπκμθμβίαξ LED , ηφπμο ΠΑΝΔΛ , δζαζηάζεςκ 300 Υ 300 mm . Φένεζ δθεηηνμκζημφ 
ηφπμο driver ηεπκμθμβίαξ 1/10 V . Σμ θςηζζηζηυ ζοκμδεφεζ αζφνιαημξ δέηηδξ θςηζζηζημφ 
ίδζαξ ηεπκμθμβίαξ πμο ημπμεεηείηαζ ζηδκ άκς επζθάκεζα ημο θςηζζηζημφ . Ήημζ πνμιήεεζα, 
πνμζηυιζζδ, εβηαηάζηαζδ  ηαζ  ζφκδεζδ  ζε  βναιιέξ νεφιαημξ ιε ηα ιζηνμοθζηά ηαζ ηδκ 
ενβαζία βζα πανάδμζδ ζε ηακμκζηή θεζημονβία. 
 
(1 ηει) 

 
ΔΤΡΩ:ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ ΟΓΓΟΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     (585,00) 
 
 
Α.Σ. : Γ.32 
 
Φςηζζηζηυ ηαηάθθδθμ βζα ημπμεέηδζδ επί ηδξ μνμθήξ , ιε θαιπηήνεξ ηεπκμθμβίαξ LED , 
ααειμφ πνμζηαζίαξ ΙΡ65 
 
ΑΣΗΔ 8994Ν.1.3 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ: ΗΛΜ 59  100% 
 
Φςηζζηζηυ ηαηάθθδθμ βζα ημπμεέηδζδ επί μνμθήξ . Φένεζ θςηζζηζηή ιμκάδα ηφπμο LED 
ηαζ έπεζ ααειυ πνμζηαζίαξ ΙΡ65 . Λεζημονβεί ιε ζοιααηζημφ ηφπμο ηαθςδίςζδ . Ήημζ 
πνμιήεεζα, πνμζηυιζζδ, εβηαηάζηαζδ  ηαζ  ζφκδεζδ  ζε  βναιιέξ νεφιαημξ ιε ηα 
ιζηνμοθζηά ηαζ ηδκ ενβαζία βζα πανάδμζδ ζε ηακμκζηή θεζημονβία. 
 
(1 ηει) 

 
ΔΤΡΩ:ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΔΞΗ       (306,00) 
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Α.Σ. : Γ.33 
 
Φςηζζηζηυ ζχια ηφπμο επίημζπδξ απθίηαξ ζηεβακμφ ηφπμο 
 
ΑΣΗΔ 8994Ν.1.4 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ: ΗΛΜ 59  100% 
 
Φςηζζηζηυ ζχια ηφπμο απθίηαξ , ζηεβακμφ ηφπμο , ηαηάθθδθμ βζα ημπμεέηδζδ επί ημίπμο 
, ηαηαζηεοαζιέκμ απυ ποημπνεζζανζζηυ μνείπαθημ ή αθμοιίκζμ , ημ μπμίμ εα θεζημονβεί 
ιε 1 θαιπηήνα LED – E27 11W  . Ήημζ πνμιήεεζα, πνμζηυιζζδ, εβηαηάζηαζδ  ηαζ  
ζφκδεζδ  ζε  βναιιέξ νεφιαημξ ιε ηα ιζηνμοθζηά ηαζ ηδκ ενβαζία βζα πανάδμζδ ζε 
ηακμκζηή θεζημονβία. 
 
(1 ηει) 

 
ΔΤΡΩ:ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΔΝΑ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΝΝΔΑ ΛΔΠΣΑ   (91.39) 
 
 
Α.Σ. : Γ.34 
 
Φςηζζηζηυ ηφπμο spot , ιε θαιπηήνα ηεπκμθμβίαξ Led , ηαηάθθδθμ βζα επίημζπδ 
ημπμεέηδζδ ααειμφ πνμζηαζίαξ ΙΡ65 . 
 
ΑΣΗΔ 8994Ν.1.5 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ: ΗΛΜ 59  100% 
 
Φςηζζηζηυ ζχια ηφπμο spot ηαηάθθδθμ βζα ημπμεέηδζδ επί ημίπμο , ιε θαιπηήνα 
ηεπκμθμβίαξ LED ζοιιεηνζηήξ ηαηακμιήξ 30 ιμζνχκ , ζζπφμξ 10 Watt . Ήημζ πνμιήεεζα, 
πνμζηυιζζδ, εβηαηάζηαζδ  ηαζ  ζφκδεζδ  ζε  βναιιέξ νεφιαημξ ιε ηα ιζηνμοθζηά ηαζ ηδκ 
ενβαζία βζα πανάδμζδ ζε ηακμκζηή θεζημονβία. 
 
(1 ηει) 

 
ΔΤΡΩ:ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ      (350,00) 
 
 
Α.Σ. : Γ.35 
 
Φςηζζηζηυ ηφπμο απθίηαξ ιε θαιπηήνα ηεπκμθμβίαξ Led ηαηάθθδθμ βζα επίημζπδ 
ημπμεέηδζδ ααειμφ πνμζηαζίαξ ΙΡ65 . 
 
ΑΣΗΔ 8994Ν.1.6 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ: ΗΛΜ 59  100% 
 
Φςηζζηζηυ ηφπμο απθίηαξ , ηαηάθθδθμ βζα ημπμεέηδζδ επί ημίπμο , απυ ποηυ αθμοιίκζμ , 
ιε ααειυ ζηεβακυηδηαξ ΙΡ-66 ηαζ θαιπηήνα ηεπκμθμβίαξ LED Δ27 - 11W . Ήημζ 
πνμιήεεζα, πνμζηυιζζδ, εβηαηάζηαζδ  ηαζ  ζφκδεζδ  ζε  βναιιέξ νεφιαημξ ιε ηα 
ιζηνμοθζηά ηαζ ηδκ ενβαζία βζα πανάδμζδ ζε ηακμκζηή θεζημονβία. 
 
(1 ηει) 

 
ΔΤΡΩ:ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ      (350,00) 
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Α.Σ. : Γ.36 
 
Πνμαμθέαξ αζφιιεηνδξ ηαηακμιήξ ιε θςηζζηζηή ιμκάδα ιε 48 Led ιε απυδμζδ ζηα 500 
mA 9500 Lm ζζπφμξ 75 W 
 
ΑΣΗΔ 8994Ν.1.7 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ: ΗΛΜ 59  100% 
 
Πνμαμθέαξ αζφιιεηνδξ ηαηακμιήξ , ιε θςηζζηζηή ιμκάδα ιε 48 Led ιε απυδμζδ ζηα 500 
mA 9500 Lm , ζζπφμξ 75 W . Ήημζ πνμιήεεζα, πνμζηυιζζδ, εβηαηάζηαζδ  ηαζ  ζφκδεζδ  
ζε  βναιιέξ νεφιαημξ ιε ηα ιζηνμοθζηά ηαζ ηδκ ενβαζία βζα πανάδμζδ ζε ηακμκζηή 
θεζημονβία. 
 
(1 ηει) 

 
ΔΤΡΩ:ΔΠΣΑΚΟΗΑ ΣΔΔΡΑ      (704,00) 
 
 
Α.Σ. : Γ.37 
 
Καθχδζμ ηφπμο ΝΤMHY 2 X 1,5mm2 
 
ΑΣΗΔ 8797Ν.6 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ: ΗΛΜ 46  100% 
 
Καθχδζμ  ηφπμο  ΝΤMHY 2 X 1,5mm2 πάθηζκςκ  αβςβχκ  μναηυ  ή  εκημζπζζιέκμ, δδθαδή 
πνμιήεεζα,πνμζηυιζζδ οθζηχκ ηαζ ιζηνμοθζηχκ (ημθθάνα, ημπθίαξ, ιμφθεξ, 
ηζζιεκημημκίαια,ηαηάηζα,  πέδζθα,  ηαζζζηενμηυθθδζδ,  ιμκςηζηά  πάζδξ  θφζεςξ,  υπςξ  
ηαζ εζδζηάζηδνίβιαηα  ή  ακαθμβία  εζπάναξ, ηαθςδίςκ ηθπ.)επί ηυπμο ηαζ ενβαζία 
δζακμίλεςξαοθάηςκ  ηαζ μπχκ ζε μπμζμδήπμηε ζημζπείμ ημο ηηδνίμο ημπμεεηήζεςξ, 
δζαιμνθχζεςξ ηαζ  ζοκδέζεςξ  ηςκ άηνςκ αοημφ (ζηα ηοηία ηαζ ελανηήιαηα ηδξ 
εβηαηαζηάζεςξ) ηαζ πθήνμοξ εβηαηαζηάζεςξ. 
 
(1 m) 

 
ΔΤΡΩ:ΔΞΗ ΚΑΗ ΓΩΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ      (6,12) 
 
 
Α.Σ. : Γ.38 
 
Γζαηυπηδξ πζκάηςκ εκδεζηηζημφ ηφπμο 5ΣΔ SIEMENS απθυξ ηνζπμθζηυξ εκηάζεςξ 100 Α 
 
ΑΣΗΔ 8880.3.5 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ: ΗΛΜ 55  100% 
 
Γζαηυπηδξ  πζκάηςκ εκδεζηηζημφ ηφπμο 5ΣΔ SIEMENS  (ναβμδζαηυπηδξ) πενζμνζζιέκςκ 
δζαζηάζεςκ  πςκεοηυξ  ιε ιμπθίζημ, δδθαδή πνμιήεεζα, πνμζηυιζζδ, εβηαηάζηαζδ ηαζ 
πανάδμζδ ζε θεζημονβία . 
 
(1 ηει) 
8880.  3   απθυξ ηνζπμθζηυξ 
8880. 3.  2  Δκηάζεςξ  100   Α 

 
ΔΤΡΩ:ΣΡΗΑΝΣΑ ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΔΝΑ ΛΔΠΣΟ     (33,01) 
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Α.Σ. : Γ.39 
 
Γζαηυπηδξ πζκάηςκ εκδεζηηζημφ ηφπμο 5ΣΔ SIEMENS απθυξ ηνζπμθζηυξ εκηάζεςξ 40 Α 
 
ΑΣΗΔ 8880.3.2 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ: ΗΛΜ 55  100% 
 
Γζαηυπηδξ  πζκάηςκ εκδεζηηζημφ ηφπμο 5ΣΔ SIEMENS  (ναβμδζαηυπηδξ) πενζμνζζιέκςκ 
δζαζηάζεςκ  πςκεοηυξ  ιε ιμπθίζημ, δδθαδή πνμιήεεζα, πνμζηυιζζδ, εβηαηάζηαζδ ηαζ 
πανάδμζδ ζε θεζημονβία . 
 
(1 ηει) 
8880.  3   απθυξ ηνζπμθζηυξ 
8880. 3.  2  Δκηάζεςξ  40   Α 

 
ΔΤΡΩ:ΔΗΚΟΗ ΔΝΑ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΔΝΑ ΛΔΠΣΑ    (21,91) 
 
 
Α.Σ. : Γ.40 
 
Αζθάθεζα ζοκηδηηζηή ηφπμο EZ-SIEMENS έςξ 50 Α 
 
ΑΣΗΔ 8910Ν.1.1 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ: ΗΛΜ 54  100% 
 
Αζθάθεζα ζοκηδηηζηή ηφπμο EZ-SIEMENS 25 - 50Α πθήνδξ απυ πμνζεθάκδ ιε ηδκ αάζδ, 
ιήηνα, πχια  ηαζ  ζοκηδηηζηυ αναδείαξ ή ηαπείαξ ηήλεςξ ηαζ πνμθοθαηηζηυ δαηηφθζμ 
επίζδξ απυ  πμνζεθάκδ  ιε  αηνμδέηηεξ  ζοκδέζεςξ  απυ  ιπνμζηά,  ηαηάθθδθδ  βζά 
πςκεοηή εβηαηάζηαζδ  ζε  πίκαηα  ηφπμο  ενιανίμο  ή  ιέζα  ζε  ζηεβακυ  ηζαχηζμ,  
δδθαδή πνμιήεεζα, πνμζηυιζζδ εβηαηάζηαζδ ηαζ ζφκδεζδ . 
 
(1 ηει) 

 
ΔΤΡΩ:ΔΝΣΔΚΑ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΔΝΝΔΑ ΛΔΠΣΑ    (11,99) 
 
 
Α.Σ. : Γ.41 
 
Μζηνμαοηυιαημξ βζά αζθάθζζδ δθεηηνζηχκ βναιιχκ εκδεζηηζημφ ηφπμο WL-SIEMENS 
ιμκμπμθζηυξ εκηάζεςξ 16 Α 
 
ΑΣΗΔ 8915.1.3 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ: ΗΛΜ 55  100% 
 
Μζηνμαοηυιαημξ  βζά  αζθάθζζδ  δθεηηνζηχκ βναιιχκ εκδεζηηζημφ ηφπμο WL-SIEMENS 
ηαηάθθδθμξ  βζά  ημπμεέηδζδ  ιέζα  ζε  ιεηαθθζηυ  πίκαηα δζακμιήξ ιε ηδκ ακάθμβδ 
δαπάκδ   βζά   αβςβμφξ  εζςηενζηήξ  ζοκδεζιμθμβίαξ,  βζά  ηάεε  θφζεςξ  ιμκςηζηά 
ζηδνίβιαηα  ηαζ θμζπέξ εζςηενζηέξ δζαηάλεζξ ημο πίκαηα ηαεχξ ηαζ αμδεδηζηά οθζηά ηαζ 
ιζηνμτθζηά ηαζ ηδκ ενβαζία πθήνμοξ ημπμεεηήζεςξ ζημκ πίκαηα . 
 
(1 ηει) 
8915.  1   ιμκμπμθζηυξ 
8915. 1.  3  Δκηάζεςξ  16 Α 

 
ΔΤΡΩ:ΓΔΚΑ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΔΝΑ ΛΔΠΣΑ     (10,21) 
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Α.Σ. : Γ.42 
 
Δκδεζηηζηή θοπκία ηνζπθή ηάζεςξ ιέπνζ 500 V 
 
ΑΣΗΔ 8880Ν.2 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ: ΗΛΜ 52  100% 
 
Σνζπθή εκδεζηηζηή  θοπκία  ηάζεςξ ιέπνζ 500 V πθήνδξ  εβηαηεζηδιέκδ ζε πίκαηα 
δζακμιήξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ηφπμο επίημζπμο ή επζδαπέδζμο ενιάνζμο (πεδίμο) ιε ηα 
οθζηά ηαζ ιζηνμτθζηά εβηαηαζηάζεςξ ηαζ ζοκδέζεςξ ηαζ ηδκ ενβαζία, παναδμηέα ζε 
πθήνδ ηαζ ηακμκζηή θεζημονβία . 
 
(1 ηει) 

 
ΔΤΡΩ:ΔΗΚΟΗ ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ    (23,47) 
 
 
Α.Σ. : Γ.43 
 
Ηθεηηνζηυξ πίκαηαξ απυ παθοαδμέθαζια «κηεηαπέ» ηαζ ιμνθμζίδδνμ ιε πυνηα 
πνμζηαζίαξ ΙΡ 40 εκημζπζγυιεκμξ δζαζηάζεςκ 40Υ50 cm  
 
ΑΣΗΔ 8840Ν.5.1 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ: ΗΛΜ 52  100% 
 
Ηθεηηνζηυξ πίκαηαξ ιεηαθθζηυξ εκημζπζγυιεκμξ , ιε πυνηα πνμζηαζίαξ ΙΡ 40 , δζαζηάζεςκ 
40Υ50 cm , πςνίξ ηα υνβακά ημο (δζαηυπηεξ,  αζθάθεζεξ, εκδεζηηζηέξ θοπκίεξ  ηθπ)  αθθά 
ιε ηα απαναίηδηα ζηδνίβιαηα ,μπέξ  εζζυδμο ηαζ ελυδμο  ηςκ  δθεηηνζηχκ  βναιιχκ, 
αηνμδέηηεξ, ηαθςδζχζεζξ  εζςηενζηήξ  ζοκδεζιμθμβίαξ  ηθπ ιζηνμτθζηά ,δδθαδή 
πνμιήεεζα ηαζ ενβαζία εζςηενζηήξ  ζοκδεζιμθμβίαξ ηςκ μνβάκςκ , δζάκμζλδ μπήξ 
ενιανίμο, εκημίπζζδ ηαζ ζηενέςζδ ή ζηενέςζδ επί ημο ημίπμο ιε παηημφιεκα ζζδδνά 
εθάζιαηα,  ζοκδέζεςκ ηςκ εζζενπμιέκςκ ηαζ απενπμιέκςκ βναιιχκ ηαεχξ ηαζ ηάεε 
ενβαζία βζά ηδ δμηζιή ηαζ πανάδμζδ ζε θεζημονβία . 
 
(1 ηει) 

 
ΔΤΡΩ:ΔΚΑΣΟΝ ΣΡΗΑΝΣΑ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ  (130,77) 
 
 
Α.Σ. : Γ.44 
 
Αβςβμί βοικμί πάθηζκμζ, πμθφηθςκμζ δζαημιήξ 25 mm² 
 
ΗΛΜ 62.10.48.03 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ: ΗΛΜ 45  100% 

 
Πνμιήεεζα, πνμζηυιζζδ επί ηυπμο ηαζ εβηαηάζηαζδ βοικμφ πμθφηθςκμο πάθηζκμο 
αβςβμφ, πενζθαιαακμιέκςκ υθςκ ηςκ οθζηχκ ζηήνζλδξ, ζφκδεζδξ ηαζ ζήιακζδξ (εζδζηά 
ζηδνίβιαηα, αηνμδέηηεξ, πέδζθα, ιμφθεξ, ηαζζζηενμηυθθδζδ, ηαζκίεξ ζδιάκζεςξ, 
αηζαθίκεξ ηθπ.) ηαεχξ ηαζ ηςκ ιεηνήζεςκ ηαζ εθέβπςκ. 
 
 
Σζιή ακά ηνέπμκ ιέηνμ (m) βοικμφ πάθηζκμο αβςβμφ δζαημιήξ 25 mm2  

 
ΔΤΡΩ:ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ     (5,70) 
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Α.Σ. : Γ.45 
 
ζδδνμζςθήκαξ βαθαακζγέ βζα ηδκ δζέθεοζδ ηαθςδίςκ ηθπ , δζαιέηνμο 3/4" 
 
ΑΣΗΔ 9316.2 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ: ΗΛΜ 5  100% 
 
ζδδνμζςθήκαξ βαθαακζγέ βζα ηδκ δζέθεοζδ ηαθςδίςκ ηθπ , δζαιέηνμο 3/4" , δδθαδή 
πνμιήεεζα, ιεηαθμνά ηαζ εβηαηάζηαζδ εκυξ  ηνέπμκημξ  ιέηνμο  ζςθήκα. 
 
(1 m ) 

 
ΔΤΡΩ:ΓΩΓΔΚΑ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ   (12,44) 
 
 
Α.Σ. : Γ.46 
 
Γεζςηήξ ηφπμο Δ ακμλείδςηδξ ηαηαζηεοήξ ιεηά αεθηζςηζηχκ εδάθμοξ 
 
ΑΣΗΔ 9342Ν.3 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ: ΗΛΜ 45  100% 

 
Γεζςηήξ ηφπμο Δ ακμλείδςηδξ ηαηαζηεοήξ ιεηά ηςκ απαναίηδηςκ αεθηζςηζηχκ εδάθμοξ , 
ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο ηαηαζηεοαζηή . Ήημζ πνμιήεεζα, πνμζηυιζζδ επί 
ηυπμο ηαζ εβηαηάζηαζδ επί ηυπμο , πενζθαιαακμιέκςκ υθςκ ηςκ οθζηχκ ηαζ ιζηνμοθζηχκ 
πμο εα απαζηδεμφκ ηαεχξ ηαζ ηςκ ιεηνήζεςκ ηαζ εθέβπςκ , χζηε κα δζαπζζηςεεί δ 
ακηίζηαζδ πνμξ βδ . 
 
Σζιή ακά ηει. 

 
ΔΤΡΩ:ΥΗΛΗΑ ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ        (1.500,00) 
 
 
Α.Σ. : Γ.47 
 
Δηζηαθή μνοβιάηςκ οπμβείςκ δζηηφςκ ζε έδαθμξ αναπχδεξ ιε πθάημξ ποειέκα έςξ 
3,00 m, ιε ηδκ πθεονζηή απυεεζδ ηςκ πνμσυκηςκ εηζηαθήξ . Γζα αάεμξ μνφβιαημξ έςξ 
4,00 m 
 
ΤΓΡ 3.11.01.01 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ: ΤΓΡ 6082.1  100% 
 
Δηζηαθή μνοβιάηςκ οπμβείςκ δζηηφςκ ζε έδαθμξ αναπχδεξ πενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ 
εηζηαθχκ ηοπυκ οπανπμοζχκ αζθαθηζηχκ ζηνχζεςκ, ζε ηαημζηδιέκδ πενζμπή ή ζημ 
εφνμξ ηαηάθδρδξ μδζημφ άλμκα οπυ ηοηθμθμνία, ιε μπμζμκδήπμηε ηνυπμ (ιδπακζηά ιέζα 
ιε ή πςνίξ πεζνμκαηηζηή οπμαμήεδζδ) εκ λδνχ ή ιε οπυβεζα κενά (ιε ζηάειδ δνειμφζα ή 
οπμαζααγυιεκδ ιε άκηθδζδ), ζφιθςκα ιε ηδκ ιεθέηδ ηαζ ηδκ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 
"Δηζηαθέξ μνοβιάηςκ οπμβείςκ δζηηφςκ". 
 
Η ημπή ηςκ αζθαθηζηχκ ζηνχζεςκ ή ηςκ οπανπμοζχκ ζηνχζεςκ απυ ζηονυδεια εα 
βίκεηαζ οπμπνεςηζηά ιε ανιμηυθηδ. 
Η πνήζδ ακηθζχκ δεκ πθδνχκεηαζ ζδζαίηενα, ηυζμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εηζηαθήξ,  υζμ ηαζ 
ηαηά ηδ δζάνηεζα εηηέθεζδξ ηςκ ενβαζζχκ εκηυξ ημο μνφβιαημξ ηαζ ιέπνζ  ηδξ 
απμπενάηςζδξ αοηχκ, εηηυξ ακ πνμαθέπεηαζ άθθςξ ζηδκ ιεθέηδ. 
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ηδκ ηζιή πενζθαιαάκμκηαζ μζ ζπμναδζηέξ ακηζζηδνίλεζξ ηςκ πανεζχκ ημο μνφβιαημξ (ακ  
απαζημφκηαζ), δ ιυνθςζδ ηςκ πανεζχκ ηαζ ημο ποειέκα  ημο μνφβιαημξ ζηζξ 
απαζημφιεκεξ δζαημιέξ ζε ηνυπμ πμο κα είκαζ δοκαηή δ πνήζδ ηφπςκ βζα ηδ δζάζηνςζδ 
ζηονμδέιαημξ, δ ακαπέηαζδ, ακάθμβα  ιε ημκ ηνυπμ ηαζ ηα ιέζα εηζηαθήξ, ηαεχξ ηαζ ηα 
ηοπυκ απαναίηδηα δάπεδα ενβαζίαξ. Σέθμξ ζηδκ ηζιή πενζθαιαάκμκηαζ μζ ηάεε είδμοξ 
πθάβζεξ ιεηαθμνέξ (μνζγυκηζεξ ή ηαηαηυνοθεξ). 

Χξ ζπμναδζηέξ εεςνμφκηαζ μζ ακηζζηδνίλεζξ ηςκ πανεζχκ πμο ημ ιήημξ ημοξ δεκ 
οπενααίκεζ ηα 2,00 m ζοκμθζηά, ακά 20,0 m αλμκζημφ ιήημοξ μνφβιαημξ. Οζ εζδζηέξ 
ακηζζηδνίλεζξ επζιεηνχκηαζ ζδζαίηενα, ζε μθυηθδνδ ηδκ επζθάκεζα εθανιμβήξ ημοξ, 
ζφιθςκα ιε ηα ηαεμνζγυιεκα ζηδ ιεθέηδ. 

Oζ εηζηαθέξ επζιεηνχκηαζ ακά γχκδ αάεμοξ (έςξ 4,00 m, απυ 4,01 έςξ 6,00 m η.μ.η.) ηαζ 
βζα ηάεε γχκδ εθανιυγεηαζ δ ηζιή πμο ηαεμνίγεηαζ ζημ πανυκ άνενμ, ακαθυβςξ ημο 
πθάημοξ ημο μνφβιαημξ ηαζ ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ πνμσυκηςκ. 

Δπζζδιαίκεηαζ υηζ μζ ηαεαζνέζεζξ ζημζπείςκ απυ άμπθμ ή μπθζζιέκμ ζηονυδεια ζημ εφνμξ 
ημο μνφβιαημξ επζιεηνχκηαζ ζδζαίηενα ιε αάζδ ηα μζηεία άνενα ημο ηζιμθμβίμο 

Σζιή ακά ηοαζηυ ιέηνμ (m3) μνφβιαημξ, ιε αάζδ ηζξ βναιιέξ πθδνςιήξ πμο ηαεμνίγμκηαζ 
απυ ηδκ ιεθέηδ, ακάθμβα ιε ημ πθάημξ ημο ποειέκα, ημ αάεμξ ημο μνφβιαημξ ηαζ ηδκ 
δζαπείνζζδ ηςκ πνμσυκηςκ εηζηαθχκ. 
  
Με πθάημξ ποειέκα έςξ 3,00 m, ιε ηδκ πθεονζηή απυεεζδ ηςκ πνμσυκηςκ εηζηαθήξ. 
Γζα αάεμξ μνφβιαημξ έςξ 4,00 m. 

 
ΔΤΡΩ:ΔΗΚΟΗ ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ    (25,80) 
 
 
Α.Σ. : Γ.48 
 
Δπζπχζεζξ μνοβιάηςκ ιε πνμσυκηα εηζηαθχκ πςνίξ ζδζαίηενεξ απαζηήζεζξ ζοιπφηκςζδξ 
 
ΤΓΡ 5.03 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ: ΤΓΡ 6066  100% 
 
Δπίπςζδ πάζδξ θφζεςξ μνοβιάηςκ ιε πνμσυκηα εηζηαθχκ πμο έπμοκ πνμζημιζζεεί επί 
ηυπμο, πςνίξ ζδζαίηενεξ απαζηήζεζξ ζοιπφηκςζδξ, ιε πνήζδ ιδπακζηχκ ιέζςκ. 
 
Πενζθαιαάκεηαζ δ δζάζηνςζδ ηςκ πνμσυκηςκ, δ εθαθνά ζοιπφηκςζδ ιε δζεθεφζεζξ ημο 
ιδπακήιαημξ δζάζηνςζδξ (θμνηςηή ή πνμςεδηή) ή πνήζδ ζοιποηκςηή εδαθχκ ηαζ δ 
δζαιυνθςζδ ηαζ ελμιάθοκζδ ηδξ ηεθζηήξ επζθάκεζαξ. 
 
Σζιή ακά ηοαζηυ ιέηνμ (m3) πθδνμφιεκμο υβημο μνφβιαημξ. 

 
ΔΤΡΩ:ΑΡΑΝΣΑ ΔΝΑ ΛΔΠΣΑ      (0,41) 
 
 
Α.Σ. : Γ.49 
 
Απμλδθχζεζξ Η/Μ ελμπθζζιμφ ενβαζίεξ δζάκμζλδξ μπχκ ηαζ απμηαηάζηαζδξ θεμνχκ  
ηαηά ηδκ εβηαηάζηαζδ ηςκ Η/Μ δζηηφςκ ηαζ ελμπθζζιμφ . 
 
ΑΣΗΔ Ν9988.15.2 Κςδζηυξ ακαεεχνδζδξ: ΗΛΜ 7  100% 
 
Απμλήθςζδ ιεηά πνμζμπήξ ηςκ οθζζηάιεκςκ Η/Μ εβηαηαζηάζεςκ , ήημζ  
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 Σςκ επίημζπςκ ακηθζχκ εενιυηδηαξ δζαζνμφιεκμο ηφπμο , πμο οθίζηακηαζ ζημ 
ηηίνζμ  

 Σςκ εενιακηζηχκ ζςιάηςκ ηαζ ηςκ ειθακχκ ζςθήκςκ εένιακζδξ 
 Σςκ οθζζηάιεκςκ θςηζζηζηχκ ζςιάηςκ ιε ηαοηυπνμκδ απμιυκςζδ ηςκ 

ηαθςδζχζεςκ δθεηηνμδυηδζδξ ημοξ . 
 
Σμπζηή απμλήθςζδ πθαηυζηνςζδξ πθδζίμκ ηδξ εζζυδμο ζημ οπυβεζμ βζα δζέθεοζδ 
ζςθήκςκ ηθζιαηζζιμφ ηαζ απμηαηάζηαζδ πθαηυζηνςζδξ . 
Απμηαηάζηαζδ πθαηυζηνςζδξ ζηδ εέζδ ηαηαζηεοήξ ημο ζηάιιαημξ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ 
ημο βεζςηή. 
Πνμζεηηζηή δζάηνδζδ ηςκ θζεμδμιχκ βζα δζέθεοζδ δζηηφςκ ιε πνήζδ ζφβπνμκμο 
δζαηνδηζημφ ελμπθζζιμφ ηαζ ηοπυκ απμηαηαζηάζεζξ θεμνχκ πμο εα πνμηθδεμφκ . Οζ 
δζαηνήζεζξ ηαζ ηοπυκ απμηαηαζηάζεζξ εα βίκμοκ ιε ηδκ ζφιθςκδ βκχιδ ημο επζαθέπμκημξ 
ιδπακζημφ . 
Γζάκμζλδ ηαζ ημπμεέηδζδ εονίδαξ επίζηερδξ ζηδκ λφθζκδ ρεοδμνμθή ημο μνυθμο ηαζ 
δζαιυνθςζδ ημο ακμίβιαημξ ζε ιμνθή πμο εα ανίζηεηαζ ζε ανιμκία ιε ηδκ οθζζηάιεκδ 
ρεοδμνμθή . 
Γζάκμζλδ ηαζ ημπμεέηδζδ εονίδςκ επίζηερδξ ζηζξ ρεοδμνμθέξ ημο ζζμβείμο ιε πνήζδ 
ηοπμπμζδιέκςκ πνμσυκηςκ ηδξ αβμνάξ επχκοιςκ ηαηαζηεοαζηχκ . 
 
Ήημζ ενβαζίεξ , ιε πνήζδ ή ιδ ζηνζςιάηςκ , απμλήθςζδξ , ζοβηέκηνςζδξ ηαζ 
απμιάηνοκζδξ ηςκ απμλδθμφιεκςκ οθζηχκ ιε πθήνδ , αζθαθή ηαζ έβηαζνδ εηηέθεζδ ηςκ 
ενβαζζχκ , αάζεζ ημο εβηεηνζιέκμο πνμκμδζαβνάιιαημξ ηαεχξ ηαζ ενβαζίεξ , οθζηά ηαζ 
ιζηνμοθζηά . 
Οζ ενβαζίεξ πζεακυκ , ακάθμβα ιε ημκ πνμκζηυ πνμβναιιαηζζιυ ημο ένβμο , κα 
εηηεθεζημφκ ζε πενζζζυηενεξ ηδξ ιζαξ θάζεζξ ημο ακαδυπμο ιδ δζηαζμοιέκμο επζπθέμκ 
απμγδιίςζδξ . ημ ηυζημξ έπεζ πενζθδθεεί ηαζ δ δαπάκδ βζα ηδκ ιεηαθμνά ηςκ πνμξ 
απυννζρδ οθζηχκ ζε πχνμ πμο επζηνέπεηαζ ή βζα ηδκ  δζάεεζδ ημοξ ζε αδεζμδμηδιέκμ 
θμνέα . Σα οθζηά πμο εα αλζμπμζδεμφκ απυ ημκ ηφνζμ ημο ένβμο εα παναδμεμφκ απυ ημκ 
ακάδμπμ ζε ηυπμ πμο εα ημο οπμδεζπεεί .   
 
(1 ηει) 

 
ΔΤΡΩ:ΣΡΔΗ ΥΗΛΗΑΓΔ       (3.000,00) 
 
 
 
 
ΟΜΑΓΑ Δ:  ΔΠΔΝΓΤΔΗ – ΔΠΗΣΡΩΔΗ 

 

 
Α.Σ. : Δ. 1 
 
Καηχθθζα ηαζ πενζγχιαηα (ιπμνκημφνεξ) επζζηνχζεςκ απυ ιαθαηυ ιάνιανμ πάπμοξ 3 
cm, ηαζ πθάημοξ 11-30 cm, πνμέθεοζδξ ΚΑΒΑΛΑ (θεοηυ) 
 
ΟΙΚ 75.01.03-Υ Κςδζηυξ Ακαεεχνδζδξ ΟΙΚ-7506 
 
Καηχθθζα ηαζ πενζγχιαηα (ιπμνημφνεξ) επζζηνχζεςκ απυ ιαθαηυ ιάνιανμ πάπμοξ 3 
cm, ηαζ πθάημοξ 11-30 cm, πνμέθεοζδξ ΚΑΒΑΛΑ (θεοηυ), ζφιθςκα ιε ηδκ ιεθέηδ ηαζ 
ηδκ ΔΣΔΠ 03-07-03-00 "Δπζζηνχζεζξ ιε θοζζημφξ θίεμοξ". 
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Πενζθαιαάκεηαζ δ πνμιήεεζα ηαζ ιεηαθμνά ηςκ πθαηχκ ζπζζημφ ιανιάνμο επί ηυπμο, ηα 
οθζηά θεζυηνζρδξ, ηαζ ηαεανζζιμφ, ηα ηζζιεκημημκζάιαηα ή βεκζηά ημκζάιαηα  ζηνχζεςξ 
ηαζ δ ενβαζία ημπήξ ηςκ πθαηχκ, θεζυηνζρδξ, ζηνχζδξ, ανιμθμβήιαημξ ηαζ ηαεανζζιμφ. 
 
Σζιή ακά ηεηναβςκζηυ ιέηνμ (m2).  

 
ΔΤΡΩ: ΟΓΓΟΝΣΑ ΓΤΟ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ    (82,40) 

 
 
Α.Σ. : Δ. 2 
 
Πμδζέξ παναεφνςκ απυ ιαθαηυ ιάνιανμ πάπμοξ 2 cm, πνμέθεοζδξ ΚΑΒΑΛΑ (θεοηυ) 
 
ΟΙΚ 75.31.01-Υ Κςδζηυξ Ακαεεχνδζδξ ΟΙΚ-7531 
 
Πμδζέξ παναεφνςκ απυ ιαθαηυ ιάνιανμ πάπμοξ 2 cm, πνμέθεοζδξ ΚΑΒΑΛΑ (θεοηυ), 
πθάημοξ έςξ 35 cm, ζφιθςκα ιε ηδκ ιεθέηδ ηαζ ηδκ ΔΣΔΠ 03-07-03-00 "Δπζζηνχζεζξ ιε 
θοζζημφξ θίεμοξ". 
Πενζθαιαάκεηαζ δ πνμιήεεζα ηαζ ιεηαθμνά ηςκ πθαηχκ ζπζζημφ ιανιάνμο επί ηυπμο, ηα 
οθζηά θεζυηνζρδξ, ηαζ ηαεανζζιμφ, ηα ηζζιεκημημκζάιαηα ή βεκζηά ημκζάιαηα ζηνχζεςξ ηαζ 
δ ενβαζία ημπήξ ηςκ πθαηχκ, ιυνθςζδξ εβημπήξ (πμηαιμφ) ηάης απυ ημ ελέπμκ άηνμ, 
θεζυηνζρδξ, ζηνχζδξ, ανιμθμβήιαημξ ηαζ ηαεανζζιμφ. 
 
Σζιή ακά ηεηναβςκζηυ ιέηνμ (m2).  

 
ΔΤΡΩ: ΔΞΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ       (65,00) 
 
 
 
 
ΟΜΑΓΑ Σ:  ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΗΝΔ Ή ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ 
 
54. ΠΟΡΣΔ-ΠΑΡΑΘΤΡΑ-ΤΑΛΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΞΤΛΔΗΑ 

 
Γζα ηζξ ενβαζίεξ ηαηαζηεοήξ λοθίκςκ ημζπςιάηςκ ηδξ εκυηδηαξ 54 ηςκ ΝΔΣ ΟΙΚ έπμοκ 
εθανιμβή μζ αηυθμοεμζ βεκζημί υνμζ: 
 
α) ηζξ ηζιέξ ιμκάδαξ πενζθαιαάκμκηαζ  μζ αηυθμοεεξ ενβαζίεξ ηαζ οθζηά: 

- Όθα ηα απαζημφιεκα ζοκδεηζηά ιέζα, υπςξ βαθαακζζιέκα εκ εενιχ ηανθζά, 
λοθυαζδεξ, λοθμονβζηέξ ηυθθεξ, βαθαακζζιέκα ιεηαθθζηά εζδζηά ηειάπζα ηαζ 
ζηδνίβιαηα, αφζιαηα πδιζηά ή εηημκμφιεκα ηθπ. 

- Η πνμζηαζία ηδξ λοθείαξ απυ ηα έκημια. 
- Σα εθαζηζηά πανειαφζιαηα ζηεβακυηδηαξ, απυζαεζδξ ηναδαζιχκ ή ηνμφζεςκ 

απυ μπμζμδήπμηε ζοκεεηζηυ οθζηυ, μζ ιαζηίπεξ ζθνάβζζδξ ανιχκ (αηνοθζηέξ, 
ζζθζηυκδξ, πμθομοναζεάκδξ ηθπ),   

- Σα ζηδνίβιαηα ηδξ ηάζζαξ (ηνία ακά μνεμζηάηδ ηαζ ημοθάπζζημκ έκα ζημ 
πακςηάζζ βζα ηα δίθοθθα ημοθχιαηα ) απυ εκ εενιχ βαθαακζζιέκδ θάια 
δζαζηάζεςκ ημοθάπζζημκ 2x30 mm, ιαγί ιε ηδκ ηζζιεκημημκία ή ακάθμβμ οθζηυ 
ζηήνζλδξ ηδξ ηάζζαξ, 

- Οζ ζφκδέζιμζ αηαιρίαξ βζα ηδκ πνμζςνζκή ημπμεέηδζδ ηςκ ημοθςιάηςκ ιέπνζ 
ηδ πήλδ ηςκ ημκζαιάηςκ ζηήνζλδξ, 
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- Σα πενζεχνζα (πεναάγζα) δζαζηάζεςκ ημοθάπζζημκ 12x50 mm, ή διζηοηθζηυ 
ανιμηάθοπηνμ δζαζηάζεςκ ημοθάπζζημκ 2,5x2,5 mm (εηηυξ ακ μνίγμκηαζ 
ιεβαθφηενα ζηα επζιένμοξ άενα), 

- Oζ εκδεπυιεκεξ ζημηίεξ ζθνάβζζδξ ζημ ηαηςηάζζ, ζηα ημοθχιαηα ιε πμδζά, 
- Oζ πνμδζαιμνθςιέκεξ ζημ ενβαζηήνζμ οπμδμπέξ ζηνμθέςκ, ηθεζδανζχκ ηαζ 

θμζπχκ ελανηδιάηςκ, 
-  Η ζήιακζδ ηςκ θφθθςκ βζα ηδκ ιμκμζήιακηδ ακηζζημίπδζή ημοξ, 
- Σα εκδεπυιεκα λφθζκα ηαηςηάζζα,  
- Οζ ρεοηυηαζεξ (ακ αθαζνμφκηαζ επζηνέπεηαζ κα είκαζ απυ ιμνζμζακίδα 25 mm 

εκχ ακ παναιέκμοκ εα είκαζ απυ ειπμηζζιέκδ λοθεία πάπμοξ 22 mm) ηαζ δ 
ζηήνζλή ημοξ, 

- Σα εκδεπυιεκα πδπάηζα ζοβηνάηδζδξ οαθμπζκάηςκ, 
- Σα οθζηά πθήνςζδξ πνεζζανζζηχκ θφθθςκ (πεηνμαάιααηαξ ηθπ) 
- Όθα ηα ιεηαθθζηά ζημζπεία ακάνηδζδξ, θεζημονβίαξ, ζηήνζλδξ, ζηνμθήξ ηαζ βεκζηά 

ηδξ αζθάθζζδξ ηαζ ηίκδζήξ ηςκ ημοθςιάηςκ, εηηυξ αοηχκ πμο ακαθένμκηαζ 
ζηδκ επυιεκδ πανάβναθμ ή ακαθένμκηαζ νδηά ζημ ακηίζημζπμ άνενμ,  

α) ηζξ ηζιέξ ιμκάδαξ δεκ ζοιπενζθαιαάκεηαζ δ δαπάκδ (εηηυξ ακ μνίγεηαζ νδηά ζημ 
ακηίζημζπμ άνενμ): 

- βζα ηθείενα, πεζνμθααέξ, ζφνηεξ,  
- βζα εκδεπυιεκα εζδζηά ιεηαθθζηά ηαηςηάζζα. 

β) Οζ ηζιέξ ιμκάδαξ (Σ1) ηςκ άνενςκ ζζπφμοκ ηαζ βζα ιεηααμθέξ ηςκ δζαζηάζεςκ ηδξ 
ααζζηήξ δμιζηήξ λοθείαξ ημο ημοθχιαημξ ιέπνζ 10%. Πένακ ημο ςξ άκς πμζμζημφ 
αοημφ, δ ακηίζημζπδ ηζιή (T2) εα πνμζδζμνίγεηαζ αάζεζ ημο ηφπμο: 
 Σ2 = Σ1 x (V2 / [1,10 x V1]), υπμο V1 μ ανπζηυξ ζοιααηζηά πνμαθεπυιεκμξ ζημ 

ηζιμθυβζμ υβημξ λοθείαξ ηαζ V2 μ κέμξ. 
 
 
Α.Σ. : Σ. 1 
 
Ξφθζκα εκενβεζαηά οαθμζηάζζα (ηγαιζθίηζα) ιμκυθοθθα ή πμθφθοθθα, ιειμκςιέκδξ 
ηαηαζηεοήξ, απυ λοθεία Μενάκηζ 
 
ΟΙΚ Ν.54.23.01 Κςδζηυξ Ακαεεχνδζδξ ΟΙΚ-5421   
 
Ξφθζκα εκενβεζαηά οαθμζηάζζα (ηγαιζθίηζα) ιμκυθοθθα ή πμθφθοθθα, ιειμκςιέκδξ 
ηαηαζηεοήξ, ιε θφθθα πενζζηνεθυιεκα πενί ηαηαηυνοθμ ή μνζγυκηζμ άλμκα, πμο θένμοκ 
ηαζ ιδπακζζιυ ακάηθζζδξ, απυ λοθεία Μενάκηζ Α’ πμζυηδηαξ αζμιδπακζηά ηαζ εενιζηά 
επελενβαζιέκδ, μζςκδήπμηε δζαζηάζεςκ ηαζ ζπεδίμο.  
Σα οαθμζηάζζα ζε ζοκδοαζιυ ιε ημοξ εκενβεζαημφξ οαθμπίκαηεξ πμο πθδνχκμκηαζ ιε 
άθθμ άνενμ ημο πανυκημξ ηζιμθμβίμο, εα είκαζ εκενβεζαηά, ζφιθςκα ιε ημκ 
πνμαθεπυιεκμ απυ ηδκ εκενβεζαηή ιεθέηδ ζοκηεθεζηή εενιμπεναηυηδηαξ Uw ≤ 2,20 
W/m2K, εα είκαζ δε αζμιδπακζηήξ ηαηαζηεοήξ, πνμενπυιεκα απυ πζζημπμζδιέκδ ηαηά 
ΔΛΟΣ ΔΝ SO 9001 παναβςβζηή δζαδζηαζία, ιε δζάηαλδ ηςκ επζιένμοξ ζημζπείςκ ημοξ 
ακάθμβα ιε ηδκ "ζεζνά" ημοξ, ιε δοκαηυηδηα οπμδμπήξ δζπθμφ οαθμπίκαηα, ζφιθςκα ιε 
ηα ζπέδζα ηδξ ιεθέηδξ, ηδκ ΔΣΔΠ 03-08-01-00 "Ξφθζκα ημοθχιαηα" ηαζ ηζξ μδδβίεξ ηδξ 
επίαθερδξ. 
 
Όθεξ μζ λφθζκεξ επζθάκεζεξ εα είκαζ πθακζζιέκεξ ηαζ ηνζιιέκεξ ιε άρμβμ θζκίνζζια, ηαζ 
ααιέκεξ ιε οδαημδζαθοηέξ μζημθμβζηέξ ααθέξ ιε ιεβάθδ ακημπή ζε ακηίλμεξ ζοκεήηεξ, 
άνζζηδ πνμζηαζία ιε θίθηνα UV, πονάκημπα, άμζια, ιδ ημλζηά, αδζάανμπα ηαζ ακεεηηζηά 
ζε ζηνεαθχζεζξ ηαζ ζοζημθμδζαζημθέξ. Σα ημοθχιαηα ζηεβακμπμζμφκηαζ ιε θάζηζπα ηαζ 
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εα θένμοκ υθα ηα πνμαθεπυιεκα απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή ημοξ εζδζηά ηειάπζα, ζίηεξ, 
ιδπακζζιμφξ ηθπ. αζθαθμφξ ακάνηδζδξ, θεζημονβίαξ ηαζ αζθάθζζδξ.  
 
Ήημζ λοθεία βεκζηά, ζηνζχιαηα, εζδζηά ελανηήιαηα ηαζ ιδπακζζιμί θεζημονβίαξ ηαζ 
αζθάθζζδξ, ααθέξ, ιζηνμτθζηά ηθπ. ηαζ ενβαζία πθήνμοξ ηαηαζηεοήξ, ημπμεέηδζδξ ηαζ 
ζηενέςζδξ επί ηυπμο ημο ένβμο, ηαεχξ ηαζ δαπάκδ απμηαηάζηαζδξ ηςκ πακηυξ είδμοξ 
ιενειεηζχκ πμο εα έπμοκ πνμηφρεζ απυ ηδκ απμλήθςζδ ηςκ παθαζχκ ημοθςιάηςκ 
(ζμαάηζζια ηαζ ααθή)  υπμο απαζηείηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ πανάπθεονεξ επζθάκεζεξ. 
 
Σζιή ακά ηεηναβςκζηυ ιέηνμ (m2) ελχηαημο πενζβνάιιαημξ ημοθχιαημξ βζα ημ ζφκμθμ 
ηςκ πνμαθεπυιεκςκ ενβαζζχκ. 
 
ΔΤΡΩ:ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ  ΠΔΝΖΝΣΑ       (550,00) 
 
 
Α.Σ. : Σ. 2 
 
Ξφθζκα εκενβεζαηά οαθμζηάζζα (ηγαιζθίηζα) ζηαεενά ιειμκςιέκδξ ηαηαζηεοήξ, απυ λοθεία 
Μενάκηζ 
 
ΟΙΚ Ν.54.23.02 Κςδζηυξ Ακαεεχνδζδξ ΟΙΚ-5421   
 
Ξφθζκα εκενβεζαηά οαθμζηάζζα (ηγαιζθίηζα) ζηαεενά ιειμκςιέκδξ ηαηαζηεοήξ, απυ λοθεία 
Μενάκηζ Α’ πμζυηδηαξ αζμιδπακζηά ηαζ εενιζηά επελενβαζιέκδ, μζςκδήπμηε δζαζηάζεςκ 
ηαζ ζπεδίμο.  
Σα οαθμζηάζζα ζε ζοκδοαζιυ ιε ημοξ εκενβεζαημφξ οαθμπίκαηεξ πμο πθδνχκμκηαζ ιε 
άθθμ άνενμ ημο πανυκημξ ηζιμθμβίμο, εα είκαζ εκενβεζαηά, ζφιθςκα ιε ημκ 
πνμαθεπυιεκμ απυ ηδκ εκενβεζαηή ιεθέηδ ζοκηεθεζηή εενιμπεναηυηδηαξ Uw ≤ 2,20 
W/m2K, εα είκαζ δε αζμιδπακζηήξ ηαηαζηεοήξ, πνμενπυιεκα απυ πζζημπμζδιέκδ ηαηά 
ΔΛΟΣ ΔΝ SO 9001 παναβςβζηή δζαδζηαζία, ιε δζάηαλδ ηςκ επζιένμοξ ζημζπείςκ ημοξ 
ακάθμβα ιε ηδκ "ζεζνά" ημοξ, ιε δοκαηυηδηα οπμδμπήξ δζπθμφ οαθμπίκαηα, ζφιθςκα ιε 
ηα ζπέδζα ηδξ ιεθέηδξ, ηδκ ΔΣΔΠ 03-08-01-00 "Ξφθζκα ημοθχιαηα" ηαζ ηζξ μδδβίεξ ηδξ 
επίαθερδξ. 
 
Όθεξ μζ λφθζκεξ επζθάκεζεξ εα είκαζ πθακζζιέκεξ ηαζ ηνζιιέκεξ ιε άρμβμ θζκίνζζια, ηαζ 
ααιέκεξ ιε οδαημδζαθοηέξ μζημθμβζηέξ ααθέξ ιε ιεβάθδ ακημπή ζε ακηίλμεξ ζοκεήηεξ, 
άνζζηδ πνμζηαζία ιε θίθηνα UV, πονάκημπα, άμζια, ιδ ημλζηά, αδζάανμπα ηαζ ακεεηηζηά 
ζε ζηνεαθχζεζξ ηαζ ζοζημθμδζαζημθέξ. Σα ημοθχιαηα ζηεβακμπμζμφκηαζ ιε θάζηζπα ηαζ 
εα θένμοκ υθα ηα πνμαθεπυιεκα απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή ημοξ εζδζηά ηειάπζα, ζίηεξ, 
ιδπακζζιμφξ ηθπ. αζθαθμφξ ακάνηδζδξ, θεζημονβίαξ ηαζ αζθάθζζδξ.  
 
Ήημζ λοθεία βεκζηά, ζηνζχιαηα, εζδζηά ελανηήιαηα ηαζ ιδπακζζιμί θεζημονβίαξ ηαζ 
αζθάθζζδξ, ααθέξ, ιζηνμτθζηά ηθπ. ηαζ ενβαζία πθήνμοξ ηαηαζηεοήξ, ημπμεέηδζδξ ηαζ 
ζηενέςζδξ επί ηυπμο ημο ένβμο, ηαεχξ ηαζ δαπάκδ απμηαηάζηαζδξ ηςκ πακηυξ είδμοξ 
ιενειεηζχκ πμο εα έπμοκ πνμηφρεζ απυ ηδκ απμλήθςζδ ηςκ παθαζχκ ημοθςιάηςκ 
(ζμαάηζζια ηαζ ααθή)  υπμο απαζηείηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ πανάπθεονεξ επζθάκεζεξ. 
 
Σζιή ακά ηεηναβςκζηυ ιέηνμ (m2) ελχηαημο πενζβνάιιαημξ ημοθχιαημξ βζα ημ ζφκμθμ 
ηςκ πνμαθεπυιεκςκ ενβαζζχκ. 
 
ΔΤΡΩ:ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ      (350,00)  
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Α.Σ. : Σ. 3 
 
Ξφθζκα εκενβεζαηά πανάεονα ηαζ ελςζηυεονεξ (ιπαθημκυπμνηεξ), ιε ελχθοθθα 
(παηγμφνζα) ηαιπθαδςηά, ιειμκςιέκδξ ηαηαζηεοήξ, απυ λοθεία Μενάκηζ 
 
ΟΙΚ Ν.54.23.03 Κςδζηυξ Ακαεεχνδζδξ ΟΙΚ-5427   
 
Ξφθζκα εκενβεζαηά πανάεονα ηαζ ελςζηυεονεξ (ιπαθημκυπμνηεξ), ιε ελχθοθθα 
(παηγμφνζα) ηαιπθαδςηά, ιμκυθοθθα ή πμθφθοθθα, ιειμκςιέκδξ ηαηαζηεοήξ, ιε 
οαθμζηάζζα πενζζηνεθυιεκα πενί ηαηαηυνοθμ ή μνζγυκηζμ άλμκα, πμο θένμοκ ηαζ 
ιδπακζζιυ ακάηθζζδξ, ηαζ ηαιπθαδςηά ακμζβυιεκα ελχθοθθα, υθα απυ λοθεία Μενάκηζ Α’ 
πμζυηδηαξ αζμιδπακζηά ηαζ εενιζηά επελενβαζιέκδ, μζςκδήπμηε δζαζηάζεςκ ηαζ ζπεδίμο.  
 
Σα οαθμζηάζζα ζε ζοκδοαζιυ ιε ημοξ εκενβεζαημφξ οαθμπίκαηεξ πμο πθδνχκμκηαζ ιε 
άθθμ άνενμ ημο πανυκημξ ηζιμθμβίμο, εα είκαζ εκενβεζαηά, ζφιθςκα ιε ημκ 
πνμαθεπυιεκμ απυ ηδκ εκενβεζαηή ιεθέηδ ζοκηεθεζηή εενιμπεναηυηδηαξ Uw ≤ 2,20 
W/m2K, εα είκαζ δε αζμιδπακζηήξ ηαηαζηεοήξ, πνμενπυιεκα απυ πζζημπμζδιέκδ ηαηά 
ΔΛΟΣ ΔΝ SO 9001 παναβςβζηή δζαδζηαζία, ιε δζάηαλδ ηςκ επζιένμοξ ζημζπείςκ ημοξ 
ακάθμβα ιε ηδκ "ζεζνά" ημοξ, ιε δοκαηυηδηα οπμδμπήξ δζπθμφ οαθμπίκαηα, ζφιθςκα ιε 
ηα ζπέδζα ηδξ ιεθέηδξ, ηδκ ΔΣΔΠ 03-08-01-00 "Ξφθζκα ημοθχιαηα" ηαζ ηζξ μδδβίεξ ηδξ 
επίαθερδξ. 
 
Όθεξ μζ λφθζκεξ επζθάκεζεξ εα είκαζ πθακζζιέκεξ ηαζ ηνζιιέκεξ ιε άρμβμ θζκίνζζια, ηαζ 
ααιέκεξ ιε οδαημδζαθοηέξ μζημθμβζηέξ ααθέξ ιε ιεβάθδ ακημπή ζε ακηίλμεξ ζοκεήηεξ, 
άνζζηδ πνμζηαζία ιε θίθηνα UV, πονάκημπα, άμζια, ιδ ημλζηά, αδζάανμπα ηαζ ακεεηηζηά 
ζε ζηνεαθχζεζξ ηαζ ζοζημθμδζαζημθέξ. Σα ημοθχιαηα ζηεβακμπμζμφκηαζ ιε θάζηζπα ηαζ 
εα θένμοκ υθα ηα πνμαθεπυιεκα απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή ημοξ εζδζηά ηειάπζα, ζίηεξ, 
ιδπακζζιμφξ ηθπ. αζθαθμφξ ακάνηδζδξ, θεζημονβίαξ ηαζ αζθάθζζδξ.  
 
Ήημζ λοθεία βεκζηά, ζηνζχιαηα, εζδζηά ελανηήιαηα ηαζ ιδπακζζιμί θεζημονβίαξ ηαζ 
αζθάθζζδξ, ααθέξ, ιζηνμτθζηά ηθπ. ηαζ ενβαζία πθήνμοξ ηαηαζηεοήξ, ημπμεέηδζδξ ηαζ 
ζηενέςζδξ επί ηυπμο ημο ένβμο, ηαεχξ ηαζ δαπάκδ απμηαηάζηαζδξ ηςκ πακηυξ είδμοξ 
ιενειεηζχκ πμο εα έπμοκ πνμηφρεζ απυ ηδκ απμλήθςζδ ηςκ παθαζχκ ημοθςιάηςκ 
(ζμαάηζζια ηαζ ααθή)  υπμο απαζηείηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ πανάπθεονεξ επζθάκεζεξ. 
 
Σζιή ακά ηεηναβςκζηυ ιέηνμ (m2) ελχηαημο πενζβνάιιαημξ ημοθχιαημξ βζα ημ ζφκμθμ 
ηςκ πνμαθεπυιεκςκ ενβαζζχκ. 
 
ΔΤΡΩ:ΥΗΛΗΑ        (1.000,00 ) 
 
 
Α.Σ. : Σ. 4 
 
Ξφθζκα εκενβεζαηά οαθμζηάζζα (ηγαιζθίηζα) ιμκυθοθθα ή πμθφθοθθα, ιειμκςιέκδξ 
ηαηαζηεοήξ, απυ λοθεία Μενάκηζ, ιε ζζδενζέξ αζθαθείαξ 
 
ΟΙΚ Ν.54.23.04 Κςδζηυξ Ακαεεχνδζδξ ΟΙΚ-5421   
 
Ξφθζκα εκενβεζαηά οαθμζηάζζα (ηγαιζθίηζα) ιμκυθοθθα ή πμθφθοθθα, ιειμκςιέκδξ 
ηαηαζηεοήξ, ιε θφθθα πενζζηνεθυιεκα πενί ηαηαηυνοθμ ή μνζγυκηζμ άλμκα, πμο θένμοκ 
ηαζ ιδπακζζιυ ακάηθζζδξ, απυ λοθεία Μενάκηζ Α’ πμζυηδηαξ αζμιδπακζηά ηαζ εενιζηά 
επελενβαζιέκδ, ηαζ ελςηενζηή ζζδενζά αζθαθείαξ απθμφ ζπεδίμο ζηενεςιέκδ επάκς ζηδκ 
λφθζκδ ηάζζα, μζςκδήπμηε δζαζηάζεςκ ηαζ ζπεδίμο.  
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Σα οαθμζηάζζα ζε ζοκδοαζιυ ιε ημοξ εκενβεζαημφξ οαθμπίκαηεξ πμο πθδνχκμκηαζ ιε 
άθθμ άνενμ ημο πανυκημξ ηζιμθμβίμο, εα είκαζ εκενβεζαηά, ζφιθςκα ιε ημκ 
πνμαθεπυιεκμ απυ ηδκ εκενβεζαηή ιεθέηδ ζοκηεθεζηή εενιμπεναηυηδηαξ Uw ≤ 2,20 
W/m2K, εα είκαζ δε αζμιδπακζηήξ ηαηαζηεοήξ, πνμενπυιεκα απυ πζζημπμζδιέκδ ηαηά 
ΔΛΟΣ ΔΝ SO 9001 παναβςβζηή δζαδζηαζία, ιε δζάηαλδ ηςκ επζιένμοξ ζημζπείςκ ημοξ 
ακάθμβα ιε ηδκ "ζεζνά" ημοξ, ιε δοκαηυηδηα οπμδμπήξ δζπθμφ οαθμπίκαηα, ζφιθςκα ιε 
ηα ζπέδζα ηδξ ιεθέηδξ, ηδκ ΔΣΔΠ 03-08-01-00 "Ξφθζκα ημοθχιαηα" ηαζ ηζξ μδδβίεξ ηδξ 
επίαθερδξ. 
 
Όθεξ μζ λφθζκεξ επζθάκεζεξ εα είκαζ πθακζζιέκεξ ηαζ ηνζιιέκεξ ιε άρμβμ θζκίνζζια, ηαζ 
ααιέκεξ ιε οδαημδζαθοηέξ μζημθμβζηέξ ααθέξ ιε ιεβάθδ ακημπή ζε ακηίλμεξ ζοκεήηεξ, 
άνζζηδ πνμζηαζία ιε θίθηνα UV, πονάκημπα, άμζια, ιδ ημλζηά, αδζάανμπα ηαζ ακεεηηζηά 
ζε ζηνεαθχζεζξ ηαζ ζοζημθμδζαζημθέξ. Σα ημοθχιαηα ζηεβακμπμζμφκηαζ ιε θάζηζπα ηαζ 
εα θένμοκ υθα ηα πνμαθεπυιεκα απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή ημοξ εζδζηά ηειάπζα, ζίηεξ, 
ιδπακζζιμφξ ηθπ. αζθαθμφξ ακάνηδζδξ, θεζημονβίαξ ηαζ αζθάθζζδξ. Η ζζδενζά αζθαθείαξ 
εα είκαζ απυ ιεηαθθζηέξ ιαζίθ δζαημιέξ ααιιέκεξ ιε ακηζζηςνζαηή ααθή ηαζ 
κημοηυπνςια. 
 
Ήημζ λοθεία βεκζηά, ζηνζχιαηα, εζδζηά ελανηήιαηα ηαζ ιδπακζζιμί θεζημονβίαξ ηαζ 
αζθάθζζδξ, ααθέξ, ιζηνμτθζηά ηθπ. ηαζ ενβαζία πθήνμοξ ηαηαζηεοήξ, ημπμεέηδζδξ ηαζ 
ζηενέςζδξ επί ηυπμο ημο ένβμο, ηαεχξ ηαζ δαπάκδ απμηαηάζηαζδξ ηςκ πακηυξ είδμοξ 
ιενειεηζχκ πμο εα έπμοκ πνμηφρεζ απυ ηδκ απμλήθςζδ ηςκ παθαζχκ ημοθςιάηςκ 
(ζμαάηζζια ηαζ ααθή)  υπμο απαζηείηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ πανάπθεονεξ επζθάκεζεξ. 
 
Σζιή ακά ηεηναβςκζηυ ιέηνμ (m2) ελχηαημο πενζβνάιιαημξ ημοθχιαημξ βζα ημ ζφκμθμ 
ηςκ πνμαθεπυιεκςκ ενβαζζχκ. 
 
ΔΤΡΩ:ΔΞΑΚΟΗΑ                           (600,00) 
 
 
Α.Σ. : Σ. 5 
 
Ξφθζκεξ εκενβεζαηέξ ηαιπθαδςηέξ εφνεξ ιμκυθοθθεξ ή δίθοθθεξ ιειμκςιέκδξ 
ηαηαζηεοήξ, ιε ή πςνίξ ζηαεενυ θεββίηδ, απυ λοθεία Μενάκηζ 
 
ΟΙΚ Ν.54.23.05 Κςδζηυξ Ακαεεχνδζδξ ΟΙΚ-5441.1   
 
Ξφθζκεξ εκενβεζαηέξ ηαιπθαδςηέξ εφνεξ ιμκυθοθθεξ ή δίθοθθεξ ιειμκςιέκδξ 
ηαηαζηεοήξ, ιε ή πςνίξ ζηαεενυ θεββίηδ ηαζ θφθθα ακμζβυιεκα ιε ιεκηεζέδεξ, απυ λοθεία 
Μενάκηζ Α’ πμζυηδηαξ αζμιδπακζηά ηαζ εενιζηά επελενβαζιέκδ, μζςκδήπμηε δζαζηάζεςκ 
ηαζ ζπεδίμο.  
 
Οζ εφνεξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημοξ εκενβεζαημφξ οαθμπίκαηεξ πμο πθδνχκμκηαζ ιε άθθμ 
άνενμ ημο πανυκημξ ηζιμθμβίμο, εα είκαζ εκενβεζαηέξ, ζφιθςκα ιε ημκ πνμαθεπυιεκμ 
απυ ηδκ εκενβεζαηή ιεθέηδ ζοκηεθεζηή εενιμπεναηυηδηαξ Uw ≤ 2,20 W/m2K, εα είκαζ δε 
αζμιδπακζηήξ ηαηαζηεοήξ, πνμενπυιεκεξ απυ πζζημπμζδιέκδ ηαηά ΔΛΟΣ ΔΝ SO 9001 
παναβςβζηή δζαδζηαζία, ιε δζάηαλδ ηςκ επζιένμοξ ζημζπείςκ ημοξ ακάθμβα ιε ηδκ "ζεζνά" 
ημοξ, ιε δοκαηυηδηα οπμδμπήξ δζπθμφ οαθμπίκαηα, ζφιθςκα ιε ηδκ ιεθέηδ ηαζ ηδκ ΔΣΔΠ 
03-08-01-00 "Ξφθζκα ημοθχιαηα".   
 
Όθεξ μζ λφθζκεξ επζθάκεζεξ εα είκαζ πθακζζιέκεξ ηαζ ηνζιιέκεξ ιε άρμβμ θζκίνζζια, ηαζ 
ααιέκεξ ιε οδαημδζαθοηέξ μζημθμβζηέξ ααθέξ ιε ιεβάθδ ακημπή ζε ακηίλμεξ ζοκεήηεξ, 
άνζζηδ πνμζηαζία ιε θίθηνα UV, πονάκημπα, άμζια, ιδ ημλζηά, αδζάανμπα ηαζ ακεεηηζηά 
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ζε ζηνεαθχζεζξ ηαζ ζοζημθμδζαζημθέξ. Σα ημοθχιαηα ζηεβακμπμζμφκηαζ ιε θάζηζπα ηαζ 
εα θένμοκ υθα ηα πνμαθεπυιεκα απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή ημοξ εζδζηά ηειάπζα, ζίηεξ, 
ιδπακζζιμφξ ηθπ. αζθαθμφξ ακάνηδζδξ, θεζημονβίαξ ηαζ αζθάθζζδξ.   
 
Ήημζ λοθεία βεκζηά, ζηνζχιαηα, εζδζηά ελανηήιαηα ηαζ ιδπακζζιμί θεζημονβίαξ ηαζ 
αζθάθζζδξ, ααθέξ, ιζηνμτθζηά ηθπ. ηαζ ενβαζία πθήνμοξ ηαηαζηεοήξ, ημπμεέηδζδξ ηαζ 
ζηενέςζδξ επί ηυπμο ημο ένβμο, ηαεχξ ηαζ δαπάκδ απμηαηάζηαζδξ ηςκ πακηυξ είδμοξ 
ιενειεηζχκ πμο εα έπμοκ πνμηφρεζ απυ ηδκ απμλήθςζδ ηςκ παθαζχκ ημοθςιάηςκ 
(ζμαάηζζια ηαζ ααθή)  υπμο απαζηείηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ πανάπθεονεξ επζθάκεζεξ,. 
 
Σζιή ακά ηεηναβςκζηυ ιέηνμ (m2) ελχηαημο πενζβνάιιαημξ ημοθχιαημξ βζα ημ ζφκμθμ 
ηςκ πνμαθεπυιεκςκ ενβαζζχκ. 
 
ΔΤΡΩ:ΔΠΣΑΚΟΗΑ        (700,00 ) 
 
 
Α.Σ. : Σ. 6 
 
Μεηαθθζηυξ ζηεθεηυξ ρεοδμνμθήξ 
 
ΟΙΚ 61.30                      Κςδζηυξ Ακαεεχνδζδξ ΟΙΚ- 6118 
 
Καηαζηεοή επζπέδμο ή ααειζδςημφ εθαθνμφ ιεηαθθζημφ ζηεθεημφ ρεοδμνμθήξ ζε 
μπμζμδήπμηε φρμξ απυ ημ δάπεδμ, απμηεθμφιεκμο απυ απθέξ δζαημιέξ βαθαακζζιέκμο 
ιμνθμζίδδνμο ή δζαημιέξ βαθαακζζιέκδξ ζηνακηγανζζηήξ θαιανίκαξ, εζδζηέξ 
βαθαακζζιέκεξ νάαδμοξ, βάκηγμοξ, βςκίεξ ηαζ ημπθζςημφξ ζοκδέζιμοξ μνζγμκηίςζδξ, 
ακανηδιέκμο ιε βαθαακζζιέκα αφζιαηα ιδπακζηήξ ή πδιζηήξ αβηφνςζδξ, ηαζ βεκζηά 
ιμνθμζίδδνμξ, ζηνακηγανζζηέξ δζαημιέξ, αφζιαηα, ζφκδεζιμζ ηαζ ιζηνμτθζηά ηαεχξ ηαζ 
ενβαζία πθήνμοξ ηαηαζηεοήξ, ημπμεέηδζδξ ηαζ ζηενέςζδξ.   

 
Σζιή ακά πζθζυβναιιμ (kg) 
 
ΔΤΡΩ: ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ      (3,10) 
 
 
Α.Σ. : Σ. 7 
 
Μεηαθθζηυξ ζηεθεηυξ ημζπμπεηάζιαημξ 
 
ΟΙΚ 61.31                      Κςδζηυξ Ακαεεχνδζδξ ΟΙΚ-6118   
 
Καηαζηεοή ιεηαθθζημφ ζηεθεημφ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ιδ θένμκημξ ημζπμπεηάζιαημξ ιε ή 
πςνίξ ακμίβιαηα (εηηυξ ρεοδμνμθχκ), ζφιθςκα ιε ηδκ ιεθέηδ, ζε μπμζμδήπμηε φρμξ 
απυ ημ δάπεδμ ενβαζίαξ, απυ απθέξ ζηνακηγανζζηέξ δζαημιέξ βαθαακζζιέκμο 
ιμνθμζζδήνμο ή δζαημιέξ ζηνακηγανζζηήξ θαιανίκαξ (ζηνςηήνεξ, μνεμζηάηεξ, ηθπ), 
ζηενεςιέκεξ ιε βαθαακζζιέκα εηημκμφιεκα ή πδιζηά αφζιαηα ηαζ βεκζηά ιμνθμζίδδνμξ, 
ζηναηγανζζηέξ δζαημιέξ, αφζιαηα, ζφκδεζιμζ ηαζ ιζηνμτθζηά ηαεχξ ηαζ ενβαζία πθήνμοξ 
ηαηαζηεοήξ, ημπμεέηδζδξ ηαζ ζηενεχζδξ. 
 
Σζιή ακά πζθζυβναιιμ (kg). 

 
ΔΤΡΩ:ΓΤΟ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ      (2,80) 
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Α.Σ. : Σ. 8 
  
Απμηαηάζηαζδ ιεηαθθζηχκ ελςζηχκ ιε ζοκηήνδζδ ηςκ ιεηαθθζηχκ ιενχκ ηαζ 
ακηζηαηάζηαζδ ημο λφθζκμο δαπέδμο 
 
ΟΙΚ N.64.02.01 Κςδζηυξ Ακαεεχνδζδξ ΟΙΚ-6401   
 
Απμηαηάζηαζδ ιεηαθθζηχκ ελςζηχκ ιε ζοκηήνδζδ ηςκ ιεηαθθζηχκ ιενχκ ηαζ 
ακηζηαηάζηαζδ ημο λφθζκμο δαπέδμο, μζςκδήπμηε δζαζηάζεςκ ελχζηδ ηαζ ζε 
μπμζμδήπμηε ζδιείμ ημο ένβμο. Πενζθαιαάκεηαζ απμλήθςζδ ηςκ θεανιέκςκ λφθζκςκ 
δαπέδςκ, έθεβπμξ ηαθήξ ηαηάζηαζδξ ζηδνίλεςκ ηαζ επζζηεοή υπμο απαζηείηαζ, έθεβπμξ 
υθςκ ηςκ ιεηαθθζηχκ θενυκηςκ ζημζπείςκ ιε απμηαηάζηαζδ θεανιέκςκ ηειαπίςκ ιε 
επζζηεοή ή ηαζ ιε ακηζηαηάζηαζδ υπμο αοηυ είκαζ απαναίηδημ, πνμζηαζία υθςκ ηςκ 
ιεηαθθζηχκ ιενχκ ιε ακηζζηςνζαηή ααθή ζε δφμ πένζα αθμφ πνμδβδεεί αθαίνεζδ ηςκ 
παθαζχκ πνςιάηςκ, ηαζ ηεθζηή ααθή ιε δφμ πένζα κημοηυπνςια απυπνςζδξ επζθμβήξ 
ηδξ επίαθερδξ, ηαζ ηέθμξ ημπμεέηδζδ δαπέδμο ζημκ ελχζηδ ιε θφθθμ πμθοζηνςιαηζημφ 
ηυκηνα πθαηέ εαθάζζδξ πάπμοξ 18 mm πμο εα πνμζηαηεοεεί ζηδ ζοκέπεζα ιε εζδζηυ 
πνμζηαηεοηζηυ αενκίηζ ειπμηζζιμφ ηαηάθθδθμο βζα ελςηενζηή πνήζδ, ηαηά ηα θμζπά 
ζφιθςκα ιε ηα ζπέδζα ηδξ ιεθέηδξ ηαζ ηζξ μδδβίεξ ηδξ επίαθερδξ. 
Ήημζ οθζηά βεκζηά, ιζηνμτθζηά, ζηνζχιαηα ηαζ ενβαζία πθήνμοξ απμηαηάζηαζδξ ηαζ 
ζοκηήνδζδξ ηςκ ελςζηχκ. 
 
Σζιή ηαη΄απμημπή (ηει.) βζα ημ ζφκμθμ ηςκ πνμαθεπυιεκςκ ενβαζζχκ ακά ελχζηδ. 

 
ΔΤΡΩ: ΣΔΣΡΑΚΟΗΑ        (400,00) 
 
 
 
ΟΜΑΓΑ Ε:  ΛΟΗΠΑ –ΣΔΛΔΗΩΜΑΣΑ 
 
 
Α.Σ. : Ε. 1 
 
Γζπθμί εκενβεζαημί εενιμδπμιμκςηζημί οαθμπίκαηεξ, ιε αενμζηεβέξ δζάηεκμ, ζοκμθζημφ 
πάπμοξ 20 mm (4+12+4), ιε Ug = 1,80 W/m2 K 
 
ΟΙΚ Ν.76.28.01 Κςδζηυξ Ακαεεχνδζδξ ΟΙΚ-7690.2  
 
Γζπθμί εκενβεζαημί εενιμδπμιμκςηζημί οαθμπίκαηεξ, ιε αενμζηεβέξ δζάηεκμ, ζοκμθζημφ 
πάπμοξ 20 mm (4+12+4), μζςκδήπμηε  δζαζηάζεςκ, ζφιθςκα ιε ηδκ ιεθέηδ ηαζ ηδκ 
ΔΣΔΠ 03-08-07-02 "Γζπθμί οαθμπίκαηεξ ιε εκδζάιεζμ ηεκυ", πθήνςξ ημπμεεηδιέκμζ ζε 
μπμζμδήπμηε πθαίζζμ ιε πθαζηζημεθαζηζηά  πανειαφζιαηα EPDM, πμο ελαζθαθίγμοκ 
πθήνδ ηαζ αζθαθή εθανιμβή ηςκ οαθμπζκάηςκ ηςκ ημοθςιάηςκ, ιε ακημπή ζε 
απυζπζζδ, δζάανςζδ, ιυκζιεξ ηάζεζξ εθίρεςξ ηαζ ζηαεενυηδηα ζηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία 
ηαζ ηζξ αολμιεζχζεζξ ηδξ εενιμηναζίαξ (-40 έςξ 100μ C), δ αλία ηςκ πενζέπεηαζ  ζηδκ ηζιή 
ημο άνενμο αοημφ. Οζ δζπθμί εκενβεζαημί οαθμπίκαηεξ απμηεθμφκηαζ απυ 1) ημκ ελςηενζηυ 
οαθμπίκαηα Float θεοηυ (άπνςιμ) Δονςπασηήξ πνμέθεοζδξ πάπμοξ 4 mm ιε επίζηνςζδ 
παιδθήξ εηπμιπήξ (Low-e) ζηδκ εζςηενζηή πανεζά ημο, 2) ημκ εζςηενζηυ Float θεοηυ 
(άπνςιμ) Δονςπασηήξ πνμέθεοζδξ πάπμοξ 4 mm, ηαζ 3) ημ δζάηεκμ ιεηαλφ ηςκ 
οαθμπζκάηςκ πάπμοξ 12 mm πμο βειίγεζ ιε αένζμ argon - Max Ug = 1,80 W/m2 K. Η 
απυζηαζδ ιεηαλφ  ηςκ οαθμπζκάηςκ πνμζδζμνίγεηαζ απυ αθμοιζκέκζμ πθαίζζμ πμο 
πενζέπεζ οβναπμννμθδηζηυ (απμλδνακηζηυ) οθζηυ) απυ πονζηζηά άθαηα. Σμ ζφκμθμ 
οαθμπίκαηεξ- πθαίζζμ  εα είκαζ ζθναβζζιέκμ πενζιεηνζηά ιε ηδκ ηεπκζηή ηδξ δζπθήξ 
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ζθνάβζζδξ (Double Sealing  System) ιε  εζδζηέξ εθαζηζηέξ  ιμκςηζηέξ μοζίεξ πμο 
πανέπμοκ ηέθεζα ζηεβακυηδηα, ακαθθμίςηδ ζημ πνυκμ, ημο εζςηενζημφ δζάηεκμο απυ κενυ 
ηαζ οδναηιμφξ. Ιδζαίηενδ πνμζμπή πνέπεζ κα δμεεί χζηε μζ εζςηενζηέξ πθεονέξ ηςκ 
οαθμπζκάηςκ κα είκαζ  απμθφηςξ ηαεανέξ. Η έδναζδ ηςκ οαθμπζκάηςκ, πμο δεκ 
πενζαάθθμκηαζ απυ θάζηζπα ζπήιαημξ Π, επί ηςκ πθαζζίςκ ηςκ ημοθςιάηςκ εα βίκεζ ιε 
πανειαμθή 2 ιζηνχκ "ηάηςκ" απυ αδνακέξ, αδζάανμπμ, αζοιπίεζημ ηαζ υπζ ζηθδνυηενμ 
απυ ημκ οαθμπίκαηα οθζηυ, υπςξ ηαηάθθδθμ λφθμ (μλοά ή δνοξ) ή πθαζηζηυ. Οζ 
οαθμπίκαηεξ εα ζοκμδεφμκηαζ απυ πζζημπμζδηζηά ημο ενβμζηαζίμο παναβςβήξ ημοξ ςξ 
πνμξ ηζξ εενιμιμκςηζηέξ ηαζ δπμιμκςηζηέξ ημοξ ζδζυηδηεξ. Δπίζδξ, εα ζοκμδεφμκηαζ απυ 
εββφδζδ ςξ πνμξ ηδ ζηεβακυηδηά ημοξ. Ήημζ οθζηά ηαζ ενβαζία πθήνμοξ ηαηαζηεοήξ ηαζ 
ημπμεέηδζδξ ζφιθςκα ιε ηα ζπέδζα ηδξ ιεθέηδξ ηαζ ηζξ μδδβίεξ ηδξ επίαθερδξ. 

 
Σζιή ακά ηεηναβςκζηυ ιέηνμ (m2)   
 
ΔΤΡΩ: ΔΞΖΝΣΑ ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ    (67,50) 
 
 
77. ΥΡΩΜΑΣΗΜΟΗ 
 
Γζα ηα άνενα ηδξ πανμφζαξ εκυηδηαξ ηςκ ΝΔΣ ΟΙΚ έπμοκ εθανιμβή μζ αηυθμοεμζ εζδζημί 
υνμζ: 
 
α)   ηζξ ηζιέξ ηςκ άνενςκ πενζθαιαάκμκηαζ ακδβιέκεξ μζ ενβαζίεξ ηαζ ηα απαζημφιεκα 

ιζηνμτθζηά βζα ηδκ πνμζςνζκή αθαίνεζδ ηαζ επακαημπμεέηδζδ πνυζεεηςκ 
ηαηαζηεοχκ ηαζ ελμπθζζιμφ, υπςξ πνίγεξ, δζαηυπηεξ, θςηζζηζηά, ζηυιζα, ζχιαηα 
εένιακζδξ ηθπ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ πνμζηαζία ζημζπείςκ ηδξ ηαηαζηεοήξ 
(ημοθςιάηςκ, δαπέδςκ, επεκδφζεςκ ηθπ) ή εημίιςκ πνςιαηζζιέκςκ επζθακεζχκ 
απυ νφπακζδ πμο ιπμνεί κα πνμηφρεζ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ (πνήζδ 
αοημηυθθδηςκ ηαζκζχκ, θφθθςκ κάτθμκ, μζημδμιζημφ πανηζμφ ηθπ) 

 
α)  Σα έημζια ζοζηεοαζιέκα οθζηά ααθήξ ή πνμεημζιαζίαξ επζθακεζχκ (αζηάνζα ηθπ), 

εα πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ έπμοκ, πςνίξ αναίςια ιε δζαθφηεξ, εηηυξ ακ πνμαθέπεηαζ 
αοηυ απυ ημκ πνμιδεεοηή ηςκ πνμσυκηςκ. Οζ ζοκεήηεξ εενιμηναζίαξ ηαζ οβναζίαξ 
βζα ηδκ εθανιμβή εηάζημο πνμσυκημξ εα είκαζ μζ ηαεμνζγυιεκεξ απυ ημκ παναβςβυ.   

 
β)  Όηακ πνμαθέπεηαζ απυ ηδκ ιεθέηδ ημο ένβμο δ πθδνςιή ζηνζςιάηςκ βζα ηδκ 

εηηέθεζδ ενβαζζχκ ζηζξ ηαηαηυνοθεξ επζθάκεζεξ ημο ηηζνίμο, εζςηενζηέξ ή 
ελςηενζηέξ, δεκ εα εθανιυγμκηαζ ηα άνενα ημο πανυκημξ πμο αθμνμφκ 
πνμζαφλδζδ ηδξ ηζιήξ ηςκ πνςιαηζζιχκ πάκς απυ μνζζιέκμ φρμξ.  

 
(δ) Δθζζηάηαζ δ πνμζμπή ζηα ακαβναθυιεκα ζημ Φφθθμ Αζθαθμφξ Υνήζεςξ ημο 

Τθζημφ (MSDS: Material Safety Data Sheet) ημο πνμιδεεοημφ ημο. Σμ πνμζςπζηυ 
πμο πεζνίγεηαζ ημ εηάζημηε οθζηυ εα είκαζ εθμδζαζιέκμ, ιε ιένζικα ημο Ακαδυπμο ιε 
ηα ηαηάθθδθα ηαηά πενίπηςζδ Μέζα Αημιζηήξ Πνμζηαζίαξ (ΜΑΠ), ηςκ μπμίςκ δ 
δαπάκδ πενζθαιαάκεηαζ ακδβιέκδ ζηζξ ηζιέξ ιμκάδαξ. 
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Α.Σ. : Ε. 2 
 
Υνςιαηζζιμί επζθακεζχκ βορμζακίδςκ ιε πνχια οδαηζηήξ δζαζπμνάξ αηνοθζηήξ ή 
αζκοθζηήξ ή ζηονεκζμ-αηνοθζηήξ αάζεςξ κενμφ, πςνίξ ζπαημοθάνζζια ηδξ βορμζακίδαξ 
 
ΟΙΚ 77.84.01 Κςδζηυξ Ακαεεχνδζδξ ΟΙΚ-7786.1 
 
Υνςιαηζζιμί επζθακεζχκ βορμζακίδςκ ιε πνχια οδαηζηήξ δζαζπμνάξ αηνοθζηήξ ή 
αζκοθζηήξ ή ζηονεκζμ-αηνοθζηήξ αάζεςξ ζε δφμ δζαζηνχζεζξ, πςνίξ ζπαημοθάνζζια ηδξ 
βορμζακίδαξ, ζφιθςκα ιε ηδκ ιεθέηδ ηαζ ηδκ ΔΣΔΠ 03-10-02-00 "Υνςιαηζζιμί 
επζθακεζχκ επζπνζζιάηςκ". 
Πνμεημζιαζία ηςκ επζθακεζχκ, εθανιμβή εζδζηήξ βάγαξ ζηζξ ζοκανιμβέξ ηςκ 
βορμζακίδςκ, αζηάνςια ιε οθζηυ έιθναλδξ ηςκ πυνςκ ηδξ βορμζακίδαξ (βζα ηδκ 
ιείςζδ ηδξ απμννμθήηζηυηδηάξ ηδξ) ηαζ δζάζηνςζδ δφμ ζηνχζεςκ πνχιαημξ αηνοθζηήξ 
ή αζκοθζηήξ ή ζηονεκζμ-αηνοθζηήξ αάζεςξ. Τθζηά επί ηυπμο ημο ένβμο, ζηνζχιαηα ηαζ 
ενβαζία. 
 
Σζιή ακά ηεηναβςκζηυ ιέηνμ (m2) πναβιαηζηήξ επζθάκεζαξ. 
 
ΔΤΡΩ: ΔΝΝΔΑ        (9,00) 
 

 
Α.Σ. : Ε. 3 
 
Δπέκδοζδ ζημζπείςκ ηδξ  ηαηαζηεοήξ ιε ημζκή βορμζακίδα πάπμοξ 12,5  mm  
 
ΟΙΚ Ν.78.06.01 Κςδζηυξ Ακαεεχνδζδξ ΟΙΚ-7809  
 
Δπέκδοζδ ζημζπείςκ ηδξ ηαηαζηεοήξ ιε ημζκή βορμζακίδα πάπμοξ 12,5  mm,  ηαηά ΔΛΟΣ 
ΔΝ 520, ιε ζήιακζδ CE, μζςκδήπμηε δζαζηάζεςκ ηαζ ζπεδίμο, πμο αζδχκεηαζ επάκς ζε 
οπάνπμκηα εζςηενζηυ ιεηαθθζηυ ζηεθεηυ. Οζ πθάηεξ ηςκ βορμζακίδςκ αζδχκμκηαζ ιε 
αίδεξ πμο δζαπενκμφκ ηδκ βορμζακίδα ηάεεηα ηαζ εζζπςνμφκ ζηα ιεηαθθζηά πνμθίθ ημο 
ζηεθεημφ ημοθάπζζημκ ηαηά 10 mm. Οζ ηεθαθέξ ημοξ εα αοείγμκηαζ ηαηά 1 mm πενίπμο 
ζηδκ επζθάκεζα ηδξ βορμζακίδαξ χζηε κα ζημηανζζημφκ. Οζ βορμζακίδεξ ημπμεεημφκηαζ 
υνεζεξ. ε πενίπηςζδ ημπμεέηδζδξ δεφηενδξ ζηνχζδξ μζ πθάηεξ ιεηαηίεεκηαζ έηζζ χζηε 
κα ιδκ έπμοιε ηαφηζζδ ανιχκ. ηζξ εθεφεενεξ ελέπμοζεξ αηιέξ ηαζ ζηα πθαίζζα ηςκ 
ακμζβιάηςκ ημπμεεημφκηαζ ηα εζδζηά ιεηαθθζηά ηειάπζα βςκζυηνακςκ, απυθδλδξ, 
κενμζηαθάηηδ ηθπ. Μεηά ημ πέναξ ηςκ ενβαζζχκ μζ ανιμί ηαθφπημκηαζ ιε ηαζκία ανιχκ 
ηαζ ζημηάνμκηαζ ιε ηα εζδζηά οθζηά ανιμθυβδζδξ, ακάθμβα ιε ημκ ηφπμ ηςκ βορμζακίδςκ, 
ηςκ άηνςκ ηςκ πθαηχκ, ηαζ θζκίνμκηαζ χζηε κα επζηεοπεεί ηέθεζα επζθάκεζα, ηαηά ηα 
θμζπά ζφιθςκα ιε ηα ζπέδζα  ηδξ ιεθέηδξ, ηζξ εζδζηέξ πνμδζαβναθέξ ηςκ οθζηχκ ηαζ ηζξ 
μδδβίεξ ημο πνμιδεεοηή ηαζ ηδξ επίαθερδξ. Ήημζ οθζηά βεκζηά, εζδζηά ηειάπζα, ιζηνμτθζηά, 
ζηνζχιαηα ηαζ ενβαζία πθήνμοξ ηαηαζηεοήξ ηδξ επέκδοζδξ ζε μπμζμδήπμηε φρμξ απυ ημ 
εηάζημηε δάπεδμ ενβαζίαξ.  

 
Σζιή ακά ηεηναβςκζηυ ιέηνμ (m2) ημπμεεηδιέκδξ βορμζακίδαξ.  
 
ΔΤΡΩ: ΓΔΚΑ ΣΡΗΑ        (13,00) 
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Α.Σ. : Ε. 4 
 
Δπέκδοζδ ζημζπείςκ ηδξ ηαηαζηεοήξ, ζε πνχηδ ζηνχζδ –υπζ ηεθζηή- ιε ημζκή βορμζακίδα 
πάπμοξ 12,5  mm 
 
ΟΙΚ Ν.78.06.11 Κςδζηυξ Ακαεεχνδζδξ ΟΙΚ-7809  
 
Δπέκδοζδ ζημζπείςκ ηδξ ηαηαζηεοήξ, ζε πνχηδ ζηνχζδ –υπζ ηεθζηή- ιε ημζκή βορμζακίδα 
πάπμοξ 12,5  mm, ηαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 520, ιε ζήιακζδ CE, μζςκδήπμηε δζαζηάζεςκ ηαζ 
ζπεδίμο, πμο αζδχκεηαζ επάκς ζε οπάνπμκηα εζςηενζηυ ιεηαθθζηυ ζηεθεηυ. Οζ πθάηεξ 
ηςκ βορμζακίδςκ αζδχκμκηαζ ιε αίδεξ πμο δζαπενκμφκ ηδκ βορμζακίδα ηάεεηα ηαζ 
εζζπςνμφκ ζηα ιεηαθθζηά πνμθίθ ημο ζηεθεημφ ημοθάπζζημκ ηαηά 10 mm, ιε ηζξ ηεθαθέξ 
ημοξ κα αοείγμκηαζ ηαηά 1 mm πενίπμο ζηδκ επζθάκεζα ηδξ βορμζακίδαξ. Οζ βορμζακίδεξ 
ημπμεεημφκηαζ υνεζεξ, ηαηά ηα θμζπά ζφιθςκα ιε ηα ζπέδζα  ηδξ ιεθέηδξ, ηζξ εζδζηέξ 
πνμδζαβναθέξ ηςκ οθζηχκ ηαζ ηζξ μδδβίεξ ημο πνμιδεεοηή ηαζ ηδξ επίαθερδξ. Ήημζ οθζηά 
βεκζηά, εζδζηά ηειάπζα, ιζηνμτθζηά, ζηνζχιαηα ηαζ ενβαζία πθήνμοξ ηαηαζηεοήξ ηδξ 
επέκδοζδξ ζε μπμζμδήπμηε φρμξ απυ ημ εηάζημηε δάπεδμ ενβαζίαξ. Σμ πανυκ άνενμ 
ηαθφπηεζ ημ ηυζημξ ηαηαζηεοήξ ηδξ πνχηδξ ζηνχζδξ ηαζ εθανιυγεηαζ ζηζξ πενζπηχζεζξ 
ημπμεέηδζδξ δζπθήξ ζηνχζδξ βορμζακίδςκ (δ ηεθζηή ζηνχζδ πθδνχκεηαζ ιε άθθμ 
άνενμ ημο ηζιμθμβίμο) 

 
Σζιή ακά ηεηναβςκζηυ ιέηνμ (m2) ημπμεεηδιέκδξ βορμζακίδαξ.  
 
ΔΤΡΩ: ΔΝΝΔΑ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ      (9,10) 

 
 
Α.Σ. : Ε. 5 
 
Πνυζεεηδ ηζιή ημπμεέηδζδξ βορμζακίδςκ ζε ηαιπφθεξ επζθάκεζεξ (εηηυξ ρεοδμνμθχκ) 
 
ΟΙΚ 78.12  Κςδζηυξ Ακαεεχνδζδξ ΟΙΚ-7809  
 
Πνμζαφλδζδ ηζιήξ ενβαζζχκ ημπμεέηδζδξ βορμζακίδςκ ηάεε ηφπμο ηαζ πάπμοξ, βζα ηδκ 
δζαιυνθςζδ ηεηθζιέκςκ ή ηαιπφθςκ ή ακζζμζηάειςκ επζθακεζχκ, ζφιθςκα ιε ηδκ 
ιεθέηδ. 

 
Σζιή ακά ηεηναβςκζηυ ιέηνμ (m2) ακαπηοβιέκδξ επζθακείαξ.  
 
ΔΤΡΩ: ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΣΑ ΛΔΠΣΑ      (3,90) 

 
 
Α.Σ. : Ε. 6 
 
Φεοδμνμθή απυ πθάηεξ ημζκχκ βορμζακίδςκ πάπμοξ 12,5 mm, πακηυξ είδμοξ ζπεδίμο  
ηαζ ιμνθήξ, επίπεδδ ή ακζζυπεδδ ηθζιαηςηήξ ιμνθήξ ιε ή πςνίξ εζμπέξ ημπμεέηδζδξ 
θςηζζηζηχκ 
 
ΟΙΚ Ν.78.36.01 Κςδζηυξ Ακαεεχνδζδξ ΟΙΚ-7809  
 
Φεοδμνμθή απυ πθάηεξ ημζκχκ βορμζακίδςκ πάπμοξ 12,5 mm, ηαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 520, ιε 
ζήιακζδ CE, πμο αζδχκμκηαζ επάκς ζε οπάνπμκηα ιεηαθθζηυ ζηεθεηυ, πακηυξ είδμοξ 
ζπεδίμο ηαζ ιμνθήξ, επίπεδδ ή ακζζυπεδδ, ηθζιαηςηήξ ιμνθήξ ιε ή πςνίξ εζμπέξ 
ημπμεέηδζδξ θςηζζηζηχκ, ηαζ δζαιυνθςζδ πενζιεηνζηχκ θςνίδςκ πνμζανιμβήξ ιε 
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άθθμο ηφπμο ρεοδμνμθή,. Πενζιεηνζηά δζαιμνθχκμκηαζ ζημηίεξ ιε εζδζηά ιεηαθθζηά 
ηειάπζα. Οζ βορμζακίδεξ ημπμεεημφκηαζ ηάεεηα ζημοξ δεοηενεφμκηεξ μδδβμφξ ηαζ 
αζδχκμκηαζ πνμξ ιία ηαηεφεοκζδ βζα κα απμθεοπεμφκ ηοπυκ παναιμνθχζεζξ ηδξ, εκχ 
πζέγμκηαζ ηαθά πάκς ζημ ζηεθεηυ. Οζ αίδεξ εα δζαπενκμφκ ηδκ βορμζακίδα ηάεεηα ηαζ εα 
εζζπςνμφκ ζηα ιεηαθθζηά πνμθίθ ημο ζηεθεημφ ημοθάπζζημκ ηαηά 10 mm. Οζ ηεθαθέξ ημοξ 
εα αοείγμκηαζ ηαηά 1 mm πενίπμο ζηδκ επζθάκεζα ηδξ βορμζακίδαξ χζηε κα ιπμνμφκ κα 
ζημηανζζημφκ. Μεηά ημ πέναξ ηςκ ενβαζζχκ μζ ανιμί ηαθφπημκηαζ ιε ηαζκία ανιχκ ηαζ 
ζημηάνμκηαζ ιε εζδζηά οθζηά ανιμθυβδζδξ, ακάθμβα ιε ημκ ηφπμ ηςκ βορμζακίδςκ, ηςκ 
άηνςκ ηςκ πθαηχκ, ηαζ θζκίνμκηαζ χζηε κα επζηεοπεεί ηέθεζα επζθάκεζα. Ήημζ οθζηά βεκζηά, 
εζδζηά ηειάπζα, ιζηνμτθζηά, ζηνζχιαηα ηαζ ενβαζία πθήνμοξ ηαηαζηεοήξ ηδξ ρεοδμνμθήξ 
ζε μπμζμδήπμηε φρμξ απυ ημ εηάζημηε δάπεδμ ενβαζίαξ. Η ρεοδμνμθή εα 
πνμζανιμζεεί πθήνςξ πνμξ ημ πνμαθεπυιεκμ απυ ηδκ ιεθέηδ ζπέδζμ ηαζ ηαηά ηδκ 
ηαηαζηεοή ηδξ εα θδθεεί πνυκμζα βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηοπυκ θςηζζηζηχκ ζςιάηςκ ηαζ 
ζημιίςκ ηθζιαηζζιμφ, ηαηά ηα θμζπά ζφιθςκα ιε ηδκ ιεθέηδ ηαζ ηδκ ΔΣΔΠ 03-07-10-01 
"Φεοδμνμθέξ ιε βορμζακίδεξ". Ήημζ οθζηά βεκζηά, εζδζηά ηειάπζα, ιζηνμτθζηά, ζηνζχιαηα 
ηαζ ενβαζία νφειζζδξ ηαζ ζηαεενμπμίδζδξ ημο οπάνπμκημξ ζηεθεημφ ακάνηδζδξ βζα ηδκ 
ελαζθάθζζδ πθήνμοξ επζπεδυηδηαξ ηαζ μνζγμκηίςζδξ, ηαεχξ ηαζ πθήνμοξ ηαηαζηεοήξ ηδξ 
ρεοδμνμθήξ. 

 
Σζιή ακά ηεηναβςκζηυ ιέηνμ (m2) ακεπηοβιέκδξ μναηήξ επζθάκεζαξ ρεοδμνμθήξ.  

 
ΔΤΡΩ: ΔΗΚΟΗ ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ    (23,50) 

 
 
 
 
79.   ΜΟΝΩΔΗ ΤΓΡΑΗΑ – ΖΥΟΤ -ΘΔΡΜΟΣΖΣΟ 
 
Γζα υθα ηα άνενα ηδξ πανμφζαξ εκυηδηαξ 79 ηςκ ΝΔΣ ΟΙΚ έπμοκ εθανιμβή μζ αηυθμοεμζ 
βεκζημί υνμζ: 
 
(α) Λυβς ηδξ ιεβάθδξ πμζηζθίαξ ηςκ πνμσυκηςκ ηαζ ηςκ επζιένμοξ παναηηδνζζηζηχκ 

αοηχκ πμο ακηζζημζπμφκ ζε ηάεε άνενμ ηδξ πανμφζαξ εκυηδηαξ, δ επζθμβή ημο 
πνμξ εκζςιάηςζδ οθζημφ ή πνμσυκημξ οπυηεζηαζ ζηδκ  έβηνζζδ ηδξ Τπδνεζίαξ, ιεηά 
απυ ζπεηζηή πνυηαζδ ημο Ακαδυπμο, ζοκμδεουιεκδ απυ θοθθάδζμ ηεπκζηχκ 
δεδμιέκςκ ημο πνμιδεεοηή ημο οθζημφ ηαζ ζημζπεία επζηοπμφξ εθανιμβήξ ημο ζε 
πανειθενή ένβα.  

(α) Σα εκζςιαημφιεκα οθζηά εα πνμζημιίγμκηαζ ζημ ενβμηάλζμ ζηζξ ενβμζηαζζαηέξ ημοξ 
ζοζηεοαζίεξ επί ηςκ μπμίςκ εα ακαβνάθμκηαζ ηαη' εθάπζζημκ δ μκμιαζία ημο 
πνμσυκημξ, ημ ενβμζηάζζμ παναβςβήξ ηαζ δ πενζεπυιεκδ πμζυηδηα ζηδκ 
ζοζηεοαζία.   

(β) Η πνήζδ υθςκ ηςκ εκζςιαημοιέκςκ οθζηχκ εα βίκεηαζ απυ έιπεζνμ πνμζςπζηυ, 
ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο πνμιδεεοηή 

(δ) Δθζζηάηαζ δ πνμζμπή ζηα ακαβναθυιεκα ζημ Φφθθμ Αζθαθμφξ Υνήζεςξ ημο 
Τθζημφ (MSDS: Material Safety Data Sheet) ημο πνμιδεεοημφ ημο. Σμ πνμζςπζηυ 
πμο πεζνίγεηαζ ημ εηάζημηε οθζηυ εα είκαζ εθμδζαζιέκμ, ιε ιένζικα ημο Ακαδυπμο ιε 
ηα ηαηάθθδθα ηαηά πενίπηςζδ Μέζα Αημιζηήξ Πνμζηαζίαξ (ΜΑΠ), ηςκ μπμίςκ δ 
δαπάκδ πενζθαιαάκεηαζ ακδβιέκδ ζηζξ ηζιέξ ιμκάδαξ.  
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Α.Σ. : Ε. 7 
 
ηεβακςηζηέξ επζζηνχζεζξ ιε ηζζιεκημεζδή οθζηά 
 
ΟΙΚ 79.08  Κςδζηυξ Ακαεεχνδζδξ ΟΙΚ-7903  
 
Δπίζηνςζδ ιε πνμακαιζβιέκα ηζζιεκημεζδή ζηεβακςηζηά οθζηά εκηυξ ζθναβζζιέκδξ 
ζοζηεοαζίαξ, ηαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-3 (ιε ζήιακζδ CE), εηηεθμοιέκδ επί μπμζαζδήπμηε 
επζθακείαξ ιε ρήηηνα ή νμθθυ. Πενζθαιαάκεηαζ δ πνμιήεεζα ημο  οθζημφ επί ηυπμο, μ 
ηαεανζζιυξ ηαζ πθφζδ ηδξ επζθακείαξ επίζηνςζδξ ηαζ δ εθανιμβή ημο οθζημφ ζφιθςκα 
ιε ηζξ μδδβίεξ ημο πνμιδεεοηή, ηαεχξ ηαζ δ πνμιήεεζα ηαζ εθανιμβή εκζζποηζημφ 
πνυζθοζδξ (αζηανζμφ), ζοιααημφ ιε ημ οθζηυ, ακ αοηυ ζοκζζηάηαζ απυ ημκ πνμιδεεοηή 
ημο. 

 

Σζιή ακά πζθζυβναιιμ (kg) ηζζιεκημεζδμφξ οθζημφ, ιε αάζδ ημ απυαανμ ηςκ ζοζηεοαζζχκ 
πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζημ ένβμ. 
 
ΔΤΡΩ:ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ  (5,60) 
 
 
Α.Σ. : Ε. 8 
 
Θενιμιυκςζδ ημίπςκ ιε πθάηεξ απυ αθνχδδ ελδθαζιέκδ πμθοζηενίκδ πάπμοξ 50 mm 
 
ΟΙΚ 79.47  Κςδζηυξ Ακαεεχνδζδξ ΟΙΚ-7934  
 
Θενιμιυκςζδ ημίπςκ, μπμαζδήπμηε δζάηαλδξ ιε πθάηεξ απυ αθνχδδ ελδθαζιέκδ 
πμθοζηενίκδ πάπμοξ 50 mm, ιε ή πςνίξ ζηενέςζδ αοηχκ. Τθζηά επί ηυπμο ηαζ ενβαζία 
πθήνμοξ ηαηαζηεοήξ, ζφιθςκα ιε ηδκ ιεθέηδ ηαζ ηδκ ΔΣΔΠ 03-06-02-02 "Θενιμιυκςζδ 
ελςηενζηχκ ημίπςκ".  
 
Σζιή ακά ηεηναβςκζηυ ιέηνμ (m2) πναβιαηζηήξ επζθάκεζαξ.  

 
ΔΤΡΩ: ΔΝΣΔΚΑ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ     (11,80) 
 
 
Α.Σ. : Ε. 9 
 
Θενιμιυκςζδ ημίπςκ ιε πθάηεξ απυ αθνχδδ ελδθαζιέκδ πμθοζηενίκδ πάπμοξ 30 mm 
 
ΟΙΚ N.79.47.01 Κςδζηυξ Ακαεεχνδζδξ ΟΙΚ-7934  
 
Θενιμιυκςζδ ημίπςκ, μπμαζδήπμηε δζάηαλδξ ιε πθάηεξ απυ αθνχδδ ελδθαζιέκδ 
πμθοζηενίκδ πάπμοξ 30 mm, ιε ή πςνίξ ζηενέςζδ αοηχκ. Τθζηά επί ηυπμο ηαζ ενβαζία 
πθήνμοξ ηαηαζηεοήξ, ζφιθςκα ιε ηδκ ιεθέηδ ηαζ ηδκ ΔΣΔΠ 03-06-02-02 "Θενιμιυκςζδ 
ελςηενζηχκ ημίπςκ".  
 
Σζιή ακά ηεηναβςκζηυ ιέηνμ (m2) πναβιαηζηήξ επζθάκεζαξ.  

 
ΔΤΡΩ: ΔΝΝΔΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ     (9,50) 
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Α.Σ. : Ε. 10 
 
Θενιζηή ιυκςζδ ηεκμφ οπανπμοζχκ ηεναιμζηεπχκ ιε πανεέκμ μνοηημαάιααηα, 
εθάπζζημο ηεθζημφ πάπμοξ ζηνχζδξ 5 cm 
 
ΟΙΚ Ν.79.61.02 Κςδζηυξ Ακαεεχνδζδξ ΟΙΚ-7136 

 
Θενιζηή ιυκςζδ ηεκμφ οπανπμοζχκ ηεναιμζηεπχκ ιε πανεέκμ μνοηημαάιααηα ιε 
ζοκηεθεζηή εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ θ = 0,045 W/mK ηαζ ορδθή εενιμπςνδηζηυηδηα 
c=1030J/KgrK, εκδεζηηζημφ ηφπμο Supafil 045 ηδξ Knauf Insulation ή πανυιμζμο, οθζηυ 
πμο είκαζ ακαηοηθχζζιμ, μζημθμβζηυ, άηαοζημ, πςνίξ πδιζηά ηαζ θμνιαθδεΰδεξ. 
Σμ οθζηυ είκαζ ζε ιμνθή αάιααημξ ζε ζοιπζεζιέκεξ ζοζηεοαζίεξ δζεοημθφκμκηαξ ηδ 
ιεηαθμνά ηαζ απμεήηεοζή ημο. Γζμπεηεφεηαζ ιε αένα ιέζα ζημ εζςηενζηυ ηδξ ζηέβδξ ιε 
εζδζηή πνέζα, δδιζμονβχκηαξ έκα εκζαίμ ιμκςηζηυ ζηνχια πμο ηαθφπηεζ υθδ ηδκ 
επζθάκεζα ηδξ ζηέβδξ ηαζ ζδίςξ ηα ηεκά ιεηαλφ ηςκ ζημζπείςκ ηδξ ζηέβδξ (γεοηηά, 
εβηαηαζηάζεζξ ηθπ.), εθάπζζημο ηεθζημφ πάπμοξ 5 cm, ή υζμ απαζηείηαζ βζα κα επζηεοπεεί μ 
πνμαθεπυιεκμξ απυ ηδκ εκενβεζαηή ιεθέηδ ζοκηεθεζηήξ εενιμπεναηυηδηαξ ηδξ ζηέβδξ 
Uw ≤ 0,700 W/m2K. 
Πνζκ ηδκ εθανιμβή ημο οθζημφ εα βίκεζ πνμζεηηζηή αθαίνεζδ ηεναιζδζχκ βζα ηδκ 
δδιζμονβία μπχκ ζε ηαηάθθδθα ζδιεία ηδξ ζηέβδξ, ιέζα απυ ηζξ μπμίεξ εα πενάζεζ μ 
ηεπκήηδξ εθανιμβήξ ημο οθζημφ ιε ημκ ζςθήκα δζμπέηεοζδξ ημο οθζημφ. Μεηά ηδκ 
μθμηθήνςζδ ηδξ εθανιμβήξ, ηα ηεναιίδζα εα επακαημπμεεηδεμφκ ιε πνμζμπή ζηδκ 
ανπζηή ημοξ εέζδ. 
Οζ ενβαζίεξ εα εηηεθεζεμφκ απυ ελεζδζηεοιέκμ ηαζ πανάθθδθα πζζημπμζδιέκμ απυ ηδκ 
πνμιδεεφηνζα εηαζνεία ζοκενβείμ. 
Ήημζ οθζηά, ιζηνμτθζηά, ζηνζχιαηα ηαζ  ενβαζία  πθήνμοξ ηαηαζηεοήξ ηδξ εενιμιυκςζδξ 
ηδξ ζηέβδξ υπςξ πενζβνάθεηαζ παναπάκς, ζοιπενζθιαακμιέκδξ ηδξ δδιζμονβίαξ μπχκ 
ηαζ ηέθμξ ηδξ απμηαηάζηαζδξ ηςκ ηεναιζδζχκ, ηαηά ηα θμζπά ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο 
πνμιδεεοηή. 
 
Σζιή ακά ηεηναβςκζηυ ιέηνμ (m2) πναβιαηζηήξ επζθάκεζαξ πμο εενιμιμκχκεηαζ.  

 
ΔΤΡΩ: ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ        (35,00) 
 
 

ΣΡΗΠΟΛΖ, ΜΑΪΟ 2020 
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