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Άξζξν εκ47 (ΑΣΖΔ  Ν8975.8.31): Φσηηζηηθό ζώκα ςεπδνξνθήο, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ: ηεο εηαηξείαο NOBILE ITALIA 
SPA, LPX M312/4K ON/OF. ........................................................................................................................................... 43 

Άξζξν εκ48 (ΑΣΖΔ  Ν8975.8.32): Φσηηζηηθό ζώκα ρσλεπηό ζηελ ςεπδνξνθή, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ: ηεο εηαηξείαο 
NOBILE ITALIA SPA, E32/S/4K/3................................................................................................................................... 43 

Άξζξν εκ49 (ΑΣΖΔ  Ν8975.8.33): Φσηηζηηθό ζώκα ρσλεπηό ζηελ ςεπδνξνθή, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ: ηεο εηαηξείαο 
NOBILE ITALIA SPA, E32/4K. ........................................................................................................................................ 43 

Άξζξν εκ50 (ΑΣΖΔ  Ν8975.8.34): Φσηηζηηθό ζώκα ρσλεπηό ζηελ ςεπδνξνθή, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ: ηεο εηαηξείαο PAN 
SAILOR, INC50051. ........................................................................................................................................................ 44 

Άξζξν εκ51 (ΑΣΖΔ  Ν8975.8.35): Φσηηζηηθό ζώκα νξνθήο, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ: ηεο εηαηξείαο NOBILE ITALIA SPA,  
PLDR40. ......................................................................................................................................................................... 44 

Άξζξν εκ52 (ΑΣΖΔ  Ν8975.8.36): Ρνεθόξνη ξάβδνη 230V, 3 θάζεσλ, αλεξηεκέλνπο από ηελ νξνθή, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 
NOBILED DALI (S1P,S2P,S3P,S4P), κε θαηάιιεια ζηεξίγκαηα. ................................................................................... 44 

Αξηζκεηηθώο:   115,99 ..................................................................................................................................................... 44 

Άξζξν εκ53 (ΑΣΖΔ  Ν8975.8.37): Ρνεθόξνη ξάβδνη 230V, 3 θάζεσλ, θαηάιιεινπο γηα ηνπνζέηεζε ζηελ ςεπδνξνθή, 
ελδεηθηηθνύ ηύπνπ NOBILED DALI (S1R,S2R,S3R,S4R), κε θαηάιιεια ζηεξίγκαηα. ..................................................... 44 

Αξηζκεηηθώο:   115,99 ..................................................................................................................................................... 44 

Άξζξν εκ54 (ΑΣΖΔ  Ν8975.8.38): Φσηηζηηθό ζώκα ηύπνπ SPOT, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ: R39 ηεο εηαηξείαο NOBILED. .... 45 

Άξζξν εκ55 (ΑΣΖΔ  Ν8975.8.39): Φσηηζηηθό ζώκα ςεπδνξνθήο ηύπνπ DOWNLIGHT, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ: LASER 
FIXED ROUND P345 ηεο εηαηξείαο iGUZZINI................................................................................................................. 45 

Άξζξν εκ56 (ΑΣΖΔ  Ν8975.8.40): Πξνβνιέαο λπρηεξηλνύ θσηηζκνύ αλάδεημεο, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ ηεο εηαηξείαο 
CLUCE, Antares. ............................................................................................................................................................ 45 

Άξζξν εκ57 (ΑΣΖΔ  Ν8975.8.41): Φσηηζηηθό ζώκα λπθηεξηλνύ θσηηζκνύ αλάδεημεο ηνπνζεηεκέλν ζηα πιαίζηα ησλ 
παξαζύξσλ ηνπ θηεξίνπ, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ: ηεο εηαηξείαο IGUZZINI, BU22. ................................................................. 45 

Άξζξν εκ58 (ΑΣΖΔ  Ν8975.8.42): Μεηαζρεκαηηζηήο 230/12V εηδηθνύ θσηηζκνύ αλάδεημεο πξνζεθώλ θαη εθζεκάησλ. 45 

Άξζξν εκ59 (ΑΣΖΔ  8801.1.1): Γηαθόπηεο ρσλεπηόο κε πιήθηξν εληάζεσο 10 Α, ηάζεσο 250 V, Δληάζεσο 10 Α, απιόο 
κνλνπνιηθόο ................................................................................................................................................................... 46 

Άξζξν εκ60 (ΑΣΖΔ  8801.1.2): Γηαθόπηεο ρσλεπηόο κε πιήθηξν εληάζεσο 10 Α, ηάζεσο 250 V, Δληάζεσο 10 Α, απιόο 
δηπνιηθόο πνιηθόο ........................................................................................................................................................... 46 

Άξζξν εκ61 (ΑΣΖΔ  Ν0088.1.1): Γηαθόπηεο ξύζκηζεο έληαζεο θσηηζκνύ (DALI DIMMING) ........................................ 46 

Άξζξν εκ62 (ΑΣΖΔ  Ν8845.4): Σξίγσλν γείσζεο κε ειεθηξόδηα κήθνπο 3.0 κ .............................................................. 46 

Άξζξν εκ63 (ΑΣΖΔ  Ν8843.50):  Πεδίν Αλαρσξήζεσλ Γεληθνύ Πίλαθα Υ.Σ. ................................................................. 46 

Άξζξν εκ64 (ΑΣΖΔ  Ν8843.52):  Ζιεθηξηθόο πίλαθαο ΖΠ-ΗΟΓΔΗΟΤ ............................................................................ 47 

Άξζξν εκ65 (ΑΣΖΔ  Ν8843.68):  Ζιεθηξηθόο πίλαθαο ΖΠ-ΖΜΗΟΡΟΦΟΤ ...................................................................... 47 
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Άξζξν εκ66 (ΑΣΖΔ  Ν8843.33):  Ζιεθηξηθόο πίλαθαο ΖΠ-Ά ΟΡΟΦΟΤ ......................................................................... 47 

Άξζξν εκ67 (ΑΣΖΔ  Ν8843.34):  Ζιεθηξηθόο πίλαθαο ΖΠ-΄Β ΟΡΟΦΟΤ ........................................................................ 47 

Άξζξν εκ68 (ΑΣΖΔ  Ν8843.69):  Ζιεθηξηθόο πίλαθαο ΖΠ-΄Γ ΟΡΟΦΟΤ ........................................................................ 48 

Άξζξν εκ69 (ΑΣΖΔ  Ν8843.70):  Ζιεθηξηθόο πίλαθαο ΖΠ-ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟΤ ................................................................ 48 

Άξζξν εκ70 (ΑΣΖΔ  Ν8843.36):  Ζιεθηξηθόο πίλαθαο ΖΠ-ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ .................................................................... 48 

Άξζξν εκ71 (ΑΣΖΔ  Ν8842.15):  Ζιεθηξηθόο πίλαθαο ΓΗΟΡΘΧΖ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΗΥΤΟ (cos θ) 20kVAR ............. 48 

Άξζξν εκ72 (ΑΣΖΔ  8735.2.1):  Κπηίν δηαθιαδώζεσο Πιαζηηθό - Γηακέηξνπ ή δηαζηάζεσλ Φ 70mm ........................... 49 

Άξζξν εκ73 (ΑΣΖΔ  Ν8799.5.31): Δζxάξεο θαισδίσλ γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκώ απν δηάηξεηε ιακαξίλα ύςνπο 60mm 
πιάηνπο 200 mm ............................................................................................................................................................ 49 

Άξζξν εκ74 (ΑΣΖΔ  8036.6):  ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή Γηακέηξνπ 2 ins Πάρνπο 3,65 mm .................. 49 

Άξζξν εκ75 (ΑΣΖΔ  Ν8740.12):  Καλάιη δηαλνκήο πιαζηηθό, δηκεξέο, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ DLP (LEGRAND) δηαζηάζεσλ 
150 Υ 50 mm .................................................................................................................................................................. 49 

Άξζξν εκ76 (ΑΣΖΔ  Ν8043.4.6):  σιήλαο απν πνιπαηζπιέλην (ΡΔ), Πίεζεο 6 atm δηακέηξνπ Φ 75 mm ..................... 49 

Άξζξν εκ77 (ΑΣΖΔ  8732.1.3): σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο επζύο Γηακέηξνπ Φ16mm .......................... 50 

Άξζξν εκ78 (ΑΣΖΔ  8732.1.2):  σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο επζύο Γηακέηξνπ Φ13,5mm ...................... 50 

ΑΘΔΝΖ ......................................................................................................................................................................... 50 

ΣΖΛΔΦΧΝΑ - DATA ....................................................................................................................................................... 50 

Άξζξν εκ79 (ΑΣΖΔ Ν8829.22):   Ρεπµαηνδόηεο RJ45 CAT6, 4", δηπιόο ....................................................................... 50 

Άξζξν εκ80 (ΑΣΖΔ Ν8993.20): Κεληξηθόο Καηαλεµεηήο Κηηξίνπ .................................................................................... 50 

Άξζξν εκ81 (ΑΣΖΔ Ν8768.11.1): Καιώδην UTP100, cat6, 4 δεπγώλ ............................................................................. 51 

Άξζξν εκ82 (ΑΣΖΔ Ν9502.1): Σειεθσληθό θέληξν ςεθηαθό 6 εμσηεξηθέο / 30 εζσηεξηθέο γξαµµέο ............................. 51 

ΣΖΛΔΟΡΑΖ .................................................................................................................................................................. 51 

Άξζξν εκ83 (ΑΣΖΔ Ν9730.5): Πξίδα ηειεόξαζεο δηέιεπζεο xσλεπηή ........................................................................... 51 

Άξζξν εκ84 (ΑΣΖΔ Ν9730.7):   Καιώδην νµναμσληθό 75Χ ............................................................................................ 51 

Άξζξν εκ85 (ΑΣΖΔ Ν9730.6):   Πξίδα ηειεόξαζεο ηεξµαηηθή xσλεπηή .......................................................................... 52 

Άξζξν εκ86 (ΑΣΖΔ Ν9562.13):   Δληζρπηήο ζήµαηνο TV ............................................................................................... 52 

Άξζξν εκ87 (ΑΣΖΔ Ν9730.9):   Κεξαία Σ.V. VΖF θαη UΖF ............................................................................................ 52 

ΤΣΖΜΑ ΑΦΑΛΔΗΑ .................................................................................................................................................. 52 

Άξζξν εκ88 (ΑΣΖΔ Ν9602.10): Κεληξηθόο πίλαθαο αζθαιείαο, 4 θαισδηαθώλ δσλώλ .................................................. 52 

Άξζξν εκ89 (ΑΣΖΔ Ν9602.4):   Μαγλεηηθή επαθή ......................................................................................................... 52 

Άξζξν εκ90 (ΑΣΖΔ Ν9602.2): Αληxλεπηήο θίλεζεο παζεηηθώλ ππεξύζξσλ ................................................................... 53 

Άξζξν εκ91 (ΑΣΖΔ Ν9602.5):   εηξήλα ζπλαγεξµνύ .................................................................................................... 53 

Άξζξν εκ92 (ΑΣΖΔ Ν8768.11.2):   Καισδηώζεηο ζπζηήκαηνο αζθαιείαο. ύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 
ηνπ ζπηήκαηνο. ................................................................................................................................................................ 53 

ΚΛΔΗΣΟ ΚΤΚΛΧΜΑ ΣΖΛΔΟΡΑΖ CCVT .................................................................................................................. 53 

Άξζξν εκ93 (ΑΣΖΔ Ν9601.15):   ύζηεκα θιεηζηνύ θπθιώκαηνο ηειεόξαζεο (CCTV) ................................................. 53 

ΜΔΓΑΦΧΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΣΗΡΗΟΤ ............................................................................................................................... 54 

Άξζξν εκ94 (ΑΣΖΔ Ν9562.19): Μεγαθσληθό θέληξν θηηξίνπ .......................................................................................... 54 

Άξζξν εκ95 (ΑΣΖΔ Ν9561.102.1): Ζρείν νξνθήο / επίηνηρν/ ςεπδνξνθήο ηζρύνο 10W RMS / 15W MAX .................... 54 

Άξζξν εκ96 (ΑΣΖΔ Ν9561.102.2):   Ζρείν επίηνηρν Sound projector, ηζρύνο 20W RMS / 30W MAX ............................ 54 

ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΗΘΟΤΑ  ΗΟΓΔΗΟΤ ............................................................................................................................. 55 

Άξζξν εκ97 (ΑΣΖΔ Ν9562.16):    Μηθξνθσληθό - ερεηηθό ζύζηεκα αίζνπζαο ............................................................... 55 

Άξζξν εκ98 (ΑΣΖΔ Ν9562.17):    Αζύξκαην κεηαθξαζηηθό ζύζηεκα αίζνπζαο............................................................. 55 

Άξζξν εκ99 (ΑΣΖΔ Ν9562.18):     Πξνβνιηθό ζύζηεκα αίζνπζαο ................................................................................. 55 

ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ ............................................................................................................................................................... 56 

Άξζξν εκ100 (ΑΣΖΔ Ν8041.12.1):   Φπθηηθόο ραιθνζσιήλαο, µε µόλσζε armaflex δηαµέηξνπ 1/4' ............................. 56 
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Άξζξν εκ101 (ΑΣΖΔ Ν8041.12.2):   Φπθηηθόο ραιθνζσιήλαο, µε µόλσζε armaflex δηαµέηξνπ 1/2' ............................. 56 

Άξζξν εκ102 (ΑΣΖΔ Ν8041.12.3): Φπθηηθόο ραιθνζσιήλαο, µε µόλσζε armaflex δηαµέηξνπ 3/8' ............................... 56 

Άξζξν εκ103 (ΑΣΖΔ Ν8041.12.4):   Φπθηηθόο ραιθνζσιήλαο, µε µόλσζε armaflex δηαµέηξνπ 5/8' ............................. 57 

Άξζξν εκ104 (ΑΣΖΔ Ν8041.12.5):   Φπθηηθόο ραιθνζσιήλαο, µε µόλσζε armaflex δηαµέηξνπ 3/4' ............................. 57 

Άξζξν εκ105 (ΑΣΖΔ Ν8041.12.6):   Φπθηηθόο ραιθνζσιήλαο, µε µόλσζε armaflex δηαµέηξνπ 7/8' ............................. 57 

Άξζξν εκ106 (ΑΣΖΔ Ν8041.12.7):   Φπθηηθόο ραιθνζσιήλαο, µε µόλσζε armaflex δηαµέηξνπ 1 1/8' .......................... 57 

Άξζξν εκ107 (ΑΣΖΔ Ν8557.1.130):  Δμσηεξηθή µνλάδα ζπζηήµαηνο  VRV Qς=39,2 KW, Qζ=44,1 KW, ελδ. Σύπνπ LG 
ARUΜ140LTΔ5 ............................................................................................................................................................... 57 

Άξζξν εκ108 (ΑΣΖΔ Ν8557.1.131): Δμσηεξηθή µνλάδα ζπζηήµαηνο VRV  Qς=22,4 KW, Qζ=25,2 KW, ελδ. Σύπνπ LG 
ARUΜ80LT5 ................................................................................................................................................................... 58 

Άξζξν εκ109 (ΑΣΖΔ Ν8557.1.132): Δμσηεξηθή µνλάδα ζπζηήµαηνο MULTI SPLIT Qς=8,8 KW, Qζ=10,1 KW, ελδ. 
Σύπνπ LG MU5M30 ........................................................................................................................................................ 58 

Άξζξν εκ110 (ΑΣΖΔ Ν8557.1.133): Δμσηεξηθή µνλάδα ζπζηήµαηνο SPLIT Qς=14,1 KW, Qζ=16,7 KW, ελδ. Σύπνπ LG 
UU49W ........................................................................................................................................................................... 58 

Άξζξν εκ111 (ΑΣΖΔ Ν8557.1.134): Δζσηεξηθή µνλάδα ζπζηήµαηνο VRV (κνλάδα ηνίρνπ) Qς =3,6 KW, Qζ=4,0 KW, 
ελδ. Σύπνπ LG ARNU12GSJC4 ..................................................................................................................................... 58 

Άξζξν εκ112 (ΑΣΖΔ Ν8557.1.135): Δζσηεξηθή µνλάδα ζπζηήµαηνο VRV (νξνθήο θξπθνύ ηύπνπ γηα ζύλδεζε µε 
αεξαγσγνύο, πςειήο ζηαηηθήο πίεζεο)  Qς=2,8 KW, Qζ=3,2 KW, ελδ. Σύπνπ LG ARNU09GM1A4 ............................ 59 

Άξζξν εκ113 (ΑΣΖΔ Ν8557.1.136): Δζσηεξηθή µνλάδα ζπζηήµαηνο VRV (νξνθήο θξπθνύ ηύπνπ γηα ζύλδεζε µε 
αεξαγσγνύο, πςειήο ζηαηηθήο πίεζεο)  Qς=5,6 KW, Qζ=6,3 KW, ελδ. Σύπνπ LG ARNU18GM1A4 ............................ 59 

Άξζξν εκ114 (ΑΣΖΔ Ν8557.1.137): Δζσηεξηθή µνλάδα ζπζηήµαηνο VRV (νξνθήο θξπθνύ ηύπνπ γηα ζύλδεζε µε 
αεξαγσγνύο, πςειήο ζηαηηθήο πίεζεο)  Qς=7,1 KW, Qζ=8,0 KW, ελδ. Σύπνπ LG ARNU24GM1A4 ............................ 59 

Άξζξν εκ115 (ΑΣΖΔ Ν8557.1.138): Δζσηεξηθή µνλάδα ζπζηήµαηνο VRV (νξνθήο θξπθνύ ηύπνπ  µε αεξαγσγνύο, 
πςειήο ζηαηηθήο πίεζεο) Qς=14,1 KW, Qζ=16,7 KW, ελδ. Σύπνπ LG ARNU48GM3A4 ............................................... 60 

Άξζξν εκ116 (ΑΣΖΔ Ν8557.1.139): Δζσηεξηθή µνλάδα ζπζηήµαηνο VRV (δαπέδνπ, εκθαλνύο ηνπνζέηεζεο) Qς=3,6 
KW, Qζ=4,0 KW, ελδ. Σύπνπ LG ARNU12GCEA4 ......................................................................................................... 60 

Άξζξν εκ117 (ΑΣΖΔ Ν8557.1.140): Δζσηεξηθή µνλάδα ζπζηήµαηνο SPLIT Inverter  (νξνθήο θξπθνύ ηύπνπ γηα 
ζύλδεζε µε αεξαγσγνύο) Qς=14,0 KW, Qζ=16,7 KW, ελδ. Σύπνπ LG UΜ48 ............................................................... 60 

Άξζξν εκ118 (ΑΣΖΔ Ν8557.1.141): Δζσηεξηθή µνλάδα ζπζηήµαηνο MULTI SPLIT (νξνθήο θξπθνύ ηύπνπ γηα ζύλδεζε 
µε αεξαγσγνύο, ρακειήο ζηαηηθήο) Qς=3,5 KW, Qζ=3,8 KW, ελδ. Σύπνπ LG CL12R .................................................. 60 

Άξζξν εκ119 (ΑΣΖΔ Ν8557.1.142): Δζσηεξηθή µνλάδα ζπζηήµαηνο MULTI SPLIT  (νξνθήο θξπθνύ ηύπνπ γηα 
ζύλδεζε µε αεξαγσγνύο, πςειήο ζηαηηθήο) Qς=5,3 KW, Qζ=5,8 KW, ελδ. Σύπνπ LG CL18R ..................................... 61 

Άξζξν εκ120 (ΑΣΖΔ Ν8563.15): Δλαιιάθηεο αέξα - αέξα,ηύπνπ VAM παξνρήο λσπνύ αέξα έσο 250 m3/h, ελδ. 
Σύπνπ LG LZ-H025GBA4 ............................................................................................................................................... 61 

Άξζξν εκ121 (ΑΣΖΔ Ν8563.14): Δλαιιάθηεο αέξα - αέξα,ηύπνπ VAM παξνρήο λσπνύ αέξα έσο 500 m3/h, ελδ. 
Σύπνπ LG LZ-H050GBA5 ............................................................................................................................................... 61 

Άξζξν εκ122 (ΑΣΖΔ Ν8563.2): Δλαιιάθηεο αέξα - αέξα,ηύπνπ VAM παξνρήο λσπνύ αέξα έσο 1000 m3/h, ελδ. 
Σύπνπ LG LZ-H100GBA5 ............................................................................................................................................... 61 

Άξζξν εκ123 (ΑΣΖΔ Ν8576.3): Δλζύξκαην ρεηξηζηήξην, επίηνηρν, εζσηεξηθώλ κνλάδσλ VRF, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ ηεο LG 
PREMTB001 ................................................................................................................................................................... 62 

Άξζξν εκ124 (ΑΣΖΔ Ν8576.4): Δλζύξκαην ρεηξηζηήξην, επίηνηρν, εζσηεξηθώλ κνλάδσλ VAM, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ ηεο 
LG PREMTB001 ............................................................................................................................................................. 62 

Άξζξν εκ125 (ΑΣΖΔ Ν8576.3.1): Δλζύξκαην ρεηξηζηήξην, επίηνηρν, εζσηεξηθώλ κνλάδσλ MULTI, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 
ηεο LG PREMTB001 ....................................................................................................................................................... 62 

Άξζξν εκ126 (ΑΣΖΔ Ν8537.1): Αεξαγσγόο από γαιβαληζµέλε ιαµαξίλα νξζνγσληθήο ή θπθιηθήο δηαηνµήο 
νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ ............................................................................................................................................. 62 

Άξζξν εκ127 (ΑΣΖΔ Ν8544.1): Θεξµηθή µόλσζε αεξαγσγώλ µε πιάθεο αθξώδνπο πνιπαηζπιελίνπ ηύπνπ FRELEN, 
πάxνπο 10mm ................................................................................................................................................................. 62 

Άξζξν εκ128 (ΑΣΖΔ 8537.4.6): Αεξαγσγόο από αινπµίλην εύθαµπηνο, θπθιηθήο δηαηνµήο, δηπιώλ ηνηρσµάησλ, µε 
µόλσζε µεηαμύ ησλ ηνηρσµάησλ παινβάµβαθα ή άιινπ ηζνδύλαµνπ ζεξµηθά πιηθνύ, Ολνµ. δηαµ. 125 mm θαη εμση. 
δηαµ. 187 mm .................................................................................................................................................................. 63 
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Άξζξν εκ129 (ΑΣΖΔ 8537.4.8): Αεξαγσγόο από αινπµίλην εύθαµπηνο, θπθιηθήο δηαηνµήο, δηπιώλ ηνηρσµάησλ, µε 
µόλσζε µεηαμύ ησλ ηνηρσµάησλ παινβάµβαθα ή άιινπ ηζνδύλαµνπ ζεξµηθά πιηθνύ, Ολνµ. δηαµ. 150 mm θαη εμση. 
δηαµ. 207 mm .................................................................................................................................................................. 63 

Άξζξν εκ130 (ΑΣΖΔ 8537.4.11): Αεξαγσγόο από αινπµίλην εύθαµπηνο, θπθιηθήο δηαηνµήο, δηπιώλ ηνηρσµάησλ, µε 
µόλσζε µεηαμύ ησλ ηνηρσµάησλ παινβάµβαθα ή άιινπ ηζνδύλαµνπ ζεξµηθά πιηθνύ, Ολνµ. δηαµ. 200 mm θαη εμση. 
δηαµ. 257 mm .................................................................................................................................................................. 63 

Άξζξν εκ131 (ΑΣΖΔ Ν8561.15): Αλεµηζηήξαο εμαεξηζµνύ ελδηάµεζνο (In Line) θπθιηθήο δηαηνµήο, 100m3/h ελδεηθηηθνύ 
ηύπνπ CIVAR TT 100 ...................................................................................................................................................... 63 

Άξζξν εκ132 (ΑΣΖΔ Ν8561.16): Αλεµηζηήξαο εμαεξηζµνύ ελδηάµεζνο (In Line) θπθιηθήο δηαηνµήο, 150m3/h ελδεηθηηθνύ 
ηύπνπ CIVAR TT 125 s ................................................................................................................................................... 64 

Άξζξν εκ133 (ΑΣΖΔ Ν8560.4): Κηβώηην µε θπγνθεληξηθό αλεµηζηήξα απιήο αλαξξνθήζεσο παξνρήο 300 m3/h θαη 
µαλνµεηξηθνύ 50Pa ......................................................................................................................................................... 64 

Άξζξν εκ134 (ΑΣΖΔ Ν8560.5): Κηβώηην µε θπγνθεληξηθό αλεµηζηήξα απιήο αλαξξνθήζεσο παξνρήο 700 m3/h θαη 
µαλνµεηξηθνύ 50Pa ......................................................................................................................................................... 64 

Άξζξν εκ135 (ΑΣΖΔ Ν8560.6): Κηβώηην µε θπγνθεληξηθό αλεµηζηήξα απιήο αλαξξνθήζεσο παξνρήο 800 m3/h θαη 
µαλνµεηξηθνύ 50Pa ......................................................................................................................................................... 64 

Άξζξν εκ136 (ΑΣΖΔ Ν9412.10): ηόµηα πξνζαγσγήο/απαγσγήο αέξα δηαθόξσλ δηαζηάζεσλ θαη' απνθνπή ............. 65 

ΑΝΣΗΚΔΡΑΤΝΗΚΖ ........................................................................................................................................................... 65 

Άξζξν εκ137 (ΑΣΖΔ Ν9999.16): Αθίδα από ειεθηξνιπηηθό xαιθό ................................................................................. 65 

Άξζξν εκ138 (ΑΣΖΔ Ν9983.11.112): Αγσγόο ζπιινγήο ραιύβδηλνο, ζεξµά επηςεπδαξγπξσµέλνο, θπθιηθήο δηαηνµήο 
δηαµέηξνπ 10mm ............................................................................................................................................................. 65 

Άξζξν εκ139 (ΑΣΖΔ Ν9983.43.1): ηήξηγµα ζπιιεθηήξηνπ αγσγνύ αιεμηθέξαπλνπ, δηµεξέο , ζηήξηγµα ζπιιεθηήξηνπ 
αγσγνύ αιεμηθέξαπλνπ ζε δώµα ή ηνίxν θαηα DΗΝ 48805 .............................................................................................. 65 

Άξζξν εκ140 (ΑΣΖΔ Ν8845.4): Σξίγσλν γείσζεο απνηεινύκελν από ειεθηξόδηα µήθνπο 3.0 µ ................................... 65 

ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ ........................................................................................................................................................... 66 

Άξζξν εκ141 (ΑΣΖΔ Ν9031.11): Αλειθπζηήξαο ειεθηξνµεραληθόο, 8 αηόµσλ, 4 ζηάζεσλ ελδ. ηύπνπ OTIS ............... 66 

ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ .............................................................................................................................................................. 66 

Άξζξν εκ142 (ΑΣΖΔ  Ν9565.100): πζηήκαηα Ππξόζβεζεο. ........................................................................................ 66 

ύζηεκα Ππξαλίρλεπζεο................................................................................................................................................. 66 

Άξζξν εκ143 (ΑΣΖΔ  Ν9531.100.1): Κεληξηθόο πίλαθαο ππξαλίρλεπζεο Δλδεηθηηθνύ ηύπνπ ηεο εηαηξείαο Siemens ..... 66 

Άξζξν εκ144 (ΑΣΖΔ  Ν9531.100.2): Πίλαθαο απηόκαηεο θαηάζβεζεο Δλδεηθηηθνύ ηύπνπ ηεο εηαηξείαο Siemens ........ 67 

Άξζξν εκ145 (ΑΣΖΔ  Ν9531.100.3): πζζσξεπηήο 12V, 17Ah ..................................................................................... 67 

Άξζξν εκ146 (ΑΣΖΔ  Ν9531.100.4): Event Printer-kit Δλδεηθηηθνύ ηύπνπ ηεο εηαηξείαο Siemens ................................. 67 

Άξζξν εκ147 (ΑΣΖΔ  Ν9531.100.5): RS232 module (isolated) γηα ηνλ event printer Δλδεηθηηθνύ ηύπνπ ηεο εηαηξείαο 
Siemens .......................................................................................................................................................................... 67 

Άξζξν εκ148 (ΑΣΖΔ  Ν9542.100.1): Αληρλεπηήο θαπλνπ, νπηηθνύ ηύπνπ, δηεπζπλζηνδνηνύκελνο Δλδεηθηηθνύ ηύπνπ ηεο 
εηαηξείαο Siemens ........................................................................................................................................................... 68 

Άξζξν εκ149 (ΑΣΖΔ  Ν9542.100.2): Αληρλεπηήο πνιιαπιώλ αηζζεηεξίσλ Δλδεηθηηθνύ ηύπνπ ηεο εηαηξείαο Siemens . 68 

Άξζξν εκ150 (ΑΣΖΔ  Ν9542.100.3): Βάζε ππξαληρλεπηή θνηλή Δλδεηθηηθνύ ηύπνπ ηεο εηαηξείαο Siemens .................. 68 

Άξζξν εκ151 (ΑΣΖΔ  Ν9533.100.1): Κνκβίν ρεηξνθίλεηεο ζήκαλζεο ππξθαγηάο Δλδεηθηηθνύ ηύπνπ ηεο εηαηξείαο 
Siemens .......................................................................................................................................................................... 68 

Άξζξν εκ152 (ΑΣΖΔ  Ν9533.100.2): Back box γηα ην θνκβίν ρεηξνθίλεηεο ζήκαλζεο ππξθαγηάο Δλδεηθηηθνύ ηύπνπ ηεο 
εηαηξείαο Siemens ........................................................................................................................................................... 69 

Άξζξν εκ153 (ΑΣΖΔ  Ν9533.100.3): Φαξνζεηξήλα βξόγρνπ Δλδεηθηηθνύ ηύπνπ ηεο εηαηξείαο Siemens ....................... 69 

Άξζξν εκ154 (ΑΣΖΔ  Ν9533.100.4): Βάζε θαξνζεηξήλαο βξόγρνπ Δλδεηθηηθνύ ηύπνπ ηεο εηαηξείαο Siemens ............ 69 

Άξζξν εκ155 (ΑΣΖΔ  Ν9533.100.5): 1 Input / 1 Output module Δλδεηθηηθνύ ηύπνπ ηεο εηαηξείαο Siemens ................... 69 

Άξζξν εκ156 (ΑΣΖΔ  Ν9533.100.6): FDCH221 Housing Δλδεηθηηθνύ ύπνπ ηεο εηαηξείαο Siemens .............................. 69 

Άξζξν εκ157 (ΑΣΖΔ  Ν8767.100.1): Καισδίσζε κε ρξήζε ππξάληνρσλ θαισδίσλ JE-H(ST)h. .................................. 70 

Άξζξν εκ158 (ΑΣΖΔ  Ν8987.100.1): Φσηεηλή έλδεημε "STOP ΑΔΡΗΟ" Δλδεηθηηθνύ ηύπνπ ηεο εηαηξείαο COOPER ....... 70 

Άξζξν εκ159 (ΑΣΖΔ  Ν8987.100.2): Φαξνζεηξήλα δύν ήρσλ IP 65 Δλδεηθηηθνύ ηύπνπ ηεο εηαηξείαο COOPER .......... 70 
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Άξζξν εκ160 (ΑΣΖΔ  Ν8987.100.3): Μπνπηόλ θαηάζβεζεο Δλδεηθηηθνύ ηύπνπ ηεο εηαηξείαο Siemens ........................ 70 

Άξζξν εκ161 (ΑΣΖΔ  Ν8987.100.4): Κνκβίν ζπγθξάηεζεο εληνιήο θαηάζβεζεο Δλδεηθηηθνύ ηύπνπ ηεο εηαηξείαο 
Siemens .......................................................................................................................................................................... 71 

Άξζξν εκ162 (ΑΣΖΔ  Ν8987.100.5): Σερληθή ππνζηήξημε θαη πξνγξακκαηηζκόο ζπζηήκαηνο ζεκεηαθήο αλίρλεπζεο 
Σηκή θαη' απνθνπή. ......................................................................................................................................................... 71 

Άξζξν εκ163 (ΑΣΖΔ  Ν8987.4): Φσηηζηηθό αζθαιείαο θαηάιιειν γηα ιακπηήξα θζνξίνπ 8W ...................................... 71 

Άξζξν εκ164 (ΑΣΖΔ  Ν8987.5): Φσηηζηηθό αζθαιείαο κε πξνβνιείο 2X21W, δηάξθεηαο απηνλνκίαο 60min. ................ 71 

Άξζξν εκ165 (ΑΣΖΔ  Ν9542.2): Αληρλεπηήο ζεξκνδηαθνξηθόο,ζεκεηαθήο αλαγλώξηζεο ............................................... 71 

ύζηεκα Ππξόζβεζεο κε SINORIX 1230 ....................................................................................................................... 72 

Άξζξν εκ166 (ΑΣΖΔ  Ν8987.100.6): ύζηεκα SINORIX 1230 πιήξεο .......................................................................... 72 

Άξζξν εκ167 (ΑΣΖΔ  Ν8209.100.1): Αθξνθύζην SINORIX 1230, 360ν Δλδεηθηηθνύ ηύπνπ ηεο εηαηξείαο Siemens ....... 72 

Άξζξν εκ168 (ΑΣΖΔ  Ν8209.100.2): Αθξνθύζην SINORIX 1230, 180ν Δλδεηθηηθνύ ηύπνπ ηεο εηαηξείαο Siemens ....... 72 

Άξζξν εκ169 (ΑΣΖΔ  Ν8034.100.3): Γαιβαληζκέλνο ραιπβδνζσιήλαο ρσξίο ξαθή, sch80 κε εμαξηήκαηα 3000Lbs 
Γηακέηξνπ 1 ins ............................................................................................................................................................... 72 

Άξζξν εκ170 (ΑΣΖΔ  Ν8034.100.5): Γαιβαληζκέλνο ραιπβδνζσιήλαο ρσξίο ξαθή, sch80 κε εμαξηήκαηα 3000Lbs 
Γηακέηξνπ 1 1/2 ins ......................................................................................................................................................... 73 

Άξζξν εκ171 (ΑΣΖΔ  Ν8034.100.7): Γαιβαληζκέλνο ραιπβδνζσιήλαο ρσξίο ξαθή, sch80 κε εμαξηήκαηα 3000Lbs 
Γηακέηξνπ 2 1/2 ins ......................................................................................................................................................... 73 

Άξζξν εκ172 (ΑΣΖΔ  Ν8034.100.8): Γαιβαληζκέλνο ραιπβδνζσιήλαο ρσξίο ξαθή, sch80 κε εμαξηήκαηα 3000Lbs 
Γηακέηξνπ 3 ins ............................................................................................................................................................... 73 

Άξζξν εκ173 (ΑΣΖΔ  Ν8101.100.7): Δπηινγηθή βαιβίδα κε θηάιε πηιόην 3lt δηαηνκήο 3" θαηάιιειε γηα ηνπνζέηεζε ζε 
δίθηπα θαηαζβέζεσλ κε πςειή πίεζε. ............................................................................................................................ 73 

Ππξόζβεζε κε λεξό ........................................................................................................................................................ 74 

Άξζξν εκ174 (ΑΣΖΔ  8036.3): ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή Γηακέηξνπ 1 ins Πάρνπο 3,25 mm ................. 74 

Άξζξν εκ175 (ΑΣΖΔ  8036.4): ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή Γηακέηξνπ 1 1/4 ins Πάρνπο     3,25 mm ....... 74 

Άξζξν εκ176 (ΑΣΖΔ  8036.5): ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή Γηακέηξνπ 1 1/2 ins Πάρνπο     3,25 mm ....... 74 

Άξζξν εκ177 (ΑΣΖΔ  8036.6): ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή Γηακέηξνπ 2 ins Πάρνπο 3,65 mm ................. 74 

Άξζξν εκ178 (ΑΣΖΔ  8036.7): ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή Γηακέηξνπ 2 ins Πάρνπο 3,65 mm ................. 75 

Άξζξν εκ179 (ΑΣΖΔ  8036.8): ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή Γηακέηξνπ 3 ins Πάρνπο 4,05 mm ................. 75 

Άξζξν εκ180 (ΑΣΖΔ  8036.9): ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή Γηακέηξνπ 4 ins Πάρνπο 4,50 mm ................. 75 

Άξζξν εκ181 (ΑΣΖΔ  Ν8209): Κεθαιή θαηαηνληζκνύ (springler) .................................................................................... 75 

Άξζξν εκ182 (ΑΣΖΔ  8204.1): Ππξνζβεζηηθή θσιεά επίηνηρε ή ρσλεπηή Με έλα ππξνζβεζηηθό θξνπλό ..................... 75 

Άξζξν εκ183 (ΑΣΖΔ  8126.2.5): Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ρπηνζηδεξά πλδενκέλε κε ζπείξσκα Γηακέηξνπ 100 mm .. 76 

Άξζξν εκ184 (ΑΣΖΔ  Ν8631.1.7): Γείθηεο νξεηράιθηλνο κε θάιπκκα ξνήο λεξνύ (flow switch) ..................................... 76 

Άξζξν εκ185 (ΑΣΖΔ  Ν8208): Γίδπκν ζηόκην ππξόζβεζεο ........................................................................................... 76 

Άξζξν εκ186 (ΑΣΖΔ  8638.7): Μεησηήο πηέζεσο ξεπζηνύ θιαληδσηόο Ολνκ. δηακέηξνπ 65mm ................................... 76 

Άξζξν εκ187 (ΑΣΖΔ  8641): Μαλόκεηξν κε θξνπλό πεξηνρήο ελδείμεσλ 0 έσο 10 atm ................................................ 76 

Φνξεηά Μέζα .................................................................................................................................................................. 77 

Άξζξν εκ188 (ΑΣΖΔ  8201.1.2): Ππξνζβεζηήξαο θόλεσο ηύπνπ Ρα, θνξεηόο Γνκώζεσο 6 kg .................................... 77 

Άξζξν εκ189 (ΑΣΖΔ  Ν8201.111.3): Ππξνζβεζηήξαο νξνθήο μεξάο θόλεσο 12 kg πεξηιακβάλσλ: γόκσζε ABCE, 
βάζε αλάξηεζεο. Γνκώζεσο 12 kg ................................................................................................................................ 77 

Άξζξν εκ190 (ΑΣΖΔ  8202.2): Ππξνζβεζηήξαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξθα, θνξεηόο Γνκώζεσο 6 kg ................................ 77 

ΑΠΟΞΖΛΧΔΗ .............................................................................................................................................................. 77 

Άξζξν εκ191 (ΑΣΖΔ  Ν9565.101.1): Απνμήισζε ππαξρνπζώλ ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. ............................... 77 

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΧΝ Δ: ΔΠΗΣΡΧΔΗ – ΔΠΔΝΓΤΔΗ ...................................................................................................... 78 

Άξζξν 5.1 (ΝΔΣ ΟΗΚ 73.26.04): Δπελδύζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο, ιεπθά ή έγρξσκα, 10x10 cm, θνιιεηά . 78 

Άξζξν 5.2 (ΝΔΣ ΟΗΚ 73.33.01): Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα GROUP 4, δηαζηάζεσλ 20 x 20 cm ...... 78 



Σελίδα | 9  
 

Άξζξν 5.3 (ΝΔΣ ΟΗΚ 73.36.02): Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ θαη πεξηζώξηα κε ηζηκεληνθνλίακα ζε ηξεηο ζηξώζεηο, πάρνπο 
2,5 cm ............................................................................................................................................................................. 78 

Άξζξν 5.4 (ΝΔΣ ΟΗΚ 74.30.14-Υ): Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε ηζνκεγέζεηο πιάθεο εμαηξεηηθά ζθιεξνύ καξκάξνπ, 
πάρνπο 3 cm, ζε αλαινγία 6 έσο 10 ηεκάρηα αλά ηεηξαγσληθό κέηξν, όκνηεο κε ηηο πθηζηάκελεο .................................. 79 

Άξζξν 5.5 (ΝΔΣ ΟΗΚ 74.23): Αδξνπνίεζε επηθαλεηώλ από κάξκαξν ............................................................................ 79 

Άξζξν 5.6 (ΝΔΣ ΟΗΚ 74.23-Υ):   Λεηόηξηςε - επηπεδνπνίεζε επηθαλεηώλ από κάξκαξν ............................................. 79 

Άξζξν 5.7 (ΝΔΣ ΟΗΚ 73.76-Υ): Γηακόξθσζε δηπιήο εγθνπήο θαη αληηνιηζζεηηθό ειαζηηθό παξέκβιεκα καξκάξηλσλ 
βαζκίδσλ ........................................................................................................................................................................ 79 

Άξζξν 5.8 (ΝΔΣ ΟΗΚ 75.41.01-Υ):  Δπελδύζεηο βαζκίδσλ, νηνπδήπνηε κήθνπο κε κάξκαξν όκνην κε ην πθηζηάκελν, 
πάρνπο 3 / 2 cm (βαηήξσλ/κεηώπσλ) ............................................................................................................................. 80 

Άξζξν 5.9 (ΝΔΣ ΟΗΚ 75.01.03-Υ): Καηώθιηα, πνδηέο θαη πεξηδώκαηα (κπνξληνύξεο) επηζηξώζεσλ από καιαθό 
κάξκαξν πάρνπο 3 cm θαη πιάηνπο 11 - 30 cm, όκνηεο κε ηηο πθηζηάκελεο .................................................................... 80 

Άξζξν 5.10 (ΝΔΣ ΟΗΚ 75.61.03-Υ): Οξζνκαξκαξώζεηο από πιάθεο ζθιεξνύ καξκάξνπ κήθνπο έσο 2,00m , πάρνπο 
2 cm, όκνηεο κε ηηο πθηζηάκελεο, ηνπνζεηεκέλεο ελ μεξώ .............................................................................................. 80 

Άξζξν 5.11 (ΝΔΣ ΟΗΚ 73.93-Υ): Καηαζθεπή αληηνιηζζεξνύ βηνκεραληθνύ δαπέδνπ κε επνμεηδηθό ξεηηλνθνλίακα ...... 81 

Άξζξν 5.12 (ΝΔΣ ΟΗΚ 73.96-Υ): Δπίζηξσζε δαπέδσλ κε ηάπεηα από ρισξηνύρν πνιπβηλύιην, εηεξνγελνύο 
ζύζηαζεο, πάρνπο 2,00 mm, ζε ξνιά πιάηνπο 2,00m ................................................................................................... 82 

Άξζξν 5.13 (ΝΔΣ ΟΗΚ 74.23-Υ2): Δπηζθεπή - πκπιήξσζε πθηζηάκελσλ επηθαλεηώλ νξζνκαξκάξσζεο.................. 83 

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΧΝ Σ: ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΗΝΔ Ή ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ .................................................................................. 83 

Άξζξν 6.1 (ΝΔΣ ΟΗΚ 54.50.01-Υ): Πόξηα κε θύιια πιήξε πξεζζαξηζηά κνλόθπιιε, αλνηγόκελε, κε κεηαιιηθή θάζζα, 
κε επέλδπζε θαηλνπιαζηηθώλ θύιισλ, ρσξίο παισηό ηκήκα ........................................................................................ 83 

Άξζξν 6.2 (ΝΔΣ ΟΗΚ 54.50.02-Υ):  Πόξηα κε θύιια πιήξε πξεζζαξηζηά κνλόθπιιε, ζπξόκελε κε κεηαιιηθή θάζζα, 
κε επέλδπζε θαηλνπιαζηηθώλ θύιισλ, ρσξίο παισηό ηκήκα ........................................................................................ 84 

Άξζξν 6.3 (ΝΔΣ ΟΗΚ 61.05): Φέξνληα ζηνηρεία από ζηδεξνδνθνύο ή θνηινδνθνύο ύςνπο ή πιεπξάο έσο 160 mm ...... 84 

Άξζξν 6.4 (ΝΔΣ ΟΗΚ 61.06): Φέξνληα ζηνηρεία από ζηδεξνδνθνύο ή θνηινδνθνύο ύςνπο ή πιεπξάο > 160mm ........... 85 
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ΓΕΝΛΚΟΛ ΟΡΟΛ 

 

1 ΓΕΝΛΚΟΛ ΟΡΟΛ  

 

Αντικείμενο του παρόντοσ τιμολογίου είναι ο κακοριςμόσ τιμϊν μονάδοσ των εργαςιϊν, που είναι απαραίτθτεσ για τθν 
ζντεχνθ ολοκλιρωςθ του Ζργου, όπωσ προδιαγράφεται ςτα λοιπά Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ που ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ. 

1.1 Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ πλιρωσ περαιωμζνων εργαςιϊν, όπωσ 
περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίεσ κα εκτελεςτοφν ςτθν περιοχι του Ζργου. Οι τιμζσ μονάδοσ 
περιλαμβάνουν όλεσ τισ δαπάνεσ που αναφζρονται ςτθν περιγραφι των εργαςιϊν, κακϊσ και όςεσ απαιτοφνται 
για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ςφμφωνα και με τα λοιπά Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ. 

Καμιά αξίωςθ ι αμφιςβιτθςθ δεν μπορεί να κεμελιωκεί, ωσ προσ το είδοσ και τθν απόδοςθ των μθχανθμάτων, 
τισ ειδικότθτεσ και τον αρικμό του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και τθν δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ ι μθ 
μθχανικϊν μζςων, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτα άρκρα του παρόντοσ. 

Σφμφωνα με τα παραπάνω, με τισ τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Τιμολογίου  προκφπτει το προχπολογιηόμενο 
άμεςο κόςτοσ του Ζργου, δθλαδι το ςυνολικό κόςτοσ των επί μζρουσ εργαςιϊν ι λειτουργιϊν, οι οποίεσ 
ςυνκζτουν το φυςικό αντικείμενο του Ζργου. Στισ τιμζσ μονάδοσ αυτζσ, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, 
περιλαμβάνονται τα κάτωκι: 

1.1.1 Κάκε είδουσ επιβάρυνςθ των ενςωματωμζνων υλικϊν από φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, ζξοδα εκτελωνιςμοφ, 
ειδικοφσ φόρουσ κ.λπ., πλθν του Φ.Ρ.Α. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τα τζλθ διοδίων των κάκε είδουσ 
μεταφορικϊν του μζςων.  

1.1.2 Οι δαπάνεσ προμθκείασ των πάςθσ φφςεωσ, ενςωματωμζνων και μθ, κυρίων και βοθκθτικϊν υλικϊν, 
μεταφοράσ τουσ ςτισ κζςεισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, αποκικευςθσ, φφλαξθσ, επεξεργαςίασ τουσ (αν 
απαιτείται) και προςζγγιςισ τουσ, με τισ απαιτοφμενεσ φορτοεκφορτϊςεισ, τισ αςφαλίςεισ των μεταφορϊν, τισ 
ςταλίεσ των μεταφορικϊν μζςων και τισ απαιτοφμενεσ πλάγιεσ μεταφορζσ, εκτόσ των ειδικϊν περιπτϊςεων, 
που θ μεταφορά πλθρϊνεται ιδιαιτζρωσ με αντίςτοιχα άρκρα του Τιμολογίου.  

 Ομοίωσ οι δαπάνεσ για τθν φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά (με τθν ςταλία μεταφορικϊν μζςων) των 
πλεοναηόντων ι/και ακατάλλθλων προϊόντων εκςκαφϊν και λοιπϊν υλικϊν, ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ 
απόρριψθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των ιςχυόντων Ρεριβαλλοντικϊν Πρων, ςφμφωνα με τθν Ε.Σ.Υ. και τουσ 
λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

 Το κόςτοσ υποδοχισ ςε αποδεκτοφσ χϊρουσ, των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ 
(ΑΕΚΚ), όπωσ αυτά κακορίηονται ςτθν ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεφονται με τθν 
Εγκφκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, δεν 
περιλαμβάνεται ςτισ αντίςτοιχεσ τιμζσ του τιμολογίου. 

 Ωσ «κόςτοσ υποδοχισ ςε αποδεκτοφσ χϊρουσ» νοείται το κόςτοσ χριςθσ του ςυγκεκριμζνου χϊρου από τθν 
παράδοςθ των υλικϊν αυτϊν και τθν επζκεινα διαχείριςι τουσ. 

1.1.3 Οι δαπάνεσ μιςκϊν, θμερομιςκίων, υπερωριϊν, υπερεργαςιϊν, αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν (ςτο Ι.Κ.Α., ςε 
αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, ι ςε άλλουσ θμεδαποφσ ι/και αλλοδαποφσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κλπ.), δϊρων 
εορτϊν, επιδομάτων που κακορίηονται από τισ ιςχφουςεσ εκάςτοτε Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ (αδείασ, 
οικογενειακοφ, κζςεωσ, ανκυγιεινισ εργαςίασ, εξαιρζςιμων αργιϊν κ.λπ.), νυκτερινισ απαςχόλθςθσ (πλθν των 
ζργων που θ εκτζλεςι τουσ προβλζπεται κατά τισ νυκτερινζσ ϊρεσ και τιμολογοφνται ιδιαιτζρωσ) κ.λπ., του 
πάςθσ φφςεωσ προςωπικοφ (εργατοτεχνικοφ όλων των ειδικοτιτων οδθγϊν και χειριςτϊν οχθμάτων και 
μθχανθμάτων, τεχνιτϊν ςυνεργείων, επιςτθμονικοφ προςωπικοφ και των επιςτατϊν με εξειδικευμζνο 
αντικείμενο, θμεδαποφ ι αλλοδαποφ που απαςχολείται για τθν καταςκευι του ζργου, επί τόπου ι οπουδιποτε 
αλλοφ. 

1.1.4 Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ για τθν εγκατάςταςθ, εξοπλιςμό και λειτουργία εργοταξιακοφ εργαςτθρίου, εάν 
προβλζπεται, τθν λιψθ και μεταφορά των δοκιμίων και τθν εκτζλεςθ ελζγχων και δοκιμϊν, είτε ςτο 
εργοταξιακό εργαςτιριο ι ςε κρατικό ι ςε ιδιωτικό τθσ εγκρίςεωσ τθσ Υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
δθμοπράτθςθσ. 

1.1.5 Οι δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ μονάδων παραγωγισ προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων, εφ’ όςον 
προβλζπονται από τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, ςυγκροτθμάτων παραγωγισ κραυςτϊν υλικϊν 
(ςπαςτθροτριβείο), ςκυροδζματοσ, αςφαλτομιγμάτων κ.λπ., ςτον εργοταξιακό χϊρο ι εκτόσ αυτοφ.  
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Στισ δαπάνεσ αυτζσ περιλαμβάνονται: θ εξαςφάλιςθ του απαιτουμζνου χϊρου, θ καταςκευι των υποδομϊν, 
κτιριακϊν και λοιπϊν ζργων των μονάδων, θ εγκατάςταςθ του απαιτουμζνου κατά περίπτωςθ εξοπλιςμοφ, οι 
λειτουργικζσ δαπάνεσ πάςθσ φφςεωσ, οι φορτοεκφορτϊςεισ και μεταφορζσ των πρϊτων υλϊν ςτθν μονάδα και 
των παραγομζνων προϊόντων μζχρι τισ κζςεισ ενςωμάτωςισ τουσ ςτο Ζργο, κακϊσ και θ αποςυναρμολόγθςθ 
των εγκαταςτάςεων μετά το πζρασ των εργαςιϊν, θ κακαίρεςθ των υποδομϊν τουσ (βάςεισ, τοιχία κλπ 
καταςκευζσ από ςκυρόδεμα ι οποιοδιποτε άλλο υλικό) και αποκατάςταςθσ του χϊρου ςε βακμό αποδεκτό 
από τθν Υπθρεςία και ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ Ρεριβαλλοντικοφσ όρουσ.  

Οι ωσ άνω όροι για τθν αποξιλωςθ των μονάδων και αποκατάςταςθ των χϊρων ζχουν εφαρμογι ςτισ 
ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

(α)  Πταν θ εγκατάςταςθ των μονάδων ζχει γίνει ςε χϊρο που ζχει παραχωρθκεί από το Δθμόςιο 

(β)  Πταν οι μονάδεσ ζχουν ανεγερκεί μεν ςε χϊρουσ που ζχει εξαςφαλίςει ο Ανάδοχοσ, αλλά ζχει δοκεί 
προςωρινι άδεια εγκατάςταςθσ-λειτουργίασ για τισ ανάγκεσ του ςυγκεκριμζνου ζργου. 

1.1.6 Τα πάςθσ φφςεωσ αςφάλιςτρα για το προςωπικό του Ζργου, τισ μεταφορζσ, τα μεταφορικά μζςα, τα 
μθχανιματα ζργων και τισ εγκαταςτάςεισ, 

1.1.7 Οι επιβαρφνςεισ από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν υπό ταυτόχρονθ διεξαγωγι τθσ κυκλοφορίασ και τθν λιψθ 
των απαιτουμζνων προςτατευτικϊν μζτρων, οι δαπάνεσ των μζτρων προςταςίασ των όμορων καταςκευϊν των 
χϊρων εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, τθσ πρόλθψθσ ατυχθμάτων εργαηομζνων ι τρίτων, τθσ αποφυγισ βλαβϊν ςε 
κινθτά ι ακίνθτα πράγματα τρίτων, τθσ αποφυγισ ρφπανςθσ ρεμάτων, ποταμϊν, ακτϊν κ.λπ., κακϊσ και οι 
δαπάνεσ των μζτρων προςταςίασ των ζργων ςε κάκε φάςθ τθσ καταςκευισ τουσ ανεξαρτιτωσ τθσ εποχισ του 
ζτουσ (εκςκαφζσ, κεμελιϊςεισ, ικριϊματα, ςκυροδετιςεισ κ.λπ.) και μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι τουσ.  

1.1.8 Οι δαπάνεσ διεξαγωγισ των ελζγχων ποιότθτοσ και οι δαπάνεσ καταςκευισ των πάςθσ φφςεωσ ‘’δοκιμαςτικϊν 
τμθμάτων’’ που προβλζπονται ςτθν Τ.Σ.Υ. και τουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ (μετριςεισ, εργαςτθριακοί 
ζλεγχοι και δοκιμζσ, αξία υλικϊν, χριςθ μθχανθμάτων, εργαςία κ.λπ.) 

1.1.9 Οι δαπάνεσ διάκεςθσ, προςκόμιςθσ και λειτουργίασ του κυρίου και βοθκθτικοφ μθχανικοφ εξοπλιςμοφ και 
μζςων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτοφνται για ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ/λειτουργίεσ του ζργου, ςτο 
πλαίςιο του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται τα μιςκϊματα, θ μεταφορά επί 
τόπου, θ ςυναρμολόγθςθ (όταν απαιτείται), θ αποκικευςθ, θ φφλαξθ, θ αςφάλιςθ, οι αποδοχζσ οδθγϊν, 
χειριςτϊν, βοθκϊν και τεχνιτϊν, τα καφςιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλϊςιμα, τα ανταλλακτικά, οι επιςκευζσ, 
οι μετακινιςεισ ςτον χϊρο του ζργου, οι θμεραργίεσ για οποιαδιποτε αιτία, οι πάςθσ φφςεωσ ςταλίεσ και 
κακυςτεριςεισ (που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του Κυρίου του Ζργου), θ αποςυναρμολόγθςι τουσ (εάν 
απαιτείται) και θ απομάκρυνςι τουσ από το Ζργο.  

Ρεριλαμβάνονται επίςθσ οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ του εφεδρικοφ εξοπλιςμοφ που διατθρείται ςε ετοιμότθτα 
για τθν αντιμετϊπιςθ βλαβϊν ι για οποιαδιποτε άλλθ αιτία. 

1.1.10 Οι δαπάνεσ προμθκείασ ι παραγωγισ, φορτοεκφόρτωςθσ και μεταφοράσ ςτθ κζςθ ενςωμάτωςθσ και τυχόν 
προςωρινϊν αποκζςεων και επαναφορτϊςεων αδρανϊν υλικϊν προζλευςθσ λατομείων, ορυχείων κλπ. πλθν 
των περιπτϊςεων που ςτα οικεία άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου αναφζρεται ρθτά ότι θ μεταφορά 
πλθρϊνεται ιδιαίτερα (άρκρα που επιςθμαίνονται με αςτερίςκο **+).  

  Ρεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ πλφςεωσ, ανάμιξθσ ι εμπλουτιςμοφ των υλικϊν, ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ 
προβλεπόμενεσ από τθν Μελζτθ του Ζργου προδιαγραφζσ, λαμβανομζνων υπόψθ των ςχετικϊν 
περιβαλλοντικϊν όρων  

1.1.11 Οι επιβαρφνςεισ από κακυςτεριςεισ, μειωμζνθ απόδοςθ και μετακινιςεισ μθχανθμάτων και προςωπικοφ που 
οφείλονται: 

(α)  ςε εμπόδια ςτο χϊρο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν (αρχαιολογικά ευριματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  ςτθν μθ ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν απαλλοτρίωςθσ τμθμάτων του χϊρου εκτζλεςθσ των εργαςιϊν 
(υπό τθν προχπόκεςθ ότι παρζχεται θ δυνατότθτα τμθματικισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν),  

(γ)  ςτισ τυχόν ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ αντιμετϊπιςθσ των εμποδίων από τουσ αρμόδιουσ για αυτά φορείσ 
(ΥΡ.ΡΟ, Δ.Ε.Θ, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  ςτθν ενδεχόμενθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν κατά φάςεισ λόγω των ωσ άνω εμποδίων,  

(ε)  ςτθν διενζργεια των απαιτουμζνων μετριςεων, ελζγχων και ερευνϊν (τοπογραφικϊν, εργαςτθριακϊν, 
γεωτεχνικϊν κ.α.), κακϊσ και ςτισ λοιπζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου που προβλζπονται ςτα τεφχθ 
δθμοπράτθςθσ, είτε τα ωσ άνω αποηθμιϊνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανθγμζνα ςτο ποςοςτό Γ.Ε.& Ο.Ε. ι 
ςε άλλα άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου  
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(ςτ) ςτθν λιψθ μζτρων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων,  

(η) ςε προςωρινζσ ι μόνιμεσ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του ζργου για οποιαδιποτε 
αιτία (π.χ. εορτζσ, εργαςίεσ ςυντιρθςθσ οδικοφ δικτφου και υποδομϊν, βλάβεσ ςε άλλα ζργα, εκτζλεςθ 
άλλων ζργων κλπ.). 

1.1.12 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν ομαλι και αςφαλι διακίνθςθ πεηϊν και οχθμάτων ςτισ κζςεισ εκτζλεςθσ των 
εργαςιϊν, όπωσ ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνεσ προςωρινϊν γεφυρϊςεων ορυγμάτων πλάτουσ ζωσ 3,0 m, για τθν αποκατάςταςθ τθσ 
κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων, όταν τοφτο κρίνεται απαραίτθτο από τθν Υπθρεςία ι τισ αρμόδιεσ 
Αρχζσ  

(2) Οι δαπάνεσ λιψθσ προςτατευτικϊν μζτρων για τθν απρόςκοπτθ και αςφαλι κυκλοφορία πεηϊν και 
οχθμάτων ςτθν περίμετρο των χϊρων εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, όπου απαιτείται, ιτοι για τθν περίφραξθ 
των ορυγμάτων και γενικά των χϊρων εκτζλεςθσ εργαςιϊν, τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ, τθν ςιμανςθ και 
φωτεινι ςθματοδότθςθ του εργοταξιακοφ χϊρου (πλθν εκείνθσ που προκφπτει από μελζτθ ςιμανςθσ και 
τιμολογείται ιδιαιτζρωσ), τθν προςωρινι διευκζτθςθ και αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ κλπ. κακϊσ και 
οι δαπάνεσ για τθν απομάκρυνςθ των παραπάνω προςωρινϊν καταςκευϊν και ςιμανςθσ μετά τθν 
περαίωςθ των εργαςιϊν και τθν πλιρθ αποκατάςταςθ τθσ αρχικισ ςιμανςθσ. 

1.1.13 Οι δαπάνεσ των τοπογραφικϊν εργαςιϊν (αποτυπϊςεων, παςςαλϊςεων, αναπαςςαλϊςεων, πφκνωςθσ 
τριγωνομετρικοφ και πολυγωνομετρικοφ δικτφου, εγκατάςταςθσ χωροςτακμικϊν αφετθριϊν κ.λπ.) που 
απαιτοφνται για τθν χάραξθ των επιμζρουσ ςτοιχείων του ζργου, οι δαπάνεσ ςφνταξθσ μελετϊν εφαρμογισ 
(όταν απαιτείται για τθν προςαρμογι των ςτοιχείων τθσ οριςτικισ μελζτθσ ςτο ακριβζσ ανάγλυφο του εδάφουσ 
ι υφιςτάμενεσ καταςκευζσ), καταςκευαςτικϊν ςχεδίων και ςχεδίων λεπτομερειϊν, οι δαπάνεσ ανίχνευςθσ και 
εντοπιςμοφ εμποδίων ςτον χϊρο εκτζλεςθσ του ζργου και εκπόνθςθσ μελετϊν αντιμετϊπιςθσ αυτϊν (λ.χ. 
υπάρχοντα κεμζλια, υψθλόσ ορίηοντασ υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ *ΟΚΩ+),  

1.1.14 Οι δαπάνεσ αποτφπωςθσ τεχνικϊν ζργων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων που απαντϊνται ςτο χϊρο του ζργου, οι 
δαπάνεσ επαλικευςθσ των ςτοιχείων εδάφουσ με τοπογραφικζσ μεκόδουσ κακϊσ και οι δαπάνεσ λιψθσ 
επιμετρθτικϊν ςτοιχείων κατ’ αντιπαράςταςθ με εκπρόςωπο τθσ Υπθρεςίασ και ςφνταξθσ των πάςθσ φφςεωσ 
επιμετρθτικϊν ςχεδίων, πινάκων και υπολογιςμϊν που κα υποβλθκοφν ςτθν Υπθρεςία προσ ζλεγχο. 

 1.1.15 Θ δαπάνθ ςφνταξθσ των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 
περιλαμβάνονται ςτθ μελζτθ. 

1.1.16 Οι δαπάνεσ ενθμζρωςθσ των οριηοντιογραφιϊν τθσ μελζτθσ με τα ςτοιχεία των εντοπιηομζνων με ερευνθτικζσ 
τομζσ ι κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν δικτφων Ο.Κ.Ω.  

1.1.17 Οι δαπάνεσ των αντλιςεων (πλθν των αντλιςεων κατά τθν καταςκευι τεχνικϊν εντόσ κοίτθσ ποταμϊν ι ςτθν 
περίπτωςθ που δεν υπάρχει δυνατότθτα παροχζτευςθσ προσ φυςικό ι τεχνθτό αποδζκτθ υδάτων) κακϊσ και 
των προςωρινϊν διευκετιςεων για τθν αντιμετϊπιςθ των επιφανειακϊν, υπογείων και πθγαίων νερϊν ϊςτε να 
προςτατεφονται τόςο τα καταςκευαηόμενα όςο και τα υπάρχοντα ζργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτόσ αν 
προβλζπεται διαφορετικά ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

1.1.18 Οι δαπάνεσ που απορρζουν από δικαιϊματα κατοχυρωμζνων μεκόδων και ευρεςιτεχνιϊν που εφαρμόηονται 
κατά οποιονδιποτε τρόπο για τθν ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

1.1.19 Οι δαπάνεσ διαμόρφωςθσ προςβάςεων, προςπελάςεων και δαπζδων εργαςίασ ςτα διάφορα τμιματα του 
ζργου, και γενικά κάκε βοθκθτικισ καταςκευισ που κα απαιτθκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο των εργαςιϊν, όταν 
δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ επιμζτρθςθ αυτϊν ςτα ςυμβατικά τεφχθ, κακϊσ και οι δαπάνεσ αποξιλωςθσ των 
προςωρινϊν καταςκευϊν και περιβαλλοντικισ αποκατάςταςθσ των χϊρων (προςβάςεων, προςπελάςεων, 
δαπζδων εργαςίασ κ.λπ.) εκτόσ εάν υπάρχει ζγγραφθ αποδοχι τθσ Υπθρεςίασ για τθν διατιρθςι τουσ. 

1.1.20 Οι δαπάνεσ για τθν προςταςία και τθν εξαςφάλιςθ τθσ λειτουργίασ των δικτφων Ο.Κ.Ω. που διαςχίηουν 
εγκάρςια τα ορφγματα ι επθρεάηονται τοπικά από τισ εκτελοφμενεσ εργαςίεσ, Τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν 
πρόκλθςθ ηθμιϊν και φκορϊν ςτα δίκτυα αυτά κα φζρει, τόςο αςτικά όςο και ποινικά και μζχρι περαίωςθσ των 
εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ του Ζργου. 

1.1.21 Οι δαπάνεσ πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ κάκε είδουσ ηθμιάσ κακϊσ και οι αποηθμιϊςεισ για κάκε είδουσ 
βλάβθ ι μθ ςυνικθ φκορά επί υφιςταμζνων καταςκευϊν κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ι τθν διακίνθςθ 
βαρζωσ εξοπλιςμοφ του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικϊν μζςων μεγάλθσ χωρθτικότθτασ, ερπυςτριοφόρων 
μθχανθμάτων κ.λπ.) που οφείλονται ςε μθ τιρθςθ των ςυμβατικϊν όρων, των υποδείξεων τθσ Υπθρεςίασ, των 
ιςχυουςϊν διατάξεων και γενικότερα ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου. 
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1.1.22 Εφ’ όςον δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι ςτα ςυμβατικά τεφχθ: Οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ για τισ 
εργοταξιακζσ οδοφσ που προκφπτουν από τθ μεκοδολογία καταςκευισ του Αναδόχου και απαιτοφνται για τθν 
αςφαλι διακίνθςθ εξοπλιςμοφ και υλικϊν καταςκευισ του Ζργου (μίςκωςθ ι εξαςφάλιςθ δικαιωμάτων 
διζλευςθσ από ιδιωτικι ζκταςθ, καταςκευι των οδϊν ι βελτίωςθ υπαρχουςϊν, ςιμανςθ, ςυντιρθςθ), κακϊσ 
και οι δαπάνεσ εξαςφάλιςθσ των αναγκαίων χϊρων απόκεςθσ των πλεοναηόντων ι ακαταλλιλων προϊόντων 
εκςκαφϊν (καταβολι τιμιματοσ προσ ιδιοκτιτεσ, αν απαιτείται, εξαςφάλιςθ ςχετικϊν αδειϊν, καταςκευι οδϊν 
προςπζλαςθσ ι επζκταςθ ι βελτίωςθ υπαρχουςϊν) και θ τελικι διαμόρφωςθ των χϊρων μετά τθν περαίωςθ 
των εργαςιϊν, ςφμφωνα με τουσ εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ. 

1.1.23 Οι δαπάνεσ των προεργαςιϊν ςτισ παλιζσ ι νζεσ επιφάνειεσ οδοςτρωμάτων για τθν εφαρμογι αςφαλτικϊν 
επιςτρϊςεων επ' αυτϊν, όπωσ π.χ. ςκοφπιςμα, κακαριςμόσ, δθμιουργία οπϊν αγκφρωςθσ (πικοφνιςμα), κακϊσ 
και οι δαπάνεσ μεταφοράσ και απόκεςθσ των προϊόντων που παράγονται ωσ αποτζλεςμα των παραπάνω 
εργαςιϊν. 

1.1.24 Οι δαπάνεσ διάνοιξθσ τομϊν ι οπϊν ςτα τοιχϊματα υφιςταμζνων αγωγϊν, φρεατίων, τεχνικϊν ζργων κ.λπ., με 
οποιαδιποτε μζςα, για τθ ςφνδεςθ νζων ςυμβαλλόντων αγωγϊν, εκτόσ αν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι 
προσ τοφτο ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

1.1.25 Οι δαπάνεσ των ειδικϊν μελετϊν, που προβλζπεται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ να εκπονθκοφν από τον Ανάδοχο 
χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι, όπωσ μελζτεσ ςφνκεςθσ ςκυροδεμάτων και αςφαλτομιγμάτων, μελζτεσ ικριωμάτων 
κ.λπ. 

1.1.26 Οι δαπάνεσ ζκδοςθσ των απαιτουμζνων αδειϊν εκτζλεςθσ εργαςιϊν από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ, τθν Ρολεοδομία 
και τουσ Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφελείασ, εκτόσ αν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι προσ τοφτο ςτα τεφχθ 
δθμοπράτθςθσ. 

1.1.27 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυνεχοφσ και απρόςκοπτθσ λειτουργίασ των υπαρχόντων 
ςτθν περιοχι του Ζργου δικτφων (δίκτυα φδρευςθσ, άρδευςθσ, αποχζτευςθσ και αποςτράγγιςθσ, τάφροι, 
διϊρυγεσ, υδατορζματα κ.λπ.), τα οποία επθρεάηονται από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι ςχετικά ανεπαρκι και ευαίςκθτα ςε δυςμενι μεταχείριςθ, 

(2) κα επιβαρυνκεί υπζρμετρα θ λειτουργικότθτα των δικτφων αν ο Ανάδοχοσ δεν λάβει μζτρα για να 
αποτρζψει τθν είςοδο φερτϊν υλϊν από τισ χωματουργικζσ, κυρίωσ, ι άλλεσ εργαςίεσ. 

Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου προςαυξάνονται κατά το ποςοςτό Γενικϊν Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφζλουσ του 
Αναδόχου (Ο.Ε.), ςτο οποίο περιλαμβάνονται οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ οι οποίεσ δεν μποροφν να κατανεμθκοφν ςε 
ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ αλλά αφοροφν ςυνολικά το κόςτοσ του ζργου όπωσ, κρατιςεισ ι υποχρεϊςεισ αυτοφ, όπωσ 
δαπάνεσ διοίκθςθσ και επίβλεψθσ του Ζργου, ςιμανςθσ εργοταξίων, φόροι, δαςμοί, αςφάλιςτρα, τόκοι κεφαλαίων 
κίνθςθσ, προμικειεσ εγγυθτικϊν επιςτολϊν, ζξοδα λειτουργίασ γραφείων κ.λπ., τα επιςφαλι ζξοδα πάςθσ φφςεωσ κακϊσ 
και το προςδοκϊμενο κζρδοσ από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

Το ωσ άνω ποςοςτό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανζρχεται ςε δζκα οκτϊ τοισ εκατό (18%) του προχπολογιςμοφ των εργαςιϊν, όπωσ αυτόσ 
προκφπτει βάςει των τιμϊν του Τιμολογίου Ρροςφοράσ του αναδόχου, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, και διακρίνεται 
ςε: 

(α)  Στακερά ζξοδα, δθλαδι άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, τα οποία περιλαμβάνουν τισ 
δαπάνεσ: 

(1) Εξαςφάλιςθσ και διαρρφκμιςθσ εργοταξιακϊν χϊρων, για τθν ανζγερςθ κφριων και βοθκθτικϊν 
εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων π.χ.  γραφείων, εργαςτθρίων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων του Αναδόχου ι 
άλλων, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

(2) Ανζγερςθσ κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων του Αναδόχου ι άλλων, εφόςον 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

(3) Ρερίφραξθσ ι/και διατάξεων επιτιρθςθσ εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και χϊρων εκτζλεςθσ εργαςιϊν 
εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

(4) Εξοπλιςμοφ  κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων για τθ διαςφάλιςθ λειτουργικισ 
ετοιμότθτασ, εξαςφάλιςθσ φδρευςθσ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ, τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ και αποχζτευςθσ, 
κακϊσ και λοιπϊν απαιτουμζνων ευκολιϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

(5) Απομάκρυνςθσ κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων μετά τθν περαίωςθ του ζργου, 
κακϊσ και οι δαπάνεσ αποκατάςταςθσ των χϊρων κατά τρόπο αποδεκτό  και ςφμφωνα με τουσ 
εγκεκριμζνουσ Ρεριβαλλοντικοφσ Προυσ. 
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(6) Κινθτοποίθςθσ (ειςκόμιςθσ ςτο εργοτάξιο) του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ γενικισ χριςθσ (π.χ. γερανοί, 
οχιματα μεταφοράσ προςωπικοφ), όπωσ προβλζπεται ςτο χρονοδιάγραμμα του ζργου και 
αποκινθτοποίθςθσ με το πζρασ του προβλεπόμενου χρόνου απαςχόλθςθσ. 

(7) Οι δαπάνεσ επιςκόπθςθσ των μελετϊν του ζργου και τυχόν ςυμπλθρϊςεισ τροποποιιςεισ, εφόςον δεν 
περιλαμβάνονται ςτο άμεςο κόςτοσ. 

(8) Οι δαπάνεσ ςυμπλιρωςθσ των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχζδιο Αςφάλειασ και Υγείασ/Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ), 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

(9) Για φόρουσ. 

(10) Για εγγυθτικζσ. 

(11) Αςφάλιςθσ του ζργου. 

(12) Ρροςυμβατικοφ ςταδίου. 

(13) Διάκεςθσ μζςων ατομικισ προςταςίασ. 

(14) Για επιςφαλι ζξοδα πάςθσ φφςεωσ (π.χ. εξεφρεςθσ χϊρων γραφείων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων, 
χρθματοοικονομικϊν εξόδων, απαιτιςεωσ για μελζτεσ που μπορεί να προκφψουν κατά τθν πορεία των 
εργαςιϊν, εκτεταμζνεσ διαφωνίεσ και απαίτθςθ ιςχυρισ νομικισ υποςτιριξθσ, απαιτιςεισ για μζτρα 
προςταςίασ από μθ λθφκείςεσ υπόψθ ακραίεσ επιτόπου ςυνκικεσ, κλοπζσ μθ καλυπτόμενεσ από 
αςφάλιςθ). 

(β)  Χρονικϊσ ςυνθρτθμζνα ζξοδα, δθλαδι εξαρτϊμενα από τθ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, τα οποία 
περιλαμβάνουν τισ δαπάνεσ: 

(1) Χριςεωσ - λειτουργίασ των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και ευκολιϊν (περιλαμβάνει τθ χριςθ των 
εγκαταςτάςεων και χϊρων κακαρϊν ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ των εγκεκριμζνων Ρεριβαλλοντικϊν 
Πρων) 

(2) Ρροςωπικοφ γενικισ επιςταςίασ και διοίκθςθσ του Αναδόχου και υπό τθν προχπόκεςθ μόνιμθσ και 
αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο (ςε περίπτωςθ μθ μόνιμθσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ κα 
λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ και θ διακεςιμότθτα ςτο ζργο). Ανθγμζνεσ περιλαμβάνονται 
και οι δαπάνεσ για προβλεπόμενεσ νόμιμεσ αποηθμιϊςεισ. Το επιςτθμονικό προςωπικό και οι επιςτάτεσ, 
με εξειδικευμζνο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, αςφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικισ υποςτιριξθσ  

(4) Εξωτερικϊν τεχνικϊν ςυμβοφλων με ad hoc  μετάκλθςθ 

(5) Για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ παραπάνω κατθγορίασ προςωπικοφ π.χ. χριςθ αυτοκινιτων 

(6) Λειτουργίασ μθχανθμάτων γενικισ χριςθσ π.χ. γερανοί, οχιματα μεταφοράσ προςωπικοφ  

(7) Μετριςεων γενικϊν δεικτϊν και παραμζτρων που προβλζπονται ςτουσ εγκεκριμζνουσ 
περιβαλλοντικοφσ όρουσ και λιψθ μζτρων για ςυμμόρφωςθ προσ αυτοφσ 

(8) Συντιρθςθσ του ζργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνθςθσ και γενικότερα χρθματοοικονομικό κόςτοσ 

(10) Το αναλογοφν, ςε ςχζςθ με τθ ςυμμετοχι του ςτον κφκλο εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, κόςτοσ  ζδρασ 
επιχείρθςθσ ι/και λειτουργίασ κοινοπραξίασ 

  Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α) επί των λογαριαςμϊν του Αναδόχου βαρφνει τον Κφριο του Ζργου. 

  Εάν προκφψει ανάγκθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν που παρουςιάηουν διαφορετικά χαρακτθριςτικά ζναντι 
παρεμφερϊν προσ αυτζσ εργαςιϊν που περιλαμβάνονται ςτο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμωσ ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, ι εργαςιϊν που επιμετρϊνται διαφορετικά, οι εργαςίεσ αυτζσ είναι δυνατόν να 
αναχκοφν ςε άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου με αναγωγι των μεγεκϊν τουσ ςφμφωνα με το ακόλουκο 
παράδειγμα: 

(1) Διάτρθτοι ςωλινεσ ςτραγγιςτθρίων, αγωγοί αποχζτευςθσ ομβρίων και ακακάρτων από ςκυρόδεμα, PVC 
κ.λπ. 

Για ονομαςτικι διάμετρο DN χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα διαφορετικι από τισ αναφερόμενεσ ςτα υποάρκρα 
των αντιςτοίχων άρκρων του παρόντοσ Τιμολογίου και για αντίςτοιχο υλικό καταςκευισ, κατθγορία αντοχισ 
και μζκοδο προςταςίασ, κα γίνεται αναγωγι του μικουσ του χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα ςε μικοσ ςωλινα 
τθσ αμζςωσ μικρότερθσ ςτο παρόν Τιμολόγιο ονομαςτικισ διαμζτρου, με βάςθ το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαςτικι διάμετροσ του χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα 
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   DM:  Θ αμζςωσ μικρότερθ διάμετροσ ςωλινα που περιλαμβάνεται ςτο παρόν Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερθ διάμετροσ ωσ DM κα χρθςιμοποιείται θ αμζςωσ μεγαλφτερθ υπάρχουςα διάμετροσ. 

(2) Μόρφωςθ αρμϊν με προκαταςκευαςμζνεσ πλάκεσ τφπου FLEXCELL ι αναλόγου 

Για πάχοσ DN χρθςιμοποιοφμενθσ πλάκασ μεγαλφτερο από το πάχοσ τθσ ςυμβατικισ πλάκασ του παρόντοσ 
τιμολογίου (12 mm), κα γίνεται αναγωγι τθσ επιφάνειασ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ πλάκασ ςε επιφάνεια 
ςυμβατικισ πλάκασ πάχουσ 12 mm, με βάςθ το λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχοσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ πλάκασ ςε mm. 

(3) Στεγάνωςθ αρμϊν με ταινίεσ τφπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτοσ ΒN χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ μεγαλφτερο από το πλάτοσ τθσ ςυμβατικισ ταινίασ του παρόντοσ 
Τιμολογίου (240 mm), κα γίνεται αναγωγι του μικουσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ ςε μικοσ ςυμβατικι 
ταινίασ πλάτουσ 240 mm, με βάςθ το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτοσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ ςε mm 

Ραρεμφερισ πρακτικι μπορεί να ζχει εφαρμογι και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ άρκρων του παρόντοσ Τιμολογίου. 

 

2 ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΡΟΛ ΣΡΟΠΟΤ ΕΠΛΜΕΣΡΘΘ ΣΩΝ ΕΡΓΑΛΩΝ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΛΜΟΛΟΓΛΟΤ 

 

2.1 ΓΕΝΛΚΟΛ ΟΡΟΛ  

  

2.1.1 Θ επιμζτρθςθ των εργαςιϊν γίνεται είτε βάςει των ςχεδίων των εγκεκριμζνων μελετϊν είτε βάςει 
μετριςεων και των ςυνταςςόμενων βάςει αυτϊν επιμετρθτικϊν ςχεδίων και πινάκων, 
λαμβανομζνων υπόψθ των ζγγραφων εντολϊν τθσ Υπθρεςίασ και των εκάςτοτε οριηομζνων 
ανοχϊν. 

2.1.2 Θ Υπθρεςία δικαιοφται να ελζγξει το ςφνολο ι μζροσ του Ζργου, κατά τθν κρίςθ τθσ, προκειμζνου 
να επιβεβαιϊςει τθν ορκότθτα των επιμετρθτικϊν ςτοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχοσ. Ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται με δικι του δαπάνθ να διακζςει τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό και 
προςωπικό για τθν υποςτιριξθ τθσ Υπθρεςίασ ςτθν διεξαγωγι του εν λόγω ελζγχου. 

2.1.3 Θ πλθρωμι των εργαςιϊν γίνεται βάςει τθσ πραγματικισ ποςότθτασ κάκε εργαςίασ, 
επιμετροφμενθσ ωσ ανωτζρω με κατάλλθλθ μονάδα μζτρθςθσ, επί τθν τιμι μονάδασ τθσ 
εργαςίασ, όπωσ αυτι κακορίηεται ςτο παρόν Ρεριγραφικό Τιμολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάκε εργαςία, ο τρόποσ και θ μονάδα επιμζτρθςθσ, κακϊσ και ο τρόποσ πλθρωμισ 
κακορίηονται ςτισ αντίςτοιχεσ παραγράφουσ των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΩΝ και των επί μζρουσ 
εργαςιϊν του παρόντοσ Τιμολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ζνόσ επιμζρουσ άρκρου του παρόντοσ Τιμολογίου, που αναφζρεται ςε μια 
τιμι μονάδασ, ορίηει ότι θ εν λόγω τιμι αποτελεί πλιρθ αποηθμίωςθ για τθν ολοκλιρωςθ των 
εργαςιϊν του ςυγκεκριμζνου άρκρου, τότε οι ίδιεσ επιμζρουσ εργαςίεσ δεν κα επιμετρϊνται οφτε 
κα πλθρϊνονται ςτο πλαίςιο άλλου άρκρου που περιλαμβάνεται ςτο Τιμολόγιο. 

2.1.6 Στθ περίπτωςθ οποιαςδιποτε διαφωνίασ με τον ςυνοπτικό πίνακα τιμϊν, υπεριςχφουν οι όροι 
του παρόντοσ. 

 

2.2 ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΡΟΛ  

 

2.2.1  ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΛΚΕ ΕΡΓΑΛΕ  

 

Κατάταξθ εδαφϊν ωσ προσ τθν εκςκαψιμότθτα 

 

 Ωσ "χαλαρά εδάφθ" χαρακτθρίηονται οι φυτικζσ γαίεσ, θ ιλφσ, θ τφρφθ και λοιπά εδάφθ που ζχουν 
προζλκει από επιχωματϊςεισ με ανομοιογενι υλικά.  
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 Ωσ "γαίεσ και θμίβραχοσ" χαρακτθρίηονται τα αργιλικά, αργιλοαμμϊδθ ι αμμοχαλικϊδθ υλικά, κακϊσ 
και μίγματα αυτϊν, οι μάργεσ, τα μετρίωσ τςιμεντωμζνα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακόσ, 
κατακερματιςμζνοσ ι αποςακρωμζνοσ βράχοσ, και γενικά τα εδάφθ που μποροφν να εκςκαφκοφν 
αποτελεςματικά με ςυνικθ εκςκαπτικά μθχανιματα (εκςκαφείσ ι προωκθτζσ), χωρίσ να είναι 
απαραίτθτθ θ χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν ι κρουςτικοφ εξοπλιςμοφ. 

 Ωσ "βράχοσ" χαρακτθρίηεται το ςυμπαγζσ πζτρωμα που δεν μπορεί να εκςκαφκεί εάν δεν χαλαρωκεί 
προθγουμζνωσ με εκρθκτικζσ φλεσ, διογκωτικά υλικά ι κρουςτικό εξοπλιςμό (λ.χ. αερόςφυρεσ ι 
υδραυλικζσ ςφφρεσ). Στθν κατθγορία του "βράχου" περιλαμβάνονται και μεμονωμζνοι ογκόλικοι 
μεγζκουσ πάνω από 0,50 m3. 

 Ωσ "ςκλθρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγι" χαρακτθρίηονται οι ςυμπαγείσ ςκλθροί βραχϊδεισ 
ςχθματιςμοί από πυριγενι πετρϊματα και οι ιςχυρϊσ τςιμεντωμζνεσ κροκάλεσ ι αμμοχάλικα, 
κλιπτικισ αντοχισ μεγαλφτερθσ των 150 MPa. Θ εκςκαφι των ςχθματιςμϊν αυτϊν είναι δυςχερισ (δεν 
αναμοχλεφονται με το ripper των προωκθτϊν ιςχφοσ 300 Θ, θ δε απόδοςθ των υδραυλικϊν ςφυρϊν 
είναι μειωμζνθ) 

 

2.2.2  ΕΛΔΘ ΚΛΓΚΑΛΕΡΛΑ  

Τα κυριότερα είδθ κιγκαλερίασ, τα οποία ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται (ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά) να 
προμθκευτεί και να τα παραδϊςει τοποκετθμζνα και ζτοιμα προσ λειτουργία είναι τα ακόλουκα: 

Χειρολαβζσ 

- Ρλιρεσ ηεφγοσ χειρολαβϊν για ςτρεπτά ξφλινα κυρόφυλλα (μζςα-ζξω) με τισ ανάλογεσ ειδικζσ πλάκεσ 
ςτερζωςθσ (μζςα-ζξω) με ενςωματωμζνο ειδικό ςφςτθμα κλειδϊματοσ και ζνδειξθ κατάλθψθσ 
(πράςινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. 

- Ρλιρεσ ηεφγοσ χειρολαβϊν για ςτρεπτά ξφλινα κυρόφυλλα (μζςα-ζξω) με τισ ανάλογεσ ειδικζσ πλάκεσ 
ςτερζωςθσ (μζςα-ζξω), με μθχανιςμό ρφκμιςθσ χειρολαβϊν και ενςωματωμζνθ οπι για κφλινδρο 
κλειδαριάσ αςφαλείασ. 

- Χειρολαβι (γρυλόχερο) για ςτρεπτό παράκυρο με τθν ανάλογθ πλάκα ςτερζωςθσ (μζςα), με 
μθχανιςμό ρφκμιςθσ χειρολαβισ και αντίκριςμα ςτο πλαίςιο ι ςτο άλλο φφλλο (δίφυλλο παράκυρο). 

- Χωνευτζσ χειρολαβζσ για ςυρόμενα κουφϊματα μπροφτηινεσ ι ανοξείδωτεσ ι χαλφβδινεσ ι πλαςτικζσ 
με κλειδαριά αςφαλείασ. 

Κλειδαριζσ - διατάξεισ αςφάλιςθσ 

- Κλειδαριζσ (χωνευτζσ ι εξωτερικζσ) και κφλινδροι αςφαλείασ 

- Κφλινδροι κεντρικοφ κλειδϊματοσ  

- Κλειδαριά αςφαλείασ, χαλφβδινθ, γαλβανιςμζνθ και χωνευτι για κφρεσ πυραςφάλειασ 

- άβδοι (μπάρεσ) πανικοφ για κφρεσ πυραςφάλειασ ςτισ εξόδουσ κινδφνου 

- Χωνευτόσ, χαλφβδινοσ (μπροφτηινοσ ι γαλβανιςμζνοσ) ςφρτθσ με βραχίονα (ντίηα) που αςφαλίηει 
επάνω - κάτω μζςα ςε διπλά αντίςτοιχα αντικρίςματα (πλαίςιο - φφλλο και φφλλο - δάπεδο). 

Μθχανιςμοί λειτουργίασ και επαναφοράσ κυρϊν 

- Μθχανιςμόσ επαναφοράσ ςτθν κλειςτι κζςθ με χρονικι κακυςτζρθςθ ςτρεπτισ κφρασ χωρίσ 
απαιτιςεισ πυραςφάλειασ, ςτο άνω μζροσ τθσ κφρασ. 

- Μθχανιςμόσ επαναφοράσ όπωσ παραπάνω αλλά με απαιτιςεισ πυραςφάλειασ. 

- Μθχανιςμόσ επαναφοράσ κφρασ επιδαπζδιοσ, με χρονικι κακυςτζρθςθ 

- Ρλάκα ςτο κάτω μζροσ κφρασ για προςταςία από κτυπιματα ποδιϊν κτλ. 

- Αναςτολείσ (stoppers) 

- Αναςτολείσ κφρασ - δαπζδου 

- Αναςτολείσ κφρασ - τοίχου 

- Αναςτολείσ φφλλων ερμαρίου 

- Αναςτολείσ ςυγκράτθςθσ εξϊφυλλων παρακφρων 

- Ρλάκεσ ςτιριξθσ, ροηζτεσ κτλ 
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- Σφρτεσ οριηόντιασ ι κατακόρυφθσ λειτουργίασ 

- Μθχανιςμοί ςκιαςμοφ (ρολοπετάςματα, ςκίαςτρα) 

- Ειδικόσ Εξοπλιςμόσ κουφωμάτων κάκε τφπου για ΑΜΕΑ 

- Μεταλλικά εξαρτιματα λειτουργίασ ανοιγόμενων ι ςυρόμενων κυρϊν αςφαλείασ, με Master Key 

- Ειδικοί μθχανιςμοί αυτόματου κλειςίματοσ κουφωμάτων κάκε τφπου 

- Μθχανιςμοί αυτόματων κυρϊν, με θλεκτρομθχανικό ςφςτθμα, με θλεκτρονικι μονάδα ζλεγχου, με 
ςυςκευι μικροκυμάτων 

Θ προμικεια των παραπάνω ειδϊν κιγκαλερίασ, κα γίνει απολογιςτικά, και ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ ποφ 
προβλζπονται από τισ κείμενεσ "περί Δθμοςίων Ζργων" διατάξεισ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά ςτα 
οικεία άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου, θ δε τοποκζτθςθ περιλαμβάνεται ςτθν τιμι του κάκε είδουσ 
κουφϊματοσ. 

 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΣΛΜΟΛ  

Οι εργαςίεσ χρωματιςμϊν επιμετρϊνται ςε τετραγωνικά μζτρα (m²) επιφανειϊν ι ςε μζτρα μικουσ (m) 
γραμμικϊν ςτοιχείων ςυγκεκριμζνων διαςτάςεων, πλιρωσ περαιωμζνων, ανά είδοσ χρωματιςμοφ. Από τισ 
επιμετροφμενεσ επιφάνειεσ αφαιρείται κάκε άνοιγμα, οπι ι κενό και από τα γραμμικά ςτοιχεία κάκε 
αςυνζχεια που δεν χρωματίηεται ι χρωματίηεται με άλλο είδοσ χρωματιςμοφ.  

Θ εφαρμογι ςυντελεςτϊν κα γίνεται όπωσ ορίηεται παρακάτω, ενϊ θ αντιδιαβρωτικι προςταςία των 
ςιδθρϊν επιφανειϊν επιμετράται ανά kg βάρουσ των ςιδθρϊν καταςκευϊν, εκτόσ εάν αναφζρεται 
διαφορετικά. 

Οι ποςότθτεσ των εργαςιϊν που εκτελζςτθκαν ικανοποιθτικά, όπωσ αυτζσ επιμετροφνται ςφμφωνα με τα 
ανωτζρω και ζγιναν αποδεκτζσ από τθν Υπθρεςία, κα πλθρϊνονται ςφμφωνα με τθν παροφςα παράγραφο 
για τα διάφορα είδθ χρωματιςμϊν.  

Οι τιμζσ μονάδασ κα αποτελοφν πλιρθ αποηθμίωςθ για τα όςα ορίηονται ςτθν ανωτζρω παράγραφο 
"Ειδικοί όροι" του παρόντοσ άρκρου, κακϊσ και για κάκε άλλθ δαπάνθ που είναι αναγκαία ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο "Γενικοί Προι". 

Οι τιμζσ μονάδοσ όλων των κατθγοριϊν χρωματιςμϊν του παρόντοσ τιμολογίου αναφζρονται ςε 
πραγματικι χρωματιηόμενθ επιφάνεια και ςε φψοσ από το δάπεδο εργαςίασ μζχρι 5,0 m. Οι τιμζσ για 
χρωματιςμοφσ που εκτελοφνται ςε φψοσ μεγαλφτερο, κακορίηονται ςε αντίςτοιχα άρκρα του παρόντοσ 
τιμολογίου, τα οποία ζχουν εφαρμογι όταν δεν πλθρϊνεται ιδιαιτζρωσ θ δαπάνθ των ικριωμάτων.  

Σε όλεσ τισ τιμζσ εργαςιϊν χρωματιςμϊν περιλαμβάνονται οι αναμίξεισ των χρωμάτων, οι δοκιμαςτικζσ 
βαφζσ για ζγκριςθ των χρωμάτων από τθν Επίβλεψθ, τα κινθτά ικριϊματα τα οποία κα καταςκευάηονται 
ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί αςφαλείασ του αςχολοφμενου ςτισ 
οικοδομικζσ εργαςίεσ εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, και θ εργαςία αφαιρζςεωσ και επανατοποκετιςεωσ 
ςτοιχείων (π.χ. ςτοιχείων κουφωμάτων κλπ) ςτισ περιπτϊςεισ που αυτό απαιτείται ι επιβάλλεται. 

Πταν πρόκεται για κουφϊματα και κιγκλιδϊματα τα οποία χρωματίηονται εξ ολοκλιρου, θ επιμετροφμενθ 
επιφάνεια των χρωματιςμϊν υπολογίηεται ωσ το γινόμενο τθσ απλισ ςυμβατικισ επιφάνειασ 
καταςκευαηόμενου κουφϊματοσ (βάςει των εξωτερικϊν διαςτάςεων του τετράξυλου ι τρίξυλου) ι τθσ 
καταλαμβανόμενθσ από μεταλλικι κφρα ι κιγκλίδωμα πλιρουσ, απλισ επιφάνειασ, επί ςυμβατικό 
ςυντελεςτι ο οποίοσ ορίηεται παρακάτω: 

 

α/α Είδοσ υντελεςτισ 

1. Θφρεσ ταμπλαδωτζσ ι πρεςςαριςτζσ πλιρεισ ι με υαλοπίνακεσ 
οι οποίοι καλφπτουν λιγότερο από το 50% του φψουσ κάςςασ 
κφρασ. 

α) με κάςα καδρόνι (ι 1/4 πλίνκου) 

β) με κάςα επί δρομικοφ τοίχου 

γ) με κάςα επί μπατικοφ τοίχου 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 
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α/α Είδοσ υντελεςτισ 

2. Υαλόκυρεσ ταμπλαδωτζσ ι πρεςςαριςτζσ 

με υαλοπίνακεσ που καλφπτουν περιςςότερο από το 50% του 
φψουσ κάςςασ κφρασ. 

α) με κάςςα καδρόνι (ι 1/4 πλίνκου) 

β) με κάςςα επί δρομικοφ τοίχου 

γ) με κάςςα επί μπατικοφ τοίχου 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Υαλοςτάςια : 

α) με κάςςα καδρόνι (ι 1/4 πλίνκου) 

β) με κάςςα επί δρομικοφ τοίχου 

γ) με κάςςα επί μπατικοφ 

δ) παρακφρων ρολλϊν 

ε) ςιδερζνια 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

4. Ραράκυρα με εξϊφυλλα οιουδιποτε τφπου (χωρικοφ, γαλλικοφ, 
γερμανικοφ) πλθν ρολλϊν 

 

3,70 

5. ολλά ξφλινα, πλαίςιο και πιχεισ βάςει των εξωτερικϊν 
διαςτάςεων ςιδθροφ πλαιςίου 

 

2,60 

6. Σιδερζνιεσ κφρεσ : 

α) με μίαν πλιρθ επζνδυςθ με λαμαρίνα 

β) με επζνδυςθ με λαμαρίνα και ςτισ δφο πλευρζσ 

γ) χωρίσ επζνδφςθ με λαμαρίνα (ι μόνον με ποδιά) 

δ) με κινθτά υαλοςτάςία, κατά τα λοιπά ωσ γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Ρροπετάςματα ςιδθρά : 

α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 

β) ρολλά από ςιδθρόπλεγμα 

γ) πτυςςόμενα (φυςαρμόνικασ) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κιγκλιδϊματα ξφλινα ι ςιδθρά : 

α) απλοφ ι ςυνκζτου ςχεδίου 

β) πολυςυνκζτου ςχεδίου 

 

1,00 

1,50 

9. Θερμαντικά ςϊματα : 

Ρραγματικι χρωματιηομζνθ επιφάνεια βάςει των Ρινάκων 
ςυντελεςτϊν των εργοςταςίων καταςκευισ των κερμαντικϊν 
ςωμάτων 

 

 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΛΚΑ  

1. Τα αναφερόμενα ςτθν ςυνζχεια ςτοιχεία προελεφςεωσ, ςκλθρότθτασ και χρϊματοσ 
μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τισ πιο διαδεδομζνεσ ποικιλίεσ που παράγονται. 
Αυτό ςε καμία περίπτωςθ δεν ςθμαίνει ότι τα κοιτάςματα μαρμάρου των διαφόρων περιοχϊν 
είναι ομοιόμορφα ωσ προσ το χρϊμα, τθν ςκλθρότθτα και τισ λοιπζσ ιδιότθτεσ. Άλλωςτε και οι 
τιμζσ διάκεςθσ των μαρμάρων κάκε περιοχισ διαφοροποιοφνται και μάλιςτα ςθμαντικά, 
ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά τουσ. 
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Για τον λόγο αυτό τα άρκρα των διαφόρων εργαςιϊν επίςτρωςθσ με μάρμαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ 
περιλαμβάνουν ιδιαιτζρωσ τιμι "φατοφρασ" που επιςθμαίνεται με διπλό αςτερίςκο. 

2. Οι τιμζσ για τθν πλιρθ εργαςία αναφζρονται ςε μάρμαρο προζλευςθσ Βζροιασ, λευκό, 
εξαιρετικισ ποιότθτοσ (extra), ςκλθρό ι μαλακό κατά περίπτωςθ, και είναι ευνόθτο ότι είναι 
απλϊσ ενδεικτικζσ για επιςτρϊςεισ με μάρμαρο μζςων ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν. 

3. Ο Μελετθτισ αφοφ επιλζξει τα χαρακτθριςτικά του μαρμάρου που κα χρθςιμοποιιςει ςτο 
ζργο (λ.χ. χρϊμα, υφι, ςκλθρότθτα, διακεςιμότθτα ςτθν περιοχι του ζργου), πρζπει να κάνει 
ζρευνα αγοράσ, να διαπιςτϊςει τθν τιμι διάκεςθσ του ςυγκεκριμζνου τφπου μαρμάρου και ς' 
αυτιν να προςκζςει τθν τιμι "φατοφρασ" που προβλζπεται ςτο ΝΕΤ ΟΙΚ.  Ραράλλθλα κα 
πρζπει να επζμβει ςτθν περιγραφι του άρκρου και να ειςάγει εκεί τα επικυμθτά 
χαρακτθριςτικά του μαρμάρου. 

Επειδι οι τιμζσ των μαρμάρων διαφζρουν ςθμαντικά, είναι ςκόπιμο θ επιλογι του τφπου να 
γίνεται ςε ςυνεννόθςθ με τθν Δ/νουςα τθν Μελζτθ Υπθρεςία. 

4. Επιςθμαίνεται ότι τα μάρμαρα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ των Ευρωπαϊκϊν Ρροτφπων 
ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone flooring and stair - Ρροϊόντα από φυςικοφσ λίκουσ - Ρλάκεσ για 
δάπεδα και ςκάλεσ - Απαιτιςεισ και ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone cladding - Ρροϊόντα από 
φυςικοφσ λίκουσ - Ρλάκεσ για επενδφςεισ -  Απαιτιςεισ και να φζρουν ςιμανςθ CE, ςφμφωνα 
με τθν ΚΥΑ 10976/244,  ΦΕΚ 973Β/18-07-2007. 

 

ΜΑΛΑΚΑ : ςυνθκιςμζνθσ φκοράσ και εφκολθσ κατεργαςίασ 

 

1 Ρεντζλθσ Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τεφρόν 

3 Κοηάνθσ Λευκό 

4 Αγ. Μαρίνασ Λευκό ςυνεφϊδεσ 

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 

6 Μαρακϊνα Γκρί 

7 Νάξου Λευκό 

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό 

9 Μαρακϊνα Τεφρόχρουν – μελανό 

10 Βζροιασ Λευκό 

11 Θάςου Λευκό 

12 Ρθλίου Λευκό 

 

ΣΚΛΘΑ: ςυνθκιςμζνθσ φκοράσ και δφςκολθσ κατεργαςίασ 

 

1 Ερζτριασ Ερυκρότεφρο 

2 Αμαρφνκου Ερυκρότεφρο 

3 Δομβραϊνθσ Θθβϊν Μπεη 

4 Δομβραϊνθσ Θθβϊν Κίτρινο 

5 Δομβραϊνθσ Θθβϊν Ερυκρό 

6 Στφρων Ρράςινο 

7 Λάριςασ Ρράςινο 

8 Ιωαννίνων Μπεη 

9 Φαρςάλων Γκρι 

10 Φδρασ οδότεφρο πολφχρωμο 

11 Διονφςου Χιονόλευκο 
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ΕΞΑΙΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΘΑ: μζτριασ φκοράσ και δφςκολθσ κατεργαςίασ  

 

1 Ιωαννίνων οδόχρουν 

2 Χίου Τεφρό 

3 Χίου Κίτρινο 

4 Τινου Ρράςινο 

5 όδου Μπεη 

6 Αγίου Ρζτρου Μαφρο 

7 Βυτίνασ Μαφρο 

8 Μάνθσ Ερυκρό 

9 Ναυπλίου Ερυκρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 

11 Μυτιλινθσ Ερυκρό πολφχρωμο 

12 Τρίπολθσ Γκρι με λευκζσ φζτεσ 

13 Σαλαμίνασ Γκρι ι πολφχρωμο 

14 Αράχωβασ καφζ 

 

5. Σε όλεσ τισ τιμζσ των μαρμαροςτρϊςεων, περιλαμβάνεται και θ ςτίλβωςθ αυτϊν 
(νερόλουςτρο) 

6. Το κονίαμα δόμθςθσ των μαρμαροςτρϊςεων, καταςκευάηεται με λευκό τςιμζντο. 

 

2.2.5.  ΕΠΕΝΔΤΘ ΣΟΛΧΩΝ ΚΑΛ ΨΕΤΔΟΡΟΦΩΝ. 

 

Οι εργαςίεσ καταςκευισ μεταλλικϊν ςκελετϊν (εκτόσ αλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφϊν 
τιμολογοφνται με τα άρκρα 61.30 και 61.31.  

Οι εργαςίεσ καταςκευισ επίπεδθσ επιφάνειασ γυψοςανίδων τοιχοπετάςματοσ ςε ζτοιμο ςκελετό 
τιμολογείται με το άρκρο 78.05. 

Οι εργαςίεσ καταςκευισ καμπφλων τοιχοπεταςμάτων αποηθμιϊνονται επιπλζον και με τθν 
πρόςκετθ τιμι του άρκρου 78.12. 

Οι εργαςίεσ τοποκζτθςθσ γυψοςανίδων επίπεδθσ ψευδοροφισ ςε ζτοιμο ςκελετό 
αποηθμιϊνονται, μαηί με τισ εργαςίεσ αλλουμινίου, με το άρκρο 78.34 και ςτθν περίπτωςθ μθ 
επίπεδθσ με το άρκρο 78.35. Στθν περίπτωςθ χριςθσ γυψοςανίδασ διαφορετικοφ πάχουσ από το 
προβλεπόμενο ςτα παραπάνω άρκρα 78.34 και 78.35, οι τιμζσ προςαρμόηονται αναλογικά με τισ 
τιμζσ του άρκρου 61.30. 

 Σε περίπτωςθ τοποκζτθςθσ και ορυκτοβάμβακα, θ αποηθμίωςι του τιμολογείται με το άρκρο 
79.55. 
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ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΛΩΝ Α: ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΛΚΑ - ΚΑΚΑΛΡΕΕΛ 

 

Άρκρο 1.1 (ΝΕΣ ΟΛΚ 20.05.01): Eκςκαφι κεμελίων και τάφρων με χριςθ μθχανικϊν μζςων ςε εδάφθ 
γαιϊδθ-θμιβραχϊδθ 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2124  

Εκςκαφι κεμελίων και τάφρων με χριςθ μθχανικϊν μζςων, ςε εδάφθ γαιϊδθ-θμιβραχϊδθ, πλάτουσ βάςεωσ ζωσ 3,00 
m ι μεγαλυτζρου των 3,00 m αλλά επιφανείασ βάςεωσ ζωσ 12,00 m

2
, ςε βάκοσ μζχρι 2,00 m από το χαμθλότερο 

χείλοσ τθσ διατομισ εκςκαφισ, εν ξθρϊ ι εντόσ φδατοσ βάκουσ ζωσ 0,30 m, του οποίου θ ςτάκμθ, είτε θρεμεί είτε 
υποβιβάηεται με εφ' άπαξ ι ςυνεχι άντλθςθ (θ οποία πλθρϊνεται ιδιαίτερα), με τθν αναπζταςθ των προϊόντων, τθν 
μόρφωςθ των παρειϊν και του πυκμζνα και τθν τυχόν αναγκαία ςποραδικι αντιςτιριξθ των παρειϊν, ςφμφωνα με 
τθν μελζτθ του ζργου και τθν ΕΤΕΡ 02-04-00-00 "Εκςκαφζσ κεμελίων τεχνικϊν ζργων" 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m
3
) επί ορφγματοσ, με τθν μεταφορά των προϊόντων εκςκαφϊν ςε οποιαδιποτε απόςταςθ.  

Επιμζτρθςθ με λιψθ διατομϊν προ και μετά τθν εκςκαφι.  

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Σζςςερα και πενιντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:    4,50 

 

Άρκρο 1.2 (ΝΕΣ ΟΛΚ 20.02): Γενικζσ εκςκαφζσ ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ-θμιβραχϊδεσ για τθν δθμιουργία υπογείων κλπ 
χϊρων 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2112 

Γενικζσ εκςκαφζσ ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ-θμιβραχϊδεσ με χριςθ μθχανικϊν μζςων για τθν δθμιουργία υπογείων κλπ 
χϊρων, ςφμφωνα με τθν μελζτθ του ζργου και τθν ΕΤΕΡ 02-03-00-00 "Γενικζσ εκςκαφζσ κτιριακϊν ζργων", ελαχίςτθσ 
πλευράσ κάτοψθσ άνω των 3,00 m και ςυγχρόνωσ ολικισ επιφανείασ κάτοψθσ μεγαλυτζρασ των 12,00 m

2
, ςε βάκοσ 

μζχρι 2,00 m από τθν προςπελάςιμθ από τροχοφόρα ςτάκμθ του εκςκαπτομζνου χϊρου, εν ξθρϊ ι εντόσ φδατοσ 
βάκουσ ζωσ 0,30 m, του οποίου θ ςτάκμθ, είτε θρεμεί είτε υποβιβάηεται με εφ' άπαξ ι ςυνεχι άντλθςθ (θ οποία 
πλθρϊνεται ιδιαίτερα), με τθν μόρφωςθ των παρειϊν ι πρανϊν και του πυκμζνα, τισ τυχόν απαιτοφμενεσ ςποραδικζσ 
αντιςτθρίξεισ των παρειϊν και τθν ςυςςϊρευςθ των προϊόντων εκςκαφισ ςε μζςθ απόςταςθ ζωσ 30 m. 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m
3
) επί ορφγματοσ, με τθν μεταφορά των προϊόντων εκςκαφϊν ςε οποιαδιποτε απόςταςθ. 

Επιμζτρθςθ με λιψθ διατομϊν προ και μετά τθν εκςκαφι.  

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δφο και ογδόντα 

                    Αρικμθτικϊσ:    2,80 

 

Άρκρο 1.3 (ΝΕΣ ΟΛΚ 20.10): Επίχωςθ με προϊόντα εκςκαφϊν, εκβραχιςμϊν ι κατεδαφίςεων 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2162  

Επίχωςθ με προϊόντα εκςκαφϊν, εκβραχιςμϊν ι κατεδαφίςεων διαμορφωμζνων χϊρων ι τμθμάτων αυτϊν, ςε μζςθ 
απόςταςθ από τθν κζςθ εξαγωγισ των άνω προιόντων ζωσ 10,00 m, με τθν ζκριψθ, διάςτρωςθ κατά ςτρϊςεισ ζωσ 30 
cm, διαβροχι και ςυμπφκνωςθ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 02-07-02-00 "Επανεπιχϊςεισ ςκαμμάτων 
κεμελίων τεχνικϊν ζργων". 

Στθν περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ υλικϊν προζλευςθσ δανειοκαλάμου, εφαρμόηεται ο αςτερίςκοσ **+, ο οποίοσ ςε 
αντίκετθ περίπτωςθ μθδενίηεται. 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m
3
) ςυμπυκνωμζνου όγκου.  

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Σζςςερα και πενιντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:    4,50  

 

Άρκρο 1.4 (ΝΕΣ ΟΛΚ 20.30): Φορτοεκφόρτωςθ προϊόντων εκςκαφϊν με μθχανικά μζςα 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2171 

Φορτοεκφόρτωςθ με μθχανικά μζςα επί αυτοκινιτου προσ μεταφορά πάςθσ φφςεωσ προϊόντων εκςκαφϊν, 
εκβραχιςμϊν και κατεδαφίςεων, με τθν ςταλία του αυτοκινιτου. 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m
3
) ςε όγκο ορφγματοσ.  
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ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Μθδζν και ενενιντα λεπτά  

                    Αρικμθτικϊσ:    0,90  

 

  

 

Άρκρο 1.5 (ΝΕΣ ΟΛΚ 10.07.01): Μεταφορζσ με αυτοκίνθτο οποιουδιποτε υλικοφ, δια μζςου οδϊν καλισ 
βατότθτασ 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-1136 

Μεταφορά με αυτοκίνθτο οποιουδιποτε υλικοφ, ανά χιλιόμετρο αποςτάςεωσ, δια μζςου οδϊν καλισ βατότθτασ, Επί 
οδοφ επιτρζπουςασ ταχφτθτα άνω των 40 km/h. 

Τιμι ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Μθδζν και τριάντα πζντε λεπτά  

                    Αρικμθτικϊσ:   0,35  

 

Άρκρο 1.6 (ΝΕΣ ΟΛΚ 22.10.01): Κακαίρεςθ μεμονωμζνων ςτοιχείων καταςκευϊν από άοπλο ςκυρόδεμα  
με εφαρμογι ςυνικων μεκόδων κακαίρεςθσ 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2226 

Κακαίρεςθ και τεμαχιςμόσ ςτοιχείων καταςκευϊν από άοπλο ςκυρόδεμα όλων των κατθγοριϊν, ςε οποιαδιποτε 
ςτάκμθ από το δάπεδο εργαςίασ, με διατιρθςθ του υπολοίπου δομιματοσ άκικτου. 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ του πάςθσ φφςεωσ απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ και εργαλείων, των ικριωμάτων  και 
προςωρινϊν αντιςτθρίξεων, θ ςυςςϊρευςθ των προϊόντων, ο τεμαχιςμόσ των ευμεγζκων ςτοιχείων ςκυροδζματοσ 
και θ μεταφορά τουσ ςτισ κζςεισ φόρτωςθσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 15-02-01-01 "Κακαιρζςεισ 
ςτοιχείων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ με μθχανικά μζςα". 

Εφαρμογι ςυνικων τεχνικϊν κακαίρεςθσ με χριςθ υδραυλικισ ςφφρασ ςε ςυνδυαςμό ι μθ με πιςτολζτα 
πεπιεςμζνου αζρα και ςυναφι εξοπλιςμό.  

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) πραγματικοφ όγκου προ τθσ κακαιρζςεωσ 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Είκοςι οκτϊ  

                    Αρικμθτικϊσ:   28,00 

 

Άρκρο 1.7 (ΝΕΣ ΟΛΚ 22.15.01): Κακαίρεςθ μεμονωμζνων ςτοιχείων καταςκευϊν από οπλιςμζνο 
ςκυρόδεμα με  εφαρμογι ςυνικων μεκόδων κακαίρεςθσ 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2226 

Κακαίρεςθ και τεμαχιςμόσ ςτοιχείων καταςκευϊν από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα όλων των κατθγοριϊν, ςε οποιαδιποτε 
ςτάκμθ από το δάπεδο εργαςίασ, με διατιρθςθ του υπολοίπου δομιματοσ άκικτου. 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ του πάςθσ φφςεωσ απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ και εργαλείων, των μζςων κοπισ του 
οπλιςμοφ (με τα ςχετικά αναλϊςιμα), των ικριωμάτων και προςωρινϊν αντιςτθρίξεων και θ ςυςςϊρευςθ των 
προϊόντων ο τεμαχιςμόσ των ευμεγζκων ςτοιχείων ςκυροδζματοσ και θ μεταφορά τουσ ςτισ κζςεισ φόρτωςθσ, 
ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 15-02-01-01 "Κακαιρζςεισ ςτοιχείων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ με μθχανικά 
μζςα". 

Εφαρμογι ςυνικων τεχνικϊν κακαίρεςθσ με χριςθ υδραυλικισ ςφφρασ ςε ςυνδυαςμό ι μθ με πιςτολζτα 
πεπιεςμζνου αζρα και ςυναφι εξοπλιςμό.  

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) πραγματικοφ όγκου προ τθσ κακαιρζςεωσ 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Πενιντα ζξι 

                    Αρικμθτικϊσ:   56,00 
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Άρκρο 1.8 (ΝΕΣ ΟΛΚ 22.20.01): Κακαίρεςθ πλακοςτρϊςεων δαπζδων παντόσ τφπου και οιουδιποτε 
πάχουσ, χωρίσ να καταβάλλεται προςοχι για τθν εξαγωγι ακεραίων 
πλακϊν   

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2236 

Κακαίρεςθ πλακοςτρϊςεων δαπζδων παντόσ τφπου και οποιουδιποτε πάχουσ (τςιμζντου, μαρμάρου, τφπου Μάλτασ, 
πορςελάνθσ, μωςαϊκοφ, κεραμικϊν, ςχιςτολίκου, κλπ), χωρίσ να καταβάλλεται προςοχι για τθν εξαγωγι ακεραίων 
πλακϊν με το κονίαμα ςτρϊςεωσ αυτϊν, ςε οποιαδιποτε ςτάκμθ από το εδάφοσ, με τθν ςυςςϊρευςθ των προϊόντων 
κακαιρζςεωσ προσ φόρτωςθ. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m
2
) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Επτά και ενενιντα λεπτά  

                    Αρικμθτικϊσ:    7,90  

  

Άρκρο 1.9 (ΝΕΣ ΟΛΚ 22.21.01): Κακαίρεςθ επιςτρϊςεων τοίχων παντόσ τφπου, χωρίσ να καταβάλλεται 
προςοχι για τθν εξαγωγι ακεραίων πλακϊν 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2238 

Κακαίρεςθ πλακιδίων τοίχων παντόσ τφπου (πορςελάνθσ, κεραμεικϊν κλπ), Χωρίσ να καταβάλλεται προςοχι για τθν 
εξαγωγι ακεραίων πλακϊν, κακϊσ και πλακϊν μαρμάρου οποιουδιποτε πάχουσ, με το κονίαμα ςτρϊςεωσ αυτϊν, ςε 
οποιοδιποτε φψοσ. Συμπεριλαμβάνεται θ δαπάνθ των απαιτουμζνων ικριωμάτων και θ ςυςςϊρευςθ των προϊόντων 
κακαιρζςεωσ προσ φόρτωςθ.  

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m
2
) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Σζςςερα και πενιντα λεπτά  

                    Αρικμθτικϊσ:   4,50  

 

Άρκρο 1.10 (ΝΕΣ ΟΛΚ 22.23): Κακαίρεςθ επιχριςμάτων 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2252  

Κακαίρεςθ επιχριςμάτων (αςβεςτοκονιαμάτων, αςβεςτοτςιμεντοκονιαμάτων, μαρμαροκονιαμάτων, 
αςβεςτοτςιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τςιμεντοκονιαμάτων και κθραϊκοκονιαμάτων), οποιουδιποτε πάχουσ, ςε 
οποιαδιποτε ςτάκμθ από το ζδαφοσ εργαςίασ. Συμπεριλαμβάνεται ο κακαριςμόσ των αρμϊν και θ ςυςςϊρευςθ των 
προϊόντων προσ φόρτωςθ. (τυπικόσ όγκοσ αχριςτων 0,03 m3/m2), ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 14-02-01-01 
"Κακαίρεςθ επιχριςμάτων τοιχοποιίασ". 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m
2
) πραγματικισ επιφανείασ.  

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Πζντε και εξιντα λεπτά  

                    Αρικμθτικϊσ:   5,60  

 

Άρκρο 1.11 (ΝΕΣ ΟΛΚ 22.45): Αποξιλωςθ ξυλίνων ι ςιδθρϊν κουφωμάτων 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2275  

Αποξιλωςθ ξυλίνων ι ςιδθρϊν κυρϊν και παρακφρων. Ρεριλαμβάνεται θ αφαίρεςθ των φφλλων και πρεβαηιϊν, θ 
απελευκζρωςθ του τετραξφλου ι του πλαιςίου από τα ςιδθρά ςτθρίγματα (τηινζτια) με προςοχι για τθν 
επαναχρθςιμοποίθςι του, και θ μεταφορά προσ φόρτωςθ ι αποκικευςθ.  

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m
2
) ακροτάτου περιγράμματοσ τετραξφλου ι πλαιςίου  

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δζκα ζξι και ογδόντα λεπτά  

                    Αρικμθτικϊσ:   16,80  

 

Άρκρο 1.12 (ΝΕΣ ΟΛΚ 22.04): Κακαιρζςεισ πλινκοδομϊν 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2222 
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Κακαίρεςθ πλινκοδομϊν κάκε είδουσ. Συμπεριλαμβάνονται τα πάςθσ φφςεωσ απαιτοφμενα ικριϊματα, οι προςωρινζσ 
αντιςτθρίξεισ και θ ςυςςϊρευςθ των προϊόντων ςτισ κζςεισ φόρτωςθσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 14-02-
02-01 "Τοπικι αφαίρεςθ τοιχοποιίασ με εργαλεία χειρόσ". 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) πραγματικοφ όγκου προ τθσ κακαιρζςεωσ 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δζκα πζντε και εβδομιντα λεπτά  

                    Αρικμθτικϊσ:   15,70  

 

Άρκρο 1.13 (ΝΕΣ ΟΛΚ 23.03): Λκριϊματα ςιδθρά ςωλθνωτά 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2303  

Ικριϊματα ςιδθρά ςωλθνωτά ςυμβατικοφ τφπου, με δάπεδο εργαςίασ από μαδζρια, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν 
ΕΤΕΡ 01-03-00-00 "Ικριϊματα". 

Στθν τιμι μονάδασ ςυμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικϊν πλαιςίων και ςτθριγμάτων, θ μεταφορά των πάςθσ 
φφςεωσ υλικϊν επί τόπου του ζργου, θ εργαςία ςυναρμολόγθςθσ και αποςυναρμολόγθςθσ των ικριωμάτων και θ 
φκορά τθσ ξυλείασ και των μεταλλικϊν μερϊν. 

Τα ικριϊματα κα είναι επαρκϊσ ςτερεωμζνα επί τθσ επιφανείασ του κτιρίου, δε κα παρουςιάηουν κινθτότθτα και 
μεγάλα βζλθ κάμψεωσ και κα φζρουν κιγκλιδϊματα αςφαλείασ και κλίμακεσ ανόδου. 

 

Το παρόν άρκρο ζχει εφαρμογι μόνον ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπεται από τθν μελζτθ του ζργου θ καταςκευι 
ιδιαιτζρων ικριωμάτων (πζραν αυτϊν που κεωροφνται ανθγμζνα ςτισ επί μζρουσ τιμζσ μονάδοσ των εργαςιϊν) ι 
κατόπιν ειδικισ εγκρίςεωσ τθσ Υπθρεςίασ.  

Ωσ επιφάνεια προσ επιμζτρθςθ λαμβάνεται θ επιφάνεια του κτιρίου επί τθσ οποίασ εκτελοφνται οι εργαςίεσ, 
προςαυξανόμενθ κατά τισ παράπλευρεσ προεξοχζσ του ικριϊματοσ, εφ' όςον ζχουν βάκοσ μεγαλφτερο από 0,20 m. 
Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενεσ κoρωνίδεσ, κορνίηεσ κλπ,  

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m
2
).  

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Πζντε και εξιντα λεπτά  

                    Αρικμθτικϊσ:   5,60  

 

Άρκρο 1.14 (ΝΕΣ ΟΛΚ 23.14): Επενδφςεισ πρόςοψθσ ικριωμάτων 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2314.1  

Επζνδυςθ πρόςοψθσ ικριωμάτων με λινάτςεσ ι ςυνκετικά υφαντά φφλλα, προςδεμζνα με ςφρμα ι ςυνδετιρεσ ςτα 
οριηόντια και κατακόρυφα ςτοιχεία του ικριϊματοσ. Θ επικάλυψθ κα είναι πλιρθσ και τα φφλλα επικάλυψθσ επαρκϊσ 
τανυςμζνα. 

Επιςθμαίνεται ότι θ επζνδυςθ των εξωτερικϊν ικριωμάτων είναι υποχρεωτικι για όλεσ τισ καταςκευζσ εντόσ 
κατοικθμζνων περιοχϊν. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m
2
).  

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Μθδζν και εξιντα πζντε λεπτά  

                    Αρικμθτικϊσ:    0,65  

 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΛΩΝ Β: ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΑ 

ΝΕΣ ΟΛΚ 32.01 Προμικεια, μεταφορά επί τόπου, διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ με χριςθ 
αντλίασ ι πυργογερανοφ  

Ραραγωγι ι προμικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου ςκυροδζματοσ οποιαςδιποτε κατθγορίασ ι ποιότθτοσ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ (ΚΤΣ), με τθν διάςτρωςθ με χριςθ αντλίασ 
ςκυροδζματοσ ι πυργογερανοφ και τθν ςυμπφκνωςθ αυτοφ επί των καλουπιϊν ι/και λοιπϊν επιφανειϊν υποδοχισ 
ςκυροδζματοσ, χωρίσ τθν δαπάνθ καταςκευισ των καλουπιϊν, ςφμφωνα με τθν μελζτθ του ζργου,και τισ ΕΤΕΡ: 

01-01-01-00 "Ραραγωγι και μεταφορά ςκυροδζματοσ",  
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01-01-02-00 "Διάςτρωςθ ςκυροδζματοσ",  

01-01-03-00 "Συντιρθςθ ςκυροδζματοσ",  

01-01-04-00 "Εργοταξιακά ςυγκροτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ",  

01-01-05-00 "Δονθτικι ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ",  

01-01-07-00 "Σκυροδετιςεισ ογκωδϊν καταςκευϊν". 

Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται αυςτθρά θ προςκικθ νεροφ ςτο ςκυρόδεμα επί τόπου του ζργου. Επίςθσ 
απαγορεφεται θ χριςθ του ςκυροδζματοσ μετά τθν παρζλευςθ 90 λεπτϊν από τθν ανάμιξθ, εκτόσ εάν εφαρμοςκοφν 
επιβραδυντικά πρόςκετα με βάςθ ειδικι μελζτθ ςυνκζςεωσ. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται: 

α. Θ προμικεια, θ μεταφορά από οποιαδιποτε απόςταςθ ςτθ κζςθ εκτζλεςθσ του ζργου, του ςκυροδζματοσ 
εφόςον πρόκειται για εργοςταςιακό ςκυρόδεμα ι θ προμικεια, φορτοεκφόρτωςθ όλων των απαιτοφμενων 
υλικϊν (αδρανϊν, τςιμζντων, νεροφ) για τθν παραςκευι του ςκυροδζματοσ, εφόςον το ςκυρόδεμα 
παραςκευάηεται ςτο εργοτάξιο (εργοταξιακό ςκυρόδεμα), οι ςταλίεσ των αυτοκινιτων μεταφοράσ αδρανϊν 
υλικϊν και ςκυροδζματοσ, θ παραςκευι το μίγματοσ και θ μεταφορά του ςκυροδζματοσ ςτο εργοτάξιο προσ 
διάςτρωςθ. 

 Επιςθμαίνεται ότι ςτθν τιμι ανά κατθγορία ςκυροδζματοσ ςυμπεριλαμβάνεται θ δαπάνθ τθσ εκάςτοτε 
απαιτοφμενθσ ποςότθτασ τςιμζντου για τθν επίτευξθ των προβλεπομζνων χαρακτθριςτικϊν (αντοχισ, 
εργαςίμου κλπ) υπό τθν εφαρμοηόμενθ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των αδρανϊν κατά περίπτωςθ. Σε ουδεμία 
περίπτωςθ επιμετράται ιδιαίτερα θ ενςωματοφμενθ ποςότθτα τςιμζντου ςτο ςκυρόδεμα. 

 Θ απαιτοφμενθ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των αδρανϊν και θ περιεκτικότθτα ςε τςιμζντο για τθν επίτευξθ τθσ 
ηθτοφμενθσ χαρακτθριςτικισ αντοχισ του ςκυροδζματοσ κακορίηεται εργαςτθριακά με δαπάνθ του Aναδόχου. 

β. Τα πάςθσ φφςεωσ πρόςκετα (πλιν ρευςτοποιθτικϊν και επιβραδυντικϊν πιξεωσ) που προβλζπονται από τθν 
εγκεκριμζνθ, κατά περίπτωςθ, μελζτθ ςυνκζςεωσ, επιμετρϊνται και πλθρϊνονται ιδιαιτζρωσ. 

γ. Θ δαπάνθ χριςεωσ δονθτϊν μάηασ ι/και επιφανείασ και θ διαμόρφωςθ τθσ άνω ςτάκμθσ των 
ςκυροδοτουμζνων ςτοιχείων (τελικισ ι προςωρινισ), ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν μελζτθ του ζργου 
αναφορικά με τθν ποιότθτα και τισ ανοχζσ του τελειϊματοσ. 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίςθσ ανθγμζνθ θ δαπάνθ ςταλίασ των οχθμάτων μεταφοράσ του ςκυροδζματοσ 
(βαρζλασ), θ δαπάνθ μετάβαςθσ επί τόπου, ςτθςίματοσ και επιςτροφισ τθσ πρζςςασ ςκυροδζματοσ και θ 
περιςυλλογι, φόρτωςθ και απομάκρυνςθ τυχόν υπερχειλίςεων ςκυροδζματοσ από τθν κζςθ ςκυροδζτθςθσ.  

ε. Δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ πρόςκετθ επεξεργαςία διαμόρφωςθσ δαπζδων ειδικϊν απαιτιςεων (λ.χ. 
βιομθχανικό δάπεδο). 

Οι τιμζσ ζχουν εφαρμογι ςε πάςθσ φφςεωσ καταςκευζσ από ςκυρόδεμα, εκτόσ από κελφφθ, αψίδεσ και τροφλουσ. 

Επιμζτρθςθ ανά κυβικό μζτρο καταςκευαςκζντοσ ςτοιχείου από ςκυρόδεμα, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ από τθν 
μελζτθ διαςτάςεισ  

 

Άρκρο 2.1 (ΝΕΣ ΟΛΚ 32.01.03): Για καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C12/15  
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ  ΟΙΚ-3213  

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m
3
). 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Ογδόντα τζςςερα  

                    Αρικμθτικϊσ:   84,00  

 

Άρκρο 2.2 (ΝΕΣ ΟΛΚ 32.01.05): Για καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C20/25  
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ  ΟΙΚ 3215  

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m
3
). 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Ενενιντα πζντε  

                    Αρικμθτικϊσ:   95,00  
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Άρκρο 2.3 (ΝΕΣ ΟΛΚ 38.03): Ξυλότυποι ςυνικων χυτϊν καταςκευϊν 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 3816  

Ξυλότυποι ςυνικων χυτϊν καταςκευϊν (πλακϊν, δοκϊν, πλαιςίων, φατνωμάτων, ςτφλων, πεδίλων, υπερκφρων, 
κλιμάκων κλπ) ςε οποιαδιποτε ςτάκμθ από το ζδαφοσ, αλλά ςε φψοσ του πυκμζνα του ξυλοτφπου μζχρι +4,00 m από 
το υποκείμενο δάπζδο εργαςίασ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 01-04-00-00 "Καλοφπια καταςκευϊν από 
ςκυρόδεμα (τφποι)". 

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: θ φκορά και απομείωςθ των χρθςιμοποιουμζνων υλικϊν, θ εργαςία ανζγερςθσ-
ςυναρμολόγθςθσ και θ εργαςία αποξιλωςθσ του καλουπιοφ και απομάκρυνςθσ όλων των υλικϊν που 
χρθςιμοποιικθκαν για τθν διαμόρφωςι του. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) ανεπτυγμζνθσ επιφανείασ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δζκα πζντε και εβδομιντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   15,70  

 

ΝΕΣ ΟΛΚ 38.20  Χαλφβδινοι οπλιςμοί ςκυροδζματοσ 
Ρρομικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου χάλυβα οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ, μορφισ διατομϊν, κατθγορίασ (χάλυβασ 
B500A, B500C και δομικά πλζγματα) και διαμόρφωςθσ ςφμφωνα με τθν μελζτθ, προςζγγιςθ ςτθν κζςθ ενςωμάτωςθσ με 
οποιοδιποτε μζςον και τοποκζτθςι του ςφμφωνα με τα ςχζδια οπλιςμοφ. Εκτζλεςθ εργαςιϊν ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 01-
02-01-00 "Χαλφβδινοσ οπλιςμόσ ςκυροδεμάτων" 

Θ τοποκζτθςθ του ςιδθροπλιςμοφ κα γίνεται μόνον μετά τθν παραλαβι του ξυλοτφπου ι τθσ επιφανείασ ζδραςθσ του 
ςκυροδζματοσ (π.χ. υπόςτρωμα οπλιςμζνων δαπζδων κλπ). 

Ο χάλυβασ οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων επιμετράται ςε χιλιόγραμμα βάςει αναλυτικϊν Ρινάκων Οπλιςμοφ. Εάν οι πίνακεσ 
αυτοί δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν εγκεκριμζνθ μελζτθ του ζργου κα ςυντάςςονται με μζριμνα του Αναδόχου και κα 
υποβάλλονται ςτθν Υπθρεςία προσ ζλεγχο και κεϊρθςθ πριν από τθν ζναρξθ τθσ τοποκζτθςθσ του οπλιςμοφ.  

Οι Ρίνακεσ κα ςυνταςςονται βάςει των ςχεδίων τθσ μελζτθσ και κα περιλαμβάνουν λεπτομερϊσ τισ διαςτάςεισ των 
ράβδων (αναπτφγματα), τισ διαμζτρουσ, τισ κζςεισ τοποκζτθςθσ και τα μικθ υπερκάλυψθσ, τα βάρθ ανά τρζχον μζτρο 
κατά διάμετρο, τα επί μζρουσ και τα ολικά μικθ των ράβδων, τα μερικά βάρθ ανά διάμετρο και το ολικό βάροσ. Οι ωσ άνω 
Ρίνακεσ Οπλιςμοφ, μετά τθν παραλαβι των οπλιςμϊν, κα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και τθν Υπθρεςία και κα 
αποτελοφν τθν επιμζτρθςθ των οπλιςμϊν. 

 

Το ανά τρζχον μζτρο βάροσ των ράβδων οπλιςμοφ κα υπολογίηεται με βάςθ τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίοσ 
παρατίκεται ςτθν ςυνζχεια. Σε καμμία περίπτωςθ δεν γίνεται αποδεκτόσ ο προςδιοριςμόσ του μοναδιαίου βάρουσ των 
ράβδων βάςει ηυγολογίου. 

 

Ονομ.  

διάμετροσ 
(mm) 

Πεδίο εφαρμογισ 

Ονομ. 
διατομι  

(mm
2
) 

Ονομ.  

μάηα/ 
μζτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλοφρεσ και 

ευκυγραμμιςμζνα 
προϊόντα 

Θλεκτρο-
ςυγκολλθμζνα 
πλζγματα και 
δικτυϊματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 
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Ονομ.  

διάμετροσ 
(mm) 

Πεδίο εφαρμογισ 

Ονομ. 
διατομι  

(mm
2
) 

Ονομ.  

μάηα/ 
μζτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλοφρεσ και 

ευκυγραμμιςμζνα 
προϊόντα 

Θλεκτρο-
ςυγκολλθμζνα 
πλζγματα και 
δικτυϊματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

Στισ επιμετροφμενεσ ποςότθτσς, πζραν τθσ προμικειασ, μεταφοράσ επί τόπου, διαμόρφωςθσ και τοποκζτθςθσ του 
οπλιςμοφ, περιλαμβάνονται ανθγμζνα τα ακόλουκα: 

 Θ ςφνδεςθ των ράβδων κατά τρόπο ςτερεό με ςφρμα, ςε όλεσ ανεξάρτθτα τισ διαςταυρϊςεισ και όχι εναλλάξ  

 Θ προμικεια του ςφρματοσ πρόςδεςθσ.  

 Θ προμικεια και τοποκζτθςθ αρμοκλειδϊν (κατά ISO 15835-2), εκτόσ αν ςτα ςυμβατικά τεφχθ του ζργου 
προβλζπετει ιδιαίτερθ επιμζτρθςθ και πλθρωμι αυτϊν. 

 Οι πλάγιεσ μεταφορζσ και θ διακίνθςθ του οπλιςμοφ ςε οποιοδιποτε φψοσ από το δάπεδο εργαςίασ.  

 Θ τοποκζτθςθ υποςτθριγμάτων (καβίλιεσ, αναβολείσ) και ειδικϊν τεμαχίων ανάρτθςθσ που τυχόν κα απαιτθκοφν 
(εργαςία και υλικά). 

 Θ απομείωςθ και φκορά του οπλιςμοφ κατά τθν κοπι και κατεργαςία . 

 

Τιμι ανά χιλιόγραμμο  (kg) ςιδθροφ οπλιςμοφ υδραυλικϊν ζργων τοποκετθμζνου ςφμφωνα με τθν μελζτθ. 

 

Άρκρο 2.4 (ΝΕΣ ΟΛΚ 38.20.02):  Χαλφβδινοι οπλιςμοί κατθγορίασ B500C  
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-3873 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Ζνα και μθδζν επτά λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   1,07  

 

Άρκρο 2.5 (ΝΕΣ ΟΛΚ 38.20.03):  Δομικά πλζγματα B500C   
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-3873 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Ζνα και μθδζν ζνα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:    1,01  

 

Άρκρο 2.6 (ΝΕΣ ΟΛΚ 38.45):  Αποςτατιρεσ ςιδθροπλιςμοφ ςκυροδεμάτων 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 3873 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ πλαςτικϊν ι από τςιμεντοειδι υλικά ςτθριγμάτων (αποςτατιρεσ) χαλυβδίνου οπλιςμοφ 
ςτοιχείων από ςκυρόδεμα, για τθν επίτευξθ τθσ προβλεπόμενθσ από τουσ κανονιςμοφσ και τθν μελζτθ επικάλυψθσ του 
οπλιςμοφ, ςε οποιαδιποτε τμιματα του ζργου και ςε οποιοδιποτε φψοσ από το δάπεδο εργαςίασ. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) επιφανείασ ξυλοτφπου.  

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δφο και είκοςι λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   2,20 
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Άρκρο 2.7 (ΝΕΣ ΤΔΡ 10.19): Αποκατάςταςθ τοπικϊν βλαβϊν ςτοιχείων από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα 
οφειλομζνων ςτθν διάβρωςθ του οπλιςμοφ με χριςθ επιςκευαςτικϊν 
κονιαμάτων και αναςτολζων διάβρωςθσ 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ 6370 

Εργαςίεσ αποκατάςταςθσ τοπικϊν βλαβϊν ςτοιχείων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ οφειλομζνων ςτθν διάβρωςθ του 
οπλιςμοφ λόγω ενανκράκωςθσ του ςκυροδζματοσ ι διείςδυςθσ χλωριόντων, οποία άχει ωσ αποτζλεςμα τθν διόγκωςθ 
του οπλιςμοφ και τθν απολζπιςθ ι αποφλοίωςθ του ςκυροδζματοσ.  

Εφαρμογι των Αρχϊν και των Μεκόδων Αποκατάςταςθσ που προβλζπονατι ςτθν ςειρά Ρροτφπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, με 
χριςθ προϊόντων που φζρουν  ςιμανςθ CE, χθμικϊσ ςυμβατϊν μεταξφ τουσ, εγκεκριμζνων από τθν Υπθρεςία, μετά 
από τεκμθριωμζνθ με τεχνικά ςτοιχεία πρόταςθ του Αναδόχου.  

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

 θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου των πάςθσ φφςεωσ υλικϊν (προαναμεμιγμζνων ινοπλιςμζνων 
επιςκευαςτικϊν κονιαμάτων κατθγορίασ R3 ι R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 για εφαρμογι με το χζρι, βελτιωτικϊν 
πρόςφυςθσ, αναςτολζων διάβρωςθσ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-7, υλικϊν προςτατευτικισ επάλειψθσ υψθλισ διαπνοισ 
κλπ), ςε ςφραγιςμζνεσ ςυςκευαςίεσ που κα αναγράφουν τον τφπο και τα χαρακτθριςτικά τουσ και κα φζρουν τθν 
ςιμανςθ CE 

 θ χριςθ ικριωμάτων για τθν προςπζλαςθ ςτισ κζςεισ των επεμβάςεων 

 θ τοπικι αφαίρεςθ του ςακροφ ςκυροδζματοσ ςτθν περιοχι τθσ επζμβαςθσ με χριςθ εργαλείων πεπιεςμζνου 
αζρα, θλεκτροεργαλείων ι και εργαλείων χειρόσ, μζχρι τθν πλιρθ αποκάλυψθ των ράβδων του διαβρωμζνου 
οπλιςμοφ.  

 ο επιμελισ κακαριςμόσ των ράβδων του οπλιςμοφ με ςυρματόβουρτςα 

 θ εφαρμογι ρευςτοφ αναςτολζα διάβρωςθσ επί των ράβδων οπλιςμοφ με ρολλό ι πινζλο 

 θ παραςκευι και εφαρμογι του επιςκευαςτικοφ κονιάματοσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του προμθκευτι για τθν 
αποκατάςταςθ τθσ διατομισ του ςτοιχείου ςκυροδζματοσ ςτθν αρχικι τθσ   

 θ τελικι εξομάλυνςθ τθσ επιφανείασ μετά τθν ςκλθρυνςθ του επιςκευαςτικοφ κονιάματοσ και θ εφαρμογι 
προςτατευτικισ επίςτρωςθσ υψθλισ διαπνοισ, ςιλοξανικισ βάςεωσ, με ρολλό ι πινζλλο. 

Στισ εργαςίεσ κακαριςμοφ τθσ επιφανείασ επζμβαςθσ δεν περιλαμβάνεται τυχόν απαιτοφμενθ υδροβολι, θ οποία 
πλθρϊνεται ιδιάιτερα με βάςθ τα οικεία άρκρα του Τιμολογίου. 

Επιμζτρθςθ με βάςθ τθν επιφάνεια αποκατάςταςθσ που προςδιορίηεται από το πλάτοσ και το φψοσ τθσ επζμβαςθσ 
που προβλζπεται από τθν μελζτθ (ορκογωνιςμζνθ επιφάνεια). 

Επιςθμαίνεται ότι θ επιφάνεια των επεμβάςεων κα διευρφνεται ςτθν απαιτοφμενθ ζκταςθ, μετά από ζγκριςθ τθσ 
Υπθρεςίασ, εάν κατά τισ εργαςίεσ κακαριςμοφ διαπιςτωκεί ότι θ διάβρωςθ του οπλιςμοφ  ζχει προχωριςει πζραν τθσ 
αρχικϊσ προβλεφκείςασ ζκταςθσ. 

Επιςθμαίνεται επίςθσ ότι το παρόν άρκρο δεν ζχει εφαρμογιςε εκτεταμζνεσ βλάβεσ καταςκευϊν από ςκυρόδεμα  

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m
2
) εργαςίασ πλιρωσ περαιωμζνθσ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Πενιντα τρία και εξιντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   53,60  

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΛΩΝ Γ: ΣΟΛΧΟΠΟΛΛΕ – ΕΠΛΧΡΛΜΑΣΑ 

 

ΝΕΣ ΟΛΚ 78.05  Γυψοςανίδεσ 
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Γυψοςανίδεσ οιουδιποτε ςχιματοσ, πλάτουσ και μικουσ, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με ςιμανςθ CE, για τθν επζνδυςθ τοίχων 
ι άλλων επιφανειϊν πλιν ψευδοροφϊν, εμβαδοφ ετοίμου φφλλου άνω των 0.72 m

2
, επί ςκελετοφ ι μθ (ο τυχόν 

ςκελετόσ τιμολογείται ιδιαιτζρωσ).  

 

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία πλιρουσ τοποκετιςεωσ.  

Επιςθμαίνεται ότι ςτθν περίπτωςθ χριςθσ γυψοςανίδων εμβαδοφ ετοίμου φφλλου μικρότερου από  0.72 m
2
, οι τιμζσ 

των άρκρων 78.05.01.εωσ 78.05.12 προςαυξάνονται με τθν τιμι του άρκρου 78.05.13. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 

Άρκρο 3.1 (ΝΕΣ ΟΛΚ 78.05.04): Γυψοςανίδεσ ανκυγρζσ, επίπεδεσ, πάχουσ 12,5 mm  
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 7809 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δζκα πζντε και πενιντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   15,50  

 

Άρκρο 3.2 (ΝΕΣ ΟΛΚ 78.05.05): Γυψοςανίδεσ πυράντοχεσ, επίπεδεσ, πάχουσ 12,5 mm 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 7809 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δζκα ζξι και ογδόντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   16,80  

 

Άρκρο 3.3 (ΝΕΣ ΟΛΚ 78.10.02): Σςιμεντοςανίδεσ επίπεδεσ, πάχουσ 12,5 mm  
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 7809 

Τςιμεντοςανίδεσ, επίπεδεσ, πάχουσ 12,5 mm, οποιουδιποτε ςχιματοσ και διαςτάςεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12467, με 
ςιμανςθ CE, τοποκετθμζνεσ ςε κατακόρυφθ ι οριηόντια επιφάνεια, μετά των υλικϊν ςτοκαρίςματοσ των αρμϊν και 
των μζςων ςτερζωςθσ (πχ βίδεσ) με τθν εργαςία πλιρουσ τοποκζτθςθσ. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Σριάντα ζνα και πενιντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:    31,50  

 

Άρκρο 3.4 (ΝΕΣ ΟΛΚ 46.01.03): Οπτοπλινκοδομζσ με διακζνουσ τυποποιθμζνουσ οπτοπλίνκουσ 6x9x19 
cm, πάχουσ 1 (μιάσ) πλίνκου (μπατικοί τοίχοι) 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-4623.1 

Ρλινκοδομζσ με διάκενουσ τυποποιθμζνουσ οπτόπλινκουσ διαςτάςεων 6x9x19 cm, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν 
ΕΤΕΡ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινκουσ", ςε οποιαδιποτε κζςθ και ςτάκμθ του ζργου, με ζτοιμο κονίαμα 
κτιςίματοσ παραδιδόμενο ςε ςιλό ι με αςβεςτοτςιμεντοκονίαμα που παραςκευάηεται επί τόπου,  

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m
2
) πραγματικισ επιφάνειασ.  

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Σριάντα τρία και πενιντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   33,50 

 

Άρκρο 3.5 (ΝΕΣ ΟΛΚ 49.01.02):  Διαηϊματα (ςενάη) από ελαφρά οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, μπατικϊν τοίχων 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 3213 

Καταςκευι γραμμικϊν διαηωμάατων (ςενάη), μπατικϊν τοίχων, ποδιϊν ι ανωφλίων τοίχων πλθρϊςεωσ με ςκυρόδεμα 
κατθγορίασ C16/20 και ελαφρό οπλιςμό B500C (μζχρι 4Φ12 με ςυνδετιρεσ Φ8/10), διατομισ ζωσ 0,06 m2, ςε 
οποιοδιποτε φψοσ από το δάπεδο εργαςίασ.  

Συμπεριλαμβάνεται θ προμικεια των απαιτουμζνων υλικϊν επί τόπου, οι πλάγιεσ μεταφορζσ, τα ικριϊματα, θ 
απομείωςθ και φκορά των υλικϊν, θ εργαςία καταςκευισ και ο κακαριςμόσ του χϊρου από τα πάςθσ φφςεωσ 
υπολείμματα υλικϊν.  
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Στθν περίπτωςθ καταςκευισ διαηωμάτων μεγαλφτερθσ διατομισ, θ τιμι του παρόντοσ άρκρου προςαυξάνεται 
αναλογικά με βάςθ εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν ςε προβλζπεται οπλιςμόσ πζραν των 4Φ12, θ διαφορά 
τιμολογείται με βάςθ το άρκρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 

Τιμι ανά τρζχον μζτρο (m)  

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δζκα εννζα και εβδομιντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   19,70  

 

Άρκρο 3.6 (ΝΕΣ ΟΛΚ 71.31-Χ): Εξωτερικά ζγχρωμα επιχρίςματα τςιμεντοςανίδων, πάχουσ 1,5 mm μετά 
ειδικοφ αντιαλκαλικοφ πλζγματοσ   

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ7131 

Εφαρμογι εξωτερικοφ ζγχρωμου επιχρίςματοσ τςιμεντοςανίδασ (αντιρρθγματικόσ οργανικόσ ςοβάσ ακρυλικισ βάςθσ 
με ελαςτικότθτα, που προςφζρει αδιαβροχοποίθςθ, αντοχι, άριςτθ αντίςταςθ ςτθν υγραςία, τουσ ρφπουσ, τα άλγθ 
και τουσ μφκθτεσ εξαςφαλίηοντασ τθν καλφτερθ προςταςία απο τθν μοφχλα και τουσ μικροοργανιςμοφσ ακόμα και ςε 
περιοχζσ με πολφ υψθλι υγραςία ςε όλεσ τισ επιφάνειεσ που εφαρμόηεται), το οποίο εγκιβωτίηει παράλλθλα και το 
αντιαλκαλικό εξωτερικό πλζγμα ενίςχυςθσ ενδεικτικοφ τφπου AQUAPANEL, βάρουσ 200 gr/m3.  

Ρροθγείται θ αρμολόγθςθ των τςιμεντοςανίδων με κατάλλθλο υλικό αρμολόγθςθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν 
αντιαλκαλικι υαλοταινία αρμοφ πλάτουσ 10cm. 

Στα πρζκια ανοιγμάτων και κουφωμάτων κα υπάρχει διατομι ςχιματοσ «Ρ» για νεροςταλάκτθ. Οι ποδιζσ παρακφρων 
και ανοιγμάτων κα ζχουν κλίςθ τουλάχιςτον 1,5% προσ τα ζξω για τθν απομάκρυνςθ των ομβρίων.Οι επιςτζψεισ 
ςτθκαίων κα ζχουν κλίςθ 1,5% προσ το εςωτερικό των δωμάτων. Στο επίπεδο του φυςικοφ εδάφουσ προβλζπεται 
διαμόρφωςθ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των εγκαταςτάςεων του Ανελκυςτιρα,του ανεμοφράκτθ και τθσ άμπασ 
για ΑμεΑ. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Ζντεκα και εβδομιντα ζξι λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   11,76  

 

Άρκρο 3.7 (ΝΕΣ ΟΛΚ 71.31): Επιχρίςματα τριπτά - τριβιδιςτά με μαρμαροκονίαμα 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 7131  

Επιχρίςματα τριπτά τριβιδιςτά με μαρμαροκονίαμα 1:2, ςε τρεισ ςτρϊςεισ, επί τοίχων ι οροφϊν, ςε οποιαςδιποτε 
ςτάκμθ από το ζδαφοσ, και ςε φψοσ μζχρι 4,00 m από το δάπεδο εργαςίασ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-
03-01-00 "Επιχρίςματα με κονιάματα που παραςκευάηονται επί τόπου". 

Ρλιρωσ περαιωμζνθ εργαςία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτοφμενο μθχανικό εξοπλιςμό, ειδικά εργαλεία και 
ικριϊματα εργαςίασ. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m
2
) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Ζντεκα και είκοςι λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   11,20  

 

Άρκρο 3.8 (ΝΕΣ ΟΛΚ 71.21): Επιχρίςματα τριπτά - τριβιδιςτά με τςιμεντοκονίαμα  
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 7121  

Επιχρίςματα τριπτά - τριβιδιςτά με τςιμεντοκονίαμα των 450 kg τςιμζντου, πάχουσ 2,5 cm, ςε τρεισ ςτρϊςεισ, από τισ 
οποίεσ θ πρϊτθ πιτςιλιςτι, θ δεφτερθ ςτρωτι (λάςπωμα) και τρίτθ τριπτι (τριβιδιςτι), επί τοίχων ι οροφϊν, ςε 
οποιαςδιποτε ςτάκμθ από το ζδαφοσ, και ςε φψοσ μζχρι 4,00 m από το δάπεδο εργαςίασ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ 
και τθν ΕΤΕΡ 03-03-01-00 "Επιχρίςματα με κονιάματα που παραςκευάηονται επί τόπου". 

Ρλιρωσ περαιωμζνθ εργαςία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτοφμενο μθχανικό εξοπλιςμό, ειδικά εργαλεία και 
ικριϊματα εργαςίασ. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m
2
) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δζκα τρία και πενιντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   13,50  
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ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΛΩΝ Δ: ΔΛΚΣΤΑ 

 

Άρκρο 4.1 (ΑΣΘΕ Ν8000.1): φνολο επιτραπζηιου εξοπλιςμοφ - ςυςκευϊν παραςκευαςτθρίου 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 42 

Σφνολο επιτραπζηιου εξοπλιςμοφ - ςυςκευϊν παραςκευαςτθρίου, προμικεια και προςκόμιςθ ςτο μουςείο, ζτοιμα 
προσ χριςθ, μετά των απαραίτθτων δοκιμϊν, που περιλαμβάνει: 

1. ΦΑΡΙΕΑ, Ιςχφοσ 400kW / 230V. 

2. ΣΤΙΦΤΘΣ ΘΛΕΚΤΙΚΟΣ ΒΑΕΩΣ ΤΥΡΟΥ, Διαςτάςεων 18x28x30εκ, χωρίσ καπάκι, ιςχφοσ 180kW / 230V. 

3. ΜΘΧΑΝΘ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΦΕ, Με γυάλινθ κανάτα, ιςχφοσ 2400kW / 230V. 

4. ΚΑΦΕΜΘΧΑΝΘ, Διαςτάςεων 63x55x47εκ, με 2 γκρουπ, αυτόματθ, με χωρθτικότθτα boiler 5 λίτρα και 
ενςωματωμζνθ αντλία νεροφ, ιςχφοσ 4,5kW 400V. 

5. ΤΟΣΤΙΕΑ ΔΙΡΛΘ, Διαςτάςεων 50x35x24εκ, λεία ι ραβδωτι, ιςχφοσ 2 x 2kW / 230V. 

Τιμι πλιρωσ τοποκετθμζνου ςετ 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Σρείσ χιλιάδεσ τετρακόςια εβδομιντα  

                    Αρικμθτικϊσ:    3.470,00  

 

Άρκρο 4.2 (ΑΣΘΕ Ν8000.2): φνολο εντοιχιςμζνου - επιδαπζδιου εξοπλιςμοφ - ςυςκευϊν 
παραςκευαςτθρίου   

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 42 

Σφνολο εντοιχιςμζνου - επιδαπζδιου εξοπλιςμοφ - ςυςκευϊν παραςκευαςτθρίου, προμικεια, προςκόμιςθ ςτο 
μουςείο, ςφνδεςθ με το δίκτυο θλεκτροδότθςθσ, φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, ανάλογα με το είδοσ, μετά των 
απαραίτθτων δοκιμϊν, που περιλαμβάνει: 

1. ΛΑΝΤΗΑ, Διαςτάςεων 110x70x86εκ, καταςκευαςμζνο εξολοκλιρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304-18/10, με 2 
γοφρνεσ 50x50 εκ, με ςυρόμενεσ πόρτεσ εμπρόσ, ανοιχτι πίςω, με ράφι ςτο πάτωμα, πίςω πανωςικωμα, με οπι και 
διπλι ποδοκίνθτθ βρφςθ νεροφ ηεςτοφ-κρφου. 
2. ΡΛΥΝΤΘΙΟ ΡΙΑΤΩΝ - ΡΟΤΘΙΩΝ, Διαςτάςεων 57x60x122 εκ, με τετράγωνο καλάκι 50x50 εκ, χωρθτικότθτασ 18 
πιάτα, με άνοιγμα πόρτασ 36cm, ςυνολικισ ιςχφοσ 6.600W /50Hz, με βαλβίδα αντεπιςτροφισ νεροφ, βαλβίδα 
ςτεγνωτικοφ, αντλία ςαπουνιοφ και μαγνθτικό αφαλατωτι 

3. ΨΥΓΕΙΟ ΡΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ, Διαςτάςεων 100x70x86εκ, καταςκευαςμζνο εξολοκλιρου από ανοξείδωτο χάλυβα 
AISI 304-18/10, με 2 πόρτεσ ανοιγόμενεσ, 1 ςειρά ςχάρεσ-ράφι εςωτερικά, ψυκτικό ςτοιχείο βεβιαςμζνθσ 
κυκλοφορίασ και μθχάνθμα κλειςτοφ τφπου  ενςωματωμζνο ςτο ψυγείου. 

4. ΨΥΓΕΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, Διαςτάςεων 60x60x187εκ, με 1 πόρτα ανοιγόμενθ, κρυςτάλλινθ και ενςωματωμζνο ψυκτικό 
μθχάνθμα. 

5. ΘΕΜΟΘΑΛΑΜΟΣ, Διαςτάςεων 120x60x90εκ, καταςκευαςμζνο εξολοκλιρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304-
18/10, με 2 πόρτεσ ανοιγόμενεσ. 

6. ΚΑΤΑΨΥΚΤΘΣ, Διαςτάςεων 100x60x90εκ, καταςκευαςμζνο εξολοκλιρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304-18/10, με 
2 πόρτεσ ανοιγόμενεσ, 1 ςειρά ςχάρεσ-ράφι εςωτερικά, ψυκτικό ςτοιχείο βεβιαςμζνθσ κυκλοφορίασ και μθχάνθμα 
κλειςτοφ τφπου ενςωματωμζνο ςτον καταψφκτθ. 

Τιμι ενόσ πλιρωσ τοποκετθμζνου ςετ 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Εννζα χιλιάδεσ εκατό  

                    Αρικμθτικϊσ:   9.100,00  
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ΤΔΡΕΤΘ 
 

Άρκρο θμ1 (ΑΣΘΕ 8041.6.3):  Χαλκοςωλινασ Εξωτ. Διαμζτρου 18 mm πάχουσ τοιχϊματοσ 1,0mm 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 7 

Χαλκοςωλινασ τοποκετθμζνοσ με όλα τα ειδικά τεμάχια ςυνδζςεωσ, υλικά ςτερεϊςεωσ (απαγορεφεται θ ςτερζωςθ 
με ιλουσ) και ςυγκολλιςεωσ, δθλαδι χαλκοςωλινασ, ςφνδεςμοι, ρακόρ, ταφ κλπ, επί τόπου και εργαςία πλιρουσ 
εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ Εξωτ. Διαμζτρου 18 mmπάχουσ τοιχϊματοσ 1,0mm. 

Τιμι ανά  μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Οκτϊ και ςαράντα επτά λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   8,47  

 

Άρκρο θμ2 (ΑΣΘΕ  8041.7.2): Χαλκοςωλινασ Εξωτ. Διαμζτρου 22 mm πάχουσ τοιχϊματοσ 1,5 mm 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 7 

Χαλκοςωλινασ τοποκετθμζνοσ με όλα τα ειδικά τεμάχια ςυνδζςεωσ, υλικά ςτερεϊςεωσ (απαγορεφεται θ ςτερζωςθ 
με ιλουσ) και ςυγκολλιςεωσ, δθλαδι χαλκοςωλινασ, ςφνδεςμοι, ρακόρ, ταφ κλπ, επί τόπου και εργαςία πλιρουσ 
εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ Εξωτ. Διαμζτρου 22 mm πάχουσ τοιχϊματοσ 1,5 mm. 

Τιμι ανά  μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Ζντεκα και είκοςι επτά λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   11,27  

 

Άρκρο θμ3 (ΑΣΘΕ  8041.8.1): Χαλκοςωλινασ Εξωτ. Διαμζτρου 28 mm πάχουσ τοιχϊματοσ 1,5 mm 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 7 

Χαλκοςωλινασ τοποκετθμζνοσ με όλα τα ειδικά τεμάχια ςυνδζςεωσ, υλικά ςτερεϊςεωσ (απαγορεφεται θ ςτερζωςθ 
με ιλουσ) και ςυγκολλιςεωσ, δθλαδι χαλκοςωλινασ, ςφνδεςμοι, ρακόρ, ταφ κλπ, επί τόπου και εργαςία πλιρουσ 
εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ Εξωτ. Διαμζτρου 28 mmπάχουσ τοιχϊματοσ 1,50 mm. 

Τιμι ανά  μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δζκα τρία και ενενιντα ζνα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   13,91  

 

Άρκρο θμ4 (ΑΣΘΕ  8041.2.2): Αναμικτιρασ (μπαταρία) κερμοφ - ψυχροφ φδατοσ, ορειχάλκινοσ, 
επιχρωμιωμζνοσ τοποκετθμζνοσ ςε νιπτιρα - Διαμζτρου 1/2 ins 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 13 

Αναμικτιρασ (μπαταρία) κερμοφ - ψυχροφ φδατοσ, ορειχάλκινοσ, επιχρωμιωμζνοσ δθλαδι αναμικτιρασ και 
μικροχλικά επί τόπου και εργαςία τοποκετιςεωσ ςυνδζςεωσ και πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ τοποκετθμζνοσ ςε νιπτιρα 
- Διαμζτρου 1/2 ins. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Πενιντα επτά και είκοςι πζντε λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   57,25  
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Άρκρο θμ5 (ΑΣΘΕ  8141.3.2): Αναμικτιρασ (μπαταρία) κερμοφ - ψυχροφ φδατοσ, ορειχάλκινοσ, 
επιχρωμιωμζνοσ νεροχφτθ - Διαμζτρου 1/2 ins 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 13 

Αναμικτιρασ (μπαταρία) κερμοφ - ψυχροφ φδατοσ, ορειχάλκινοσ, επιχρωμιωμζνοσ δθλαδι αναμικτιρασ και 
μικροχλικά επί τόπου και εργαςία τοποκετιςεωσ ςυνδζςεωσ και πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ νεροχφτθ - Διαμζτρου 1/2 
ins. 

Τιμι ανά  τεμ 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Εξιντα εννζα και εξιντα ζνα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   69,61  

 

Άρκρο θμ6 (ΑΣΘΕ  8131.3.1): Βαλβίδα διακοπισ (διακόπτθσ) ορειχάλκινθ, επιχρωμιωμζνθ,Σφπου 
γωνιακι, Διαμζτρου 1/2 ins 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 11 

Βαλβίδα διακοπισ (διακόπτθσ) ορειχάλκινθ,επιχρωμιωμζνθ με τα μικροχλικά ςυνδζςεωσ και τθν εργαςία πλιρουσ 
εγκαταςτάςεωσ, Τφπου γωνιακι, Διαμζτρου 1/2 in. 

Τιμι ανά  τεμ 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δζκα τζςςερα και πενιντα τρία λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   14,53  

 

Άρκρο θμ7 (ΑΣΘΕ  Ν8106.2): φαιρικι βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινθ διαμζτρου Φ 3/4  ins  
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 11 

Σφαιρικι βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειχάλκινθ , βαρζωσ τφπου, με μοxλό xειριςμοφ (κλειςιμο με 1/4 τθσ 
ςτροφισ) με τα υλικά και μικροχλικά ςφνδεςθσ και τθν εργαςία πλιρουσ εγκατάςταςθσ διαμζτρου Φ 3/4 ins. 

Τιμι ανά  τεμ 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δζκα τρία και μθδζν επτά λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   13,07 

 

Άρκρο θμ8 (ΑΣΘΕ  Ν8106.3): φαιρικι βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινθ διαμζτρου Φ 1  ins  
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 11 

Σφαιρικι βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειχάλκινθ , βαρζωσ τφπου, με μοxλό xειριςμοφ (κλειςιμο με 1/4 τθσ 
ςτροφισ) με τα υλικά και μικροχλικά ςφνδεςθσ και τθν εργαςία πλιρουσ εγκατάςταςθσ διαμζτρου Φ 1 ins 

Τιμι ανά  τεμ 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δζκα τζςςερα και μθδζν δυο λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   14,02 

 

Άρκρο θμ9 (ΑΣΘΕ  Ν8540.101):  Κερμικι μόνωςθ ςωλινων με αφρϊδεσ πλαςτικό υλικό κυψελοειδοφσ 
κυτταρικισ δομισ, για ςωλινα διαμζτρου Φ 1/2 ins, πάχουσ 9mm. 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 40 

Θερμικι μόνωςθ ςωλινων με αφρϊδεσ πλαςτικό υλικό κυψελοειδοφσ κυτταρικισ δομισ, με λ<0,034Wmk ςε μορφι 
ςωλινων και φφλλων, όπωσ περιγράφονται ςτισ τεxνικζσ προδιαγραφζσ, κακϊσ και εργαςία πλιρουσ τοποκζτθςθσ. 
για ςωλινα διαμζτρου Φ 1/2 ins, πάχουσ 9mm. 

Τιμι ανά  μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Πζντε και ογδόντα επτά λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   5,87  
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Άρκρο θμ10 (ΑΣΘΕ  Ν8540.102):  Κερμικι μόνωςθ ςωλινων με αφρϊδεσ πλαςτικό υλικό κυψελοειδοφσ 
κυτταρικισ δομισ, για ςωλινα διαμζτρου Φ 3/4 ins, πάχουσ 9mm.  
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 40 

Θερμικι μόνωςθ ςωλινων με αφρϊδεσ πλαςτικό υλικό κυψελοειδοφσ κυτταρικισ δομισ, με λ<0,034Wmk ςε μορφι 
ςωλινων και φφλλων, όπωσ περιγράφονται ςτισ τεxνικζσ προδιαγραφζσ, κακϊσ και εργαςία πλιρουσ τοποκζτθςθσ. 
για ςωλινα διαμζτρου Φ 3/4 ins, πάχουσ 9mm 

Τιμι ανά  μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Ζξι και είκοςι πζντε λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   6,25  

 

Άρκρο θμ11 (ΑΣΘΕ  Ν8615.2): Θλιακόσ ςυλλζκτθσ, με το ςφνολο των εξαρτθμάτων του. Επιφάνεια 
θλιακοφ ςυλλζκτθ 2 τ.μ 

Θλιακόσ ςυλλζκτθσ ,με το ςφνολο των εξαρτθμάτων του. Επιφάνεια θλιακοφ ςυλλζκτθ 2 τ.μ. 

Τιμι ανά  τεμ 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Χίλια εκατόν οκτϊ και εξιντα δφο λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:    1.108,62  

 

Άρκρο θμ12 (ΑΣΘΕ  8036.8):  ιδθροςωλινασ γαλβανιςμζνοσ με ραφι Διαμζτρου 3 ins Πάχουσ 4,05mm 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 5 

Σιδθροςωλινασ γαλβανιςμζνοσ με ραφι ISO- MEDIUMβαρφσ (πράςινθ ετικζττα), δθλαδι ςιδθροςωλινασ και κάκε 
είδουσ ειδικά τεμάχια (πλθν ρακόρ), άγκιςτρα ςτερεϊςεωσ ςε απόςταςθ μεταξφ τουσ το πολφ 2 mκαι μικροχλικά 
(καννάβι ςχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ και δοκιμϊν πιζςεωσ 
Διαμζτρου 3 ins Ράχουσ 4,05 mm. 

Τιμι ανά  μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Πενιντα τρία και εβδομιντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   53,70  

 

Άρκρο θμ13 (ΑΣΘΕ  8606.1.2): Αυτόματθ βαλβίδα με πλωτιρα, εξαεριςμό ςωλθνϊςεων νεροφ, 
Διαμζτρου ςπειρϊματοσ 3/8 ins. Γιά πίεςθ λειτουργίασ ζωσ 5 atm 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 11 

Αυτόματθ βαλβίδα με πλωτιρα, εξαεριςμό ςωλθνϊςεων νεροφ πλιρωσ τοποκετθμζνθ ςε ςωλινα. 
Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά ςυνδζςεωσ, ςτερεϊςεωσ κλπ. και θ εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ Διαμζτρου 
ςπειρϊματοσ 3/8 ins Γιά πίεςθ λειτουργίασ ζωσ 5 atm. 

Τιμι ανά  τεμ 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Σριάντα τζςςερα και ενενιντα ζξι λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   34,96  

 

Άρκρο θμ14 (ΑΣΘΕ  8138.1.3):  Κρουνόσ εκροισ (βρφςθ) ορειχάλκινοσ, κοινόσ ορειχάλκινοσ, Διαμζτρου 
3/4 ins 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 11 

Κρουνόσ εκροισ (βρφςθ) ορειχάλκινοσ με τα μικροχλικά, υλικά ςυνδζςεωσ και τθν εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ 
κοινόσ ορειχάλκινοσ Διαμζτρου 3/4 ins. 

Τιμι ανά  τεμ 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δζκα και τριάντα δφο λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   10,32  

 



Σελίδα | 36  
 

Άρκρο θμ15 (ΑΣΘΕ  8605.1.1): Κυκλοφορθτισ νεροφ χαμθλισ πιζςεωσ, Παροχισ από 0 ζωσ & 2,50 m3/h 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 21 

Κυκλοφορθτισ νεροφ κατάλλθλου μανομετρικοφ φψουσ, γιά εγκατάςταςθ κεντρικισ κερμάνςεωσ, δθλαδι 
κυκλοφορθτισ, εξαρτιματα και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία τοποκετιςεωσ, ςυνδζςεωσ με το δίκτυο 
ςωλθνϊςεων νεροφ με φλάντηεσ ι ρακόρ και το θλεκτρικό δίκτυο, δοκιμϊν λειτουργίασ και πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ 
χαμθλισ πιζςεωσ Ραροχισ από 0 ζωσ & 2,50 m3/h. 

Τιμι ανά  τεμ 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Διακόςια ογδόντα επτά  

                    Αρικμθτικϊσ:   287,00  

 

Άρκρο θμ16 (ΑΣΘΕ  8257.1.6):  Κερμαντιρασ νεροφ (μπόϊλερ) διπλισ ενζργειασ DIN4803 Χωρθτθκότθτασ 
100 l 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 24 

Θερμαντιρασ νεροφ (μπόϊλερ) καταςκευαςμζνοσ ςφμφωνα με τουσ γερμανικοφσ κανονιςμοφσ αό χαλυβδελάςματα 
ςυγκολλθτά εξ' ολοκλιρου γαλβανιςμζνοσ εν κερμϊ μετά τθν αποκαταςκευι του, γιά πίεςθ λειτουργίασ 10 
ατμοςφαιρϊν, πλιρθσ δθλαδι κερμαντιρασ και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία τοποκετιςεωσ ςυνδζςεωσ και 
πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ DIN4803 Χωρθτθκότθτασ 100 l. 

Τιμι ανά  τεμ 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Σριακόςια ογδόντα τζςςερα και ογδόντα ζξι λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   384,86  

 

Άρκρο θμ17 (ΑΣΘΕ  8059.3):     υλλογζασ ομβρίων μπαλκονίων με επίπεδθ ςχάρα ευκφ διαμζτρου Φ 100 
mm 

Συλλογζασ ομβρίων μπαλκονίων με επίπεδθ ςχάρα ,ςφμφωνοσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, πλιρθσ, με τα υλικά και 
μικροχλικά ςφνδεςθσ, ςτερζωςθσ και τθσ εργαςίασ πλιρουσ τοποκζτθςθσ. ευκφ διαμζτρου Φ 100 mm. 

Τιμι ανά  τεμ 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Εκατόν τρία και δζκα πζντε λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   103,15  

 

 

ΑΠΟΧΕΣΕΤΘ 
 

 

Άρκρο θμ18 (ΑΣΘΕ  Ν8043.1.2): Πλαςτικόσ ςωλινασ αποχετεφςεωσ από ςκλθρό P.V.C., πιζςεωσ 6,0 atm, 
διαμζτρου Φ 40 mm 

Ρλαςτικόσ ςωλινασ αποχετεφςεωσ από ςκλθρό P.V.C. πιζςεωσ λειτουργίασ γιά 20°C 6,0 atm, γιά ςφνδεςθ με 
ςυγκόλλθςθ με παρεμβολι κατάλλθλθσ κόλλασ ι με ςφνδεςθ με διαμορφοφμενθ μοφφα ςτο ζνα άκρο του ςωλινα και 
ελαςτικό δακτφλιο ςτεγανότθτασ, πλιρωσ τοποκετθμζνοσ.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάκε ςχιματοσ 
(πλθν ςιφϊνια), τα υλικά ςυνδζςεωσ ςτερεϊςεωσ κλπ και θ εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ Ρίεςθσ 6 
atm διαμζτρου Φ 40 mm. 

Τιμι ανά  μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Ζντεκα και ςαράντα τζςςερα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   11,44  
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Άρκρο θμ19 (ΑΣΘΕ  Ν8043.1.3): Πλαςτικόσ ςωλινασ αποχετεφςεωσ από ςκλθρό P.V.C., πιζςεωσ 6,0 atm, 
διαμζτρου Φ 50 mm 

Ρλαςτικόσ ςωλινασ αποχετεφςεωσ από ςκλθρό P.V.C. πιζςεωσ λειτουργίασ γιά 20°C 6,0 atm, γιά ςφνδεςθ με 
ςυγκόλλθςθ με παρεμβολι κατάλλθλθσ κόλλασ ι με ςφνδεςθ με διαμορφοφμενθ μοφφα ςτο ζνα άκρο του ςωλινα και 
ελαςτικό δακτφλιο ςτεγανότθτασ, πλιρωσ τοποκετθμζνοσ.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάκε ςχιματοσ 
(πλθν ςιφϊνια), τα υλικά ςυνδζςεωσ ςτερεϊςεωσ κλπ και θ εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ Ρίεςθσ 6 
atm διαμζτρου Φ 50 mm. 

Τιμι ανά  μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δϊδεκα και μθδζν ζξι λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   12,06  

 

Άρκρο θμ20 (ΑΣΘΕ  Ν8043.1.5): Πλαςτικόσ ςωλινασ αποχετεφςεωσ από ςκλθρό P.V.C., πιζςεωσ 6,0 atm, 
διαμζτρου Φ 75 mm 

Ρλαςτικόσ ςωλινασ αποχετεφςεωσ από ςκλθρό P.V.C. πιζςεωσ λειτουργίασ γιά 20°C 6,0 atm, γιά ςφνδεςθ με 
ςυγκόλλθςθ με παρεμβολι κατάλλθλθσ κόλλασ ι με ςφνδεςθ με διαμορφοφμενθ μοφφα ςτο ζνα άκρο του ςωλινα και 
ελαςτικό δακτφλιο ςτεγανότθτασ, πλιρωσ τοποκετθμζνοσ.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάκε ςχιματοσ 
(πλθν ςιφϊνια), τα υλικά ςυνδζςεωσ ςτερεϊςεωσ κλπ και θ εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ Ρίεςθσ 6 
atm διαμζτρου Φ 75 mm. 

Τιμι ανά  μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δζκα πζντε και ενενιντα τρία λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   15,93 

 

Άρκρο θμ21 (ΑΣΘΕ  Ν8043.1.7): Πλαςτικόσ ςωλινασ αποχετεφςεωσ από ςκλθρό P.V.C., πιζςεωσ 6,0 atm, 
διαμζτρου Φ 100 mm 

Ρλαςτικόσ ςωλινασ αποχετεφςεωσ από ςκλθρό P.V.C. πιζςεωσ λειτουργίασ γιά 20°C 6,0 atm, γιά ςφνδεςθ με 
ςυγκόλλθςθ με παρεμβολι κατάλλθλθσ κόλλασ ι με ςφνδεςθ με διαμορφοφμενθ μοφφα ςτο ζνα άκρο του ςωλινα και 
ελαςτικό δακτφλιο ςτεγανότθτασ, πλιρωσ τοποκετθμζνοσ.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάκε ςχιματοσ 
(πλθν ςιφϊνια), τα υλικά ςυνδζςεωσ ςτερεϊςεωσ κλπ και θ εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ Ρίεςθσ 6 
atm διαμζτρου Φ 100 mm 

Τιμι ανά  μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Είκοςι και τριάντα οκτϊ λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   20,38  

 

Άρκρο θμ22 (ΑΣΘΕ  Ν8043.1.9): Πλαςτικόσ ςωλινασ αποχετεφςεωσ από ςκλθρό P.V.C., πιζςεωσ 6,0 atm, 
διαμζτρου Φ 125 mm 

Ρλαςτικόσ ςωλινασ αποχετεφςεωσ από ςκλθρό P.V.C. πιζςεωσ λειτουργίασ γιά 20°C 6,0 atm, γιά ςφνδεςθ με 
ςυγκόλλθςθ με παρεμβολι κατάλλθλθσ κόλλασ ι με ςφνδεςθ με διαμορφοφμενθ μοφφα ςτο ζνα άκρο του ςωλινα και 
ελαςτικό δακτφλιο ςτεγανότθτασ, πλιρωσ τοποκετθμζνοσ.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάκε ςχιματοσ 
(πλθν ςιφϊνια), τα υλικά ςυνδζςεωσ ςτερεϊςεωσ κλπ και θ εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ Ρίεςθσ 6 
atm διαμζτρου Φ 125 mm. 

Τιμι ανά  μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Είκοςι δφο και ςαράντα δφο λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   22,42  
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Άρκρο θμ23 (ΑΣΘΕ  Ν8028.2): ιφϊνι πλαςτικό δαπζδου με εςχάρα xωρίσ κόφτρα διαμζτρου Φ 70 mm 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 8 

Σιφϊνι πλαςτικό δαπζδου με εςχάρα xωρίσ κόφτρα πλιρωσ τοποκετθμζνο και ςυνδεδεμζνο με τα μικροχλικά και τθ 
διάνοιξθ οπϊν διαμζτρου Φ 70 mm 

Τιμι ανά  τεμ 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Εξιντα και ενενιντα τρία λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   60,93  

 

Άρκρο θμ24 (ΑΣΘΕ  Ν8151):  Λεκάνθ αποχωρθτθρίου από πορςελάνθ  
Λεκάνθ αποχωρθτθρίου από πορςελάνθ 'κρεμαςτι', δθλαδι λεκάνθ και υλικά ςτερεϊςεωσ και ςυγκολλιςεωσ επί 
τόπου και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ και ςυγκολλιςεωσ ςτομίων. 

Τιμι ανά  τεμ 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Εκατόν ζξι και ενενιντα δφο λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   106,92  

 

Άρκρο θμ25 (ΑΣΘΕ  8160.4): Νιπτιρασ πορςελάνθσ Διαςτ. 50 Χ 68 cm 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 17 

Νιπτιρασ πορςελάνθσ πλιρθσ με βαλβίδα χρωμζ ( ςταγγιςτιρα) πϊμα με άλυςο, ςιφϊνι χρωμζ Φ 1 1/4 
insςτθρίγματα, χαλκοςωλινεσ, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτιματα όπωσ και τα μικροχλικά (μολυβδόκολλα, τςιμζντο 
κλπ) και τθν εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ παραδοτζοσ ςε λειτουργία Διαςτ. 50 Χ 68 cm 

Τιμι ανά  τεμ 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Εκατόν εξιντα τρία και πενιντα εννζα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   163,59  

 

Άρκρο θμ26 (ΑΣΘΕ  8165.2.1): Νεροχφτθσ χαλφβδινοσ, ανοξείδωτοσ, πλάτουσ περίπου 50 cm δφο 
ςκαφϊν, Διαςτάςεων περίπου 35 Χ 40 X 13 cm, μικουσ 1,80 m 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 17 

Νεροχφτθσ χαλφβδινοσ, ανοξείδωτοσ, πλάτουσ περίπου 50 cm πλιρθσ με βαλβίδα (ςτραγγιςτιρα), πϊμα, ςωλινα 
υπερχειλίςεωσ και ςτθρίγματα, δθλαδι νεροχφτθσ και λοιπά γενικά εξαρτιματα και υλικά επί τόπου και εργαςία 
πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ γιά λειτουργία δφο ςκαφϊν Διαςτάςεων περίπου 35 Χ 40 X 13 cm, μικουσ 1,80 m. 

Τιμι ανά  τεμ 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Εκατόν ενενιντα δφο και ςαράντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   192,40  

 

Άρκρο θμ27 (ΑΣΘΕ  8168.2): Κακρζπτθσ τοίχου πάχουσ 4 mm μπιηουτζ, Διαςτάςεων 42 Χ 60 cm 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 13 

Κακρζπτθσ τοίχου πάχουσ 4 mm μπιηουτζ δθλαδι κακρζπτθσ, δφο ι τζςςαρεσ κοχλίεσ με κομβία χρωμζ, μικροχλικά 
επί τόπου και εργαςία πλιρουσ τοποκετιςεωσ Διαςτάςεων 42 Χ 60 cm. 

Τιμι ανά  τεμ 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Είκοςι πζντε και εξιντα εννζα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   25,69 
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Άρκρο θμ28 (ΑΣΘΕ  8169.1.2): Εταηζρα νιπτιρα πλιρθσ πορςελάνθσ - μικουσ 0,60 cm 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 13 

Εταηζρα νιπτιρα πλιρθσ δθλαδι υλικά και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία πλιρουσ τοποκετιςεωσ πορςελάνθσ - 
μικουσ 0,60 cm. 

Τιμι ανά  τεμ 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Είκοςι και εβδομιντα επτά  λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   20,77  

 

Άρκρο θμ29 (ΑΣΘΕ  8171.3): απωνοκικθ πορςελάνθσ πλιρθσ, Διαςτάςεων 15 Χ 15 cm 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 13 

Σαπωνοκικθ πορςελάνθσ πλιρθσ δθλαδι υλικά και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία πλιρουσ τοποκετιςεωσ 
Διαςτάςεων 15 Χ 15 cm. 

Τιμι ανά  τεμ 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δζκα τζςςερα και εβδομιντα οκτϊ  λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   14,78  

 

Άρκρο θμ30 (ΑΣΘΕ  8178.2.1): Χαρτοκικθ πλιρθσ επιχρωμιωμζνθ διαςτάςεων 15 Χ 15 cm 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 14 

Χαρτοκικθ πλιρθσ δθλαδι υλικά και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία πλιρουσ τοποκετιςεωσ επιχρωμιωμζνθ 
διαςτάςεων 15 Χ 15 cm 

Τιμι ανά  τεμ 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δζκα ζξι και εξιντα επτά  λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   16,67  

 

Άρκρο θμ31 (ΑΣΘΕ  Ν8003.2): Εγκατάςταςθ ανοξείδωτου service sink 
Εγκατάςταςθ ανοξείδωτου service sink που παρζxεται απο τον εργοδότθ ςτθν αποκικθ του εργοταξίου, δθλ. 
μεταφορά απο τθν αποκικθ ςτθ κζςθ εγκατάςταςθσ, τοποκζτθςθ, ςφνδεςθ προσ τα απαραίτθτα δίκτυα, (φδρευςθ, 
αποχζτευςθ, ατμόσ, θλεκτρικό ρεφμα κλπ), δοκιμι και παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία, ςυμπεριλαμβανόμενων και 
όλων των απαραίτθτων υλικϊν και μικροχλικϊν, ανθγμζνων ςε εργαςία, και εργαςίεσ. 

Τιμι ανά  τεμ 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Εκατόν δφο  

                    Αρικμθτικϊσ:   102,00  

 

Άρκρο θμ32 (ΑΣΘΕ  Ν8066.1.5): Φρεάτιο επιςκζψεωσ δικτφων αποχετεφςεωσ Διαςτάςεων 40cmX 40cm 
και βάκοσ ζωσ 0,50 m 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 10 

Φρεάτιο επιςκζψεωσ δικτφων αποχετεφςεωσ (ακακάρτων ι ομβρίων) δθλαδι: Εκςκαφι ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ, 
διάςτρωςθ πυκμζνα με ςκυρόδεμα 200 kgτςιμζντου πάχουσ 10 cmδόμθςθ πλευρικϊν επιφανειϊν με 
οπτοπλινκοδομι πάχουσ 1 πλίνκου και τςιμεντοκονιάματοσ 400 kgτςιμζντου, τοποκζτθςθ ςτο ςκυρόδεμα του 
πυκμζνα μιςοφ τεμαχίου πθλοςωλινα Φ 150 mmτομισ θμικυκλικισ και ςχιματοσ θμικυλινδρικοφ γιά διαμόρφωςθ 
κοίλθσ επιφάνειασ ροισ υγρϊν, επίχριςθ με τςιμεντοκονίαμα των 600 kgτςιμζντου του πυκμζνα και των πλευρικϊν 
επιφανειϊν του φρεατίου, εξαγωγι και αποκόμιςθ των προϊόντων εκςκαφϊν και αχριςτων υλικϊν Διαςτάςεων 
40cmX 40cmκαι βάκοσ ζωσ 0,50 m. 

Τιμι ανά  τεμ 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Εκατόν τριάντα εννζα και ενενιντα ζξι λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   139,96  
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Άρκρο θμ33 (ΑΣΘΕ  Ν8053.1): Μθχανοςίφωνασ πλαςτικόσ διαμζτρου Φ 12.5 cm 
Μθχανοςίφωνασ πλαςτικόσ πλιρωσ τοποκετθμζνοσ. διαμζτρου Φ 12.5 cm. 

Τιμι ανά  τεμ 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Σριάντα πζντε και δζκα εννζα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   35,19  

 

Άρκρο θμ34 (ΑΣΘΕ  8179.3): Κάκιςμα λεκάνθσ πλαςτικό με κάλυμμα χρωμάτων διαφόρων 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 18 

Κάκιςμα λεκάνθσ πλαςτικό με κάλυμμα πλιρεσ δθλαδι υλικά και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία πλιρουσ 
τοποκετιςεωσ χρωμάτων διαφόρων 

Τιμι ανά  τεμ 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Είκοςι δφο και εβδομιντα οκτϊ λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   22,78  

 

 

ΘΛΕΚΣΡΛΚΑ 
 

 

Άρκρο θμ35 (ΑΣΘΕ  8766.3.1): Καλϊδιο τφπου ΝΤM τριπολικό Διατομισ: 3 Χ 1,5mm2 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 46 

Καλϊδιο τφπου ΝΥM χάλκινων αγωγϊν ορατό ι εντοιχιςμζνο, δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ υλικϊν και 
μικρουλικϊν (κολλάρα, κοχλίασ, μοφφεσ, τςιμεντοκονίαμα, τακάκια, πζδιλα, καςςιτεροκόλλθςθ, μονωτικά πάςθσ 
φφςεωσ, όπωσ και ειδικά ςτθρίγματα ι αναλογία εςχάρασ, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργαςία διανοίξεωσ αυλάκων 
και οπϊν ςε οποιοδιποτε ςτοιχείο του κτθρίου τοποκετιςεωσ, διαμορφϊςεωσ και ςυνδζςεωσ των άκρων αυτοφ (ςτα 
κυτία και εξαρτιματα τθσ εγκαταςτάςεωσ) και πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ τριπολικό Διατομισ:3 Χ 1,5mm2. 

Τιμι ανά  μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Σζςςερα και ογδόντα ζξι λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:    4,86  

 

Άρκρο θμ36 (ΑΣΘΕ  8766.3.2): Καλϊδιο τφπου ΝΤM τριπολικό Διατομισ: 3 Χ 2,5mm2 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 46 

Καλϊδιο τφπου ΝΥM χάλκινων αγωγϊν ορατό ι εντοιχιςμζνο, δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ υλικϊν και 
μικρουλικϊν (κολλάρα, κοχλίασ, μοφφεσ, τςιμεντοκονίαμα, τακάκια, πζδιλα, καςςιτεροκόλλθςθ, μονωτικά πάςθσ 
φφςεωσ, όπωσ και ειδικά ςτθρίγματα ι αναλογία εςχάρασ, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργαςία διανοίξεωσ αυλάκων 
και οπϊν ςε οποιοδιποτε ςτοιχείο του κτθρίου τοποκετιςεωσ, διαμορφϊςεωσ και ςυνδζςεωσ των άκρων αυτοφ (ςτα 
κυτία και εξαρτιματα τθσ εγκαταςτάςεωσ) και πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ. τριπολικό Διατομισ:3 Χ 2,5mm2. 

Τιμι ανά  μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Πζντε και είκοςι ζνα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   5,21  

 

Άρκρο θμ37 (ΑΣΘΕ  8766.3.3): Καλϊδιο τφπου ΝΤM τριπολικό Διατομισ:3 Χ 4mm2 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 46 

Καλϊδιο τφπου ΝΥM χάλκινων αγωγϊν ορατό ι εντοιχιςμζνο, δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ υλικϊν και 
μικρουλικϊν (κολλάρα, κοχλίασ, μοφφεσ, τςιμεντοκονίαμα, τακάκια, πζδιλα, καςςιτεροκόλλθςθ, μονωτικά πάςθσ 
φφςεωσ, όπωσ και ειδικά ςτθρίγματα ι αναλογία εςχάρασ, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργαςία διανοίξεωσ αυλάκων 
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και οπϊν ςε οποιοδιποτε ςτοιχείο του κτθρίου τοποκετιςεωσ, διαμορφϊςεωσ και ςυνδζςεωσ των άκρων αυτοφ (ςτα 
κυτία και εξαρτιματα τθσ εγκαταςτάςεωσ) και πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ. τριπολικό Διατομισ:3 Χ 4 mm2. 

Τιμι ανά  μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Ζξι και πενιντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   6,50  

 

Άρκρο θμ38 (ΑΣΘΕ  8774.4.7): Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι εντοιχιςμζνο Σριπολικό με ουδζτερθ 
μειωμζνθσ διατομισ Διατομισ 3 Χ 150 + 70 mm2 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 47 

Καλϊδιο τφπου NYYορατό ι εντοιχιςμζνο δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ υλικϊν και μικροχλικϊν (κολλάρα, κοχλίεσ, 
μοφφεσ, τςιμεντοκονίαμα, τακάκια, πζδιλα, καςςιτεροκόλλθςθ, μονωτικά, ειδικά ςτθρίγματα ι αναλογία εςχάρασ 
καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργαςία διανοίξεωσ αυλάκων και οπϊν ςε οποιοδιποτε ςτοιχείο του κτιρίου, 
τοποκζτθςθ διαμόρφωςθ και ςφνδεςθ των άκρων του (ςτα κυτία και τα εξαρτιματα τθσ εγκαταςτάςεωσ) και πλιρθσ 
εγκατάςταςθ παραδοτζο ςε κανονικι λειτουργία Τριπολικό με ουδζτερθ μειωμζνθσ διατομισ Διατομισ 3 Χ 150 + 70 
mm2. 

Τιμι ανά  μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Ογδόντα και εξιντα επτά λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   80,67  

 

Άρκρο θμ39 (ΑΣΘΕ  8774.4.1): Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι εντοιχιςμζνο Σριπολικό με ουδζτερθ 
μειωμζνθσ διατομισ Διατομισ 3 Χ 25 + 16 mm2 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 47 

Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι εντοιχιςμζνο δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ υλικϊν και μικροχλικϊν (κολλάρα, κοχλίεσ, 
μοφφεσ, τςιμεντοκονίαμα, τακάκια, πζδιλα, καςςιτεροκόλλθςθ, μονωτικά, ειδικά ςτθρίγματα ι αναλογία εςχάρασ 
καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργαςία διανοίξεωσ αυλάκων και οπϊν ςε οποιοδιποτε ςτοιχείο του κτιρίου, 
τοποκζτθςθ διαμόρφωςθ και ςφνδεςθ των άκρων του (ςτα κυτία και τα εξαρτιματα τθσ εγκαταςτάςεωσ) και πλιρθσ 
εγκατάςταςθ παραδοτζο ςε κανονικι λειτουργία Τριπολικό με ουδζτερθ μειωμζνθσ διατομισ Διατομισ 3 Χ 25 + 16 
mm2 

Τιμι ανά  μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Είκοςι ζνα και πενιντα οκτϊ λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   21,58  

 

Άρκρο θμ40 (ΑΣΘΕ  8774.6.3): Καλϊδιο τφπου ΝΤΤ ορατό ι εντοιχιςμζνο πενταπολικό, Διατομισ: 5 Χ 
4mm2 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 47 

Καλϊδιο τφπου NYYορατό ι εντοιχιςμζνο δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ υλικϊν και μικροχλικϊν (κολλάρα, κοχλίεσ, 
μοφφεσ, τςιμεντοκονίαμα, τακάκια, πζδιλα, καςςιτεροκόλλθςθ, μονωτικά, ειδικά ςτθρίγματα ι αναλογία εςχάρασ 
καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργαςία διανοίξεωσ αυλάκων και οπϊν ςε οποιοδιποτε ςτοιχείο του κτιρίου, 
τοποκζτθςθ διαμόρφωςθ και ςφνδεςθ των άκρων του (ςτα κυτία και τα εξαρτιματα τθσ εγκαταςτάςεωσ) και πλιρθσ 
εγκατάςταςθ παραδοτζο ςε κανονικι λειτουργία Ρενταπολικό - Διατομισ 5 Χ 4 mm2. 

Τιμι ανά  μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Εννζα και τζςςερα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   9,04  
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Άρκρο θμ41 (ΑΣΘΕ  8774.6.4): Καλϊδιο τφπου ΝΤΤ ορατό ι εντοιχιςμζνο πενταπολικό, Διατομισ: 5 Χ 
6mm2 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 47 

Καλϊδιο τφπου NYYορατό ι εντοιχιςμζνο δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ υλικϊν και μικροχλικϊν (κολλάρα, κοχλίεσ, 
μοφφεσ, τςιμεντοκονίαμα, τακάκια, πζδιλα, καςςιτεροκόλλθςθ, μονωτικά, ειδικά ςτθρίγματα ι αναλογία εςχάρασ 
καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργαςία διανοίξεωσ αυλάκων και οπϊν ςε οποιοδιποτε ςτοιχείο του κτιρίου, 
τοποκζτθςθ διαμόρφωςθ και ςφνδεςθ των άκρων του (ςτα κυτία και τα εξαρτιματα τθσ εγκαταςτάςεωσ) και πλιρθσ 
εγκατάςταςθ παραδοτζο ςε κανονικι λειτουργία Ρενταπολικό - Διατομισ 5 Χ 6 mm2. 

Τιμι ανά  μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Ζντεκα και οκτϊ λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   11,08  

 

Άρκρο θμ42 (ΑΣΘΕ  8774.6.5): Καλϊδιο τφπου ΝΤΤ ορατό ι εντοιχιςμζνο πενταπολικό, Διατομισ: 5 Χ 
10mm2 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 47 

Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι εντοιχιςμζνο δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ υλικϊν και μικροχλικϊν (κολλάρα, κοχλίεσ, 
μοφφεσ, τςιμεντοκονίαμα, τακάκια, πζδιλα, καςςιτεροκόλλθςθ, μονωτικά, ειδικά ςτθρίγματα ι αναλογία εςχάρασ 
καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργαςία διανοίξεωσ αυλάκων και οπϊν ςε οποιοδιποτε ςτοιχείο του κτιρίου, 
τοποκζτθςθ διαμόρφωςθ και ςφνδεςθ των άκρων του (ςτα κυτία και τα εξαρτιματα τθσ εγκαταςτάςεωσ) και πλιρθσ 
εγκατάςταςθ παραδοτζο ςε κανονικι λειτουργία Ρενταπολικό - Διατομισ 5 Χ 10 mm2. 

Τιμι ανά  μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δζκα τρία και ςαράντα ζξι λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   13,46  

 

Άρκρο θμ43 (ΑΣΘΕ  8774.6.6): Καλϊδιο τφπου ΝΤΤ ορατό ι εντοιχιςμζνο πενταπολικό, Διατομισ:5 Χ 
16mm2 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 47 

Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι εντοιχιςμζνο δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ υλικϊν και μικροχλικϊν (κολλάρα, κοχλίεσ, 
μοφφεσ, τςιμεντοκονίαμα, τακάκια, πζδιλα, καςςιτεροκόλλθςθ, μονωτικά, ειδικά ςτθρίγματα ι αναλογία εςχάρασ 
καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργαςία διανοίξεωσ αυλάκων και οπϊν ςε οποιοδιποτε ςτοιχείο του κτιρίου, 
τοποκζτθςθ διαμόρφωςθ και ςφνδεςθ των άκρων του (ςτα κυτία και τα εξαρτιματα τθσ εγκαταςτάςεωσ) και πλιρθσ 
εγκατάςταςθ παραδοτζο ςε κανονικι λειτουργία Ρενταπολικό - Διατομισ 5 Χ 16 mm2. 

Τιμι ανά  μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δζκα τζςςερα και τζςςερα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   14,04  

 

Άρκρο θμ44 (ΑΣΘΕ  8826.3.3):  Ρευματοδότθσ χωνευτόσ ΑΦΑΛΕΛΑ SCHUKO - Εντάςεωσ 16 Α 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 49 

ευματοδότθσ χωνευτόσ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με το κυτίο δθλαδι προμικεια προςκόμιςθ ,μικροχλικά εγκατάςταςθ και 
ςφνδεςθ, παραδοτζοσ ςε λειτουργία SCHUKO - Εντάςεωσ 16 Α 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Οκτϊ και ογδόντα δφο λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   8,82  
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Άρκρο θμ45 (ΑΣΘΕ  8827.3.2): Ρευματοδότθσ ςτεγανόσ χωνευτόσ πλιρθσ  SCHUKO - Εντάςεωσ 16 Α- 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 49 

ευματοδότθσ ςτεγανόσ χωνευτόσ πλιρθσ δθλαδι προμικεια προςκόμιςθ ρευματοδότου και μικροχλικϊν 
εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ SCHUKO - Εντάςεωσ 16 Α-. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Επτά  και τριάντα ζξι λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   7,36  

 

Άρκρο θμ46 (ΑΣΘΕ  Ν8975.8.30): Φωτιςτικό ςϊμα οροφισ, ενδεικτικοφ τφπου: τθσ εταιρείασ NOBILE 
ITALIA SPA, LPX M312/4K/3 DALI DIMMING. 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 60 

Φωτιςτικό ςϊμα οροφισ με κάλυμμα μικρό-πριςματικό, με κατάλλθλα ρυκμιηόμενα ςτθρίγματα οροφισ, με λυχνία 
LED 36W, 4000K, 110°, UGR<19, διαςτάςεων 1195 x 295 x 10,5 (mm), ενδεικτικοφ τφπου: τθσ εταιρείασ NOBILE ITALIA 
SPA, LPX M312/4K/3 DALI DIMMING και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ. ενδεικτικοφ τφπου: τθσ εταιρείασ NOBILE 
ITALIA SPA, LPX M312/4K/3 DALI DIMMING. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Εκατόν ενενιντα επτά  και πενιντα εννζα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   197,59  

 

Άρκρο θμ47 (ΑΣΘΕ  Ν8975.8.31): Φωτιςτικό ςϊμα ψευδοροφισ, ενδεικτικοφ τφπου: τθσ εταιρείασ 
NOBILE ITALIA SPA, LPX M312/4K ON/OF. 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 60 

Φωτιςτικό ςϊμα ψευδοροφισ με κάλυμμα μικρό-πριςματικό, με λυχνία LED 36W, 4000K, 110°, UGR<19, διαςτάςεων 
1195 x 295 x 10,5 (mm), με λειτουργία ON/OFF, ενδεικτικοφ τφπου: τθσ εταιρείασ NOBILE ITALIA SPA, LPX M312/4K 
ON/OF. και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ. ενδεικτικοφ τφπου: τθσ εταιρείασ NOBILE ITALIA SPA, LPX M312/4K 
ON/OF. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Εκατόν τριάντα εννζα  και ςαράντα πζντε λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   139,45  

 

Άρκρο θμ48 (ΑΣΘΕ  Ν8975.8.32): Φωτιςτικό ςϊμα χωνευτό ςτθν ψευδοροφι, ενδεικτικοφ τφπου: τθσ 
εταιρείασ NOBILE ITALIA SPA, E32/S/4K/3. 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 60 

Φωτιςτικό ςϊμα χωνευτό ςτθν ψευδοροφι, LED 24W, 4000K, 80°, 2400lm, κυκλικισ διατομισ Φ220mm και φψουσ 
97mm, με λειτουργία DIMMING (DALI DIM), ενδεικτικοφ τφπου: τθσ εταιρείασ NOBILE ITALIA SPA, E32/S/4K/3. και 
εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ. ενδεικτικοφ τφπου: τθσ εταιρείασ NOBILE ITALIA SPA, E32/S/4K/3. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Εκατόν εξιντα και ογδόντα επτά λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   160,87  

 

Άρκρο θμ49 (ΑΣΘΕ  Ν8975.8.33): Φωτιςτικό ςϊμα χωνευτό ςτθν ψευδοροφι, ενδεικτικοφ τφπου: τθσ 
εταιρείασ NOBILE ITALIA SPA, E32/4K. 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 60 

Φωτιςτικό ςϊμα χωνευτό ςτθν ψευδοροφι, LED 33W, 4000K, 80°, 3300lm, κυκλικισ διατομισ Φ220mm και φψουσ 
97mm, λειτουργίασ ON/OFF, ενδεικτικοφ τφπου: τθσ εταιρείασ NOBILE ITALIA SPA, E32/4K. και εργαςία πλιρουσ 
εγκαταςτάςεωσ. ενδεικτικοφ τφπου: τθσ εταιρείασ NOBILE ITALIA SPA, E32/4K. 

Τιμι ανά  τεμ. 
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ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     ενενιντα και ςαράντα εννζα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   90,49  

 

Άρκρο θμ50 (ΑΣΘΕ  Ν8975.8.34): Φωτιςτικό ςϊμα χωνευτό ςτθν ψευδοροφι, ενδεικτικοφ τφπου: τθσ 
εταιρείασ PAN SAILOR, INC50051. 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 60 

Φωτιςτικό ςϊμα χωνευτό ςτθν ψευδοροφι με γυάλινο κάλυμμα, LED 1x18W, 3000K, 120°, 1600lm, κυκλικισ διατομισ 
Φ230mm και φψουσ 28mm, λειτουργίασ ON/OFF, ενδεικτικοφ τφπου: τθσ εταιρείασ PAN SAILOR, INC50051 και εργαςία 
πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ. ενδεικτικοφ τφπου: τθσ εταιρείασ PAN SAILOR, INC50051 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:    εξιντα εννζα και επτά λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   69,07  

 

Άρκρο θμ51 (ΑΣΘΕ  Ν8975.8.35): Φωτιςτικό ςϊμα οροφισ, ενδεικτικοφ τφπου: τθσ εταιρείασ NOBILE 
ITALIA SPA,  PLDR40. 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 60 

Φωτιςτικό ςϊμα οροφισ LED 1x36W, κυκλικισ διατομισ 4000K, 110°, 3791lm, Φ400mm και φψουσ 48mm, ενδεικτικοφ 
τφπου: τθσ εταιρείασ NOBILE ITALIA SPA, PLDR40 και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ. Ενδεικτικοφ τφπου: τθσ 
εταιρείασ NOBILE ITALIA SPA, PLDR40. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Εκατόν είκοςι οκτϊ και είκοςι τρία λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   128,23  

 

Άρκρο θμ52 (ΑΣΘΕ  Ν8975.8.36): Ροθφόροι ράβδοι 230V, 3 φάςεων, ανθρτθμζνουσ από τθν οροφι, 
ενδεικτικοφ τφπου NOBILED DALI (S1P,S2P,S3P,S4P), με κατάλλθλα 
ςτθρίγματα. 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 60 

οθφόροι ράβδοι 230V, 3 φάςεων, ανθρτθμζνουσ από τθν οροφι, ενδεικτικοφ τφπου NOBILED DALI (S1P,S2P,S3P,S4P), 
με κατάλλθλα ςτθρίγματα και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ. νδεικτικοφ τφπου NOBILED DALI (S1P,S2P,S3P,S4P). 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Εκατόν δεκαπζντε και ενενιντα εννζα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   115,99 

 

Άρκρο θμ53 (ΑΣΘΕ  Ν8975.8.37): Ροθφόροι ράβδοι 230V, 3 φάςεων, κατάλλθλουσ για τοποκζτθςθ ςτθν 
ψευδοροφι, ενδεικτικοφ τφπου NOBILED DALI (S1R,S2R,S3R,S4R), με 
κατάλλθλα ςτθρίγματα. 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 60 

οθφόροι ράβδοι 230V, 3 φάςεων, κατάλλθλουσ για τοποκζτθςθ ςτθν ψευδοροφι, ενδεικτικοφ τφπου NOBILED  DALI 
(S1R,S2R,S3R,S4R), με κατάλλθλα ςτθρίγματα. και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ. ενδεικτικοφ τφπου NOBILED DALI 
(S1R,S2R,S3R,S4R). 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Εκατόν δεκαπζντε και ενενιντα εννζα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   115,99 
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Άρκρο θμ54 (ΑΣΘΕ  Ν8975.8.38): Φωτιςτικό ςϊμα τφπου SPOT, ενδεικτικοφ τφπου: R39 τθσ εταιρείασ 
NOBILED. 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 60 

Φωτιςτικό ςϊμα τφπου SPOT 16W, 3000K-4000K, 15°, 35°, 60°, CRI97 με δυνατότθτα DALI DIM, ενδεικτικοφ τφπου: 
R39 τθσ εταιρείασ NOBILED και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ. ενδεικτικοφ τφπου: R39 τθσ εταιρείασ NOBILED 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Εκατόν εξιντα ζξι και ενενιντα εννζα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   166,99  

 

Άρκρο θμ55 (ΑΣΘΕ  Ν8975.8.39): Φωτιςτικό ςϊμα ψευδοροφισ τφπου DOWNLIGHT, ενδεικτικοφ τφπου: 
LASER FIXED ROUND P345 τθσ εταιρείασ iGUZZINI. 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 60 

Φωτιςτικό ςϊμα ψευδοροφισ τφπου DOWNLIGHT, κυκλικισ διατομισ Φ83, LED 10W, 3000k + MY37 POWER SUPPLY, 
ενδεικτικοφ τφπου: LASER FIXED ROUND P345 τθσ εταιρείασ iGUZZINI. και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ. 
ενδεικτικοφ τφπου: LASER FIXED ROUND P345 τθσ εταιρείασ iGUZZINI. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Εκατόν ςαράντα ζνα και ςαράντα εννζα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   141,49 

 

Άρκρο θμ56 (ΑΣΘΕ  Ν8975.8.40): Προβολζασ νυχτερινοφ φωτιςμοφ ανάδειξθσ, ενδεικτικοφ τφπου τθσ 
εταιρείασ CLUCE, Antares.   

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 60 

Ρροβολζασ νυχτερινοφ φωτιςμοφ ανάδειξθσ, 135W LED, 3000°K, IP66, διαςτάςεων 525 x 505 x 122 (mm). 
Ρεριλαμβανονται τα καλϊδια τροφοδοςίασ NYY 3x4 mm2, ςωλινασ PE Φ90, 6Atm, εκςκαφζσ, βάςεισ τοποκζτθςθσ 
προβολζων, προςτατευτικό κάλυμμα και πλάκεσ γείωςθσ. Ενδεικτικοφ τφπου τθσ εταιρείασ CLUCE, Antares.  

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Επτακόςια πενιντα πζντε και ενενιντα επτά λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   755,97 

 

Άρκρο θμ57 (ΑΣΘΕ  Ν8975.8.41): Φωτιςτικό ςϊμα νυκτερινοφ φωτιςμοφ ανάδειξθσ τοποκετθμζνο ςτα 
πλαίςια των παρακφρων του κτθρίου, ενδεικτικοφ τφπου: τθσ εταιρείασ 
IGUZZINI, BU22. 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 60 

Φωτιςτικό ςϊμα νυκτερινοφ φωτιςμοφ ανάδειξθσ τοποκετθμζνο ςτα πλαίςια των παρακφρων του κτθρίου, από τθν 
εξωτερικι πλευρά τουσ, 3.9W 88lm, 3000K CRI 80, IP66, κυκλικισ διατομισ Φ110mm και φψουσ 89mm, ενδεικτικοφ 
τφπου: τθσ εταιρείασ IGUZZINI, BU22 και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ.  

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:    Διακόςια ενενιντα εννζα και πενιντα εννζα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   299,59 

 

Άρκρο θμ58 (ΑΣΘΕ  Ν8975.8.42): Μεταςχθματιςτισ 230/12V ειδικοφ φωτιςμοφ ανάδειξθσ προκθκϊν και 
εκκεμάτων. 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 60 

Μεταςχθματιςτισ 230/12V ειδικοφ φωτιςμοφ ανάδειξθσ προκθκϊν και εκκεμάτων και εργαςία πλιρουσ 
εγκαταςτάςεωσ. Μεταςχθματιςτισ 230/12V ειδικοφ φωτιςμοφ ανάδειξθσ προκθκϊν και εκκεμάτων. 

Τιμι ανά  τεμ. 
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ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:    ςαράντα επτά και εβδομιντα εννζα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   47,79 

 

Άρκρο θμ59 (ΑΣΘΕ  8801.1.1): Διακόπτθσ χωνευτόσ με πλικτρο εντάςεωσ 10 Α, τάςεωσ 250 V, Εντάςεωσ 
10 Α, απλόσ μονοπολικόσ 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 49 

Διακόπτθσ χωνευτόσ με πλικτρο εντάςεωσ 10 Α τάςεωσ 250 V με το κυτίο δθλαδι προμικεια προςκόμιςθ 
εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ Εντάςεωσ 10 Α απλόσ μονοπολικόσ. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Σρία και ενενιντα δφο λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   3,92  

 

Άρκρο θμ60 (ΑΣΘΕ  8801.1.2): Διακόπτθσ χωνευτόσ με πλικτρο εντάςεωσ 10 Α, τάςεωσ 250 V, Εντάςεωσ 
10 Α, απλόσ διπολικόσ πολικόσ 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 49 

Διακόπτθσ χωνευτόσ με πλικτρο εντάςεωσ 10 Α τάςεωσ 250 V με το κυτίο δθλαδι προμικεια προςκόμιςθ 
εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ Εντάςεωσ 10 Α απλόσ διπολικόσ. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Σζςςερα και ογδόντα οκτϊ λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   4,88  

 

Άρκρο θμ61 (ΑΣΘΕ  Ν0088.1.1): Διακόπτθσ ρφκμιςθσ ζνταςθσ φωτιςμοφ (DALI DIMMING) 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 49 

Διακόπτθσ ρφκμιςθσ ζνταςθσ φωτιςμοφ (DALI DIMMING) δθλ. προμικεια, εγκατάςταςθ και παράδοςθ ςε πλιρθ 
λειτουργία. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Εκατόν είκοςι τρία και ογδόντα τζςςερα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   123,84  

 

Άρκρο θμ62 (ΑΣΘΕ  Ν8845.4): Σρίγωνο γείωςθσ με θλεκτρόδια μικουσ 3.0 μ  
Τρίγωνο γείωςθσ αποτελοφμενο απο τρία θλεκτρόδια xάλκινα με xαλφβδινθ ψφxθ διαμζτρου S/8 ins με τουσ ειδικοφσ 
ςυνδετιρεσ αγωγϊν, τον xάλκινο πολφκλωνο αγωγό ςφνδεςθσ διατομισ 50 τχ μζςα ςε γαλβανιςμζνο ςιδθροςωλινα 
3/4 ins και τα τρία φρεάτια με τα καλφματά τουσ διαςτάςεων 20 x 20 cn για τθν επικεϊρθςθ των ςυνδζςεων, δθλαδι 
προμικεια και προςκόμιςθ υλικϊν και μικροχλικϊν και εργαςία ζμπθξθσ θλεκτροδίων ςτισ κορυφζσ ιςόπλευρου 
τριγϊνου πλευράσ 3 m ςφνδεςισ τουσ με τον xάλκινο αγωγό καταςκευισ των φρεατίων και δοκιμϊν για παράδοςθ ςε 
πλιρθ και κανονικι λειτουργία. Με θλεκτρόδια μικουσ 3.0 μ. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δφο χιλιάδεσ τριακόςια τζςςερα και ογδόντα οκτϊ λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   2.304,88  

 

Άρκρο θμ63 (ΑΣΘΕ  Ν8843.50):  Πεδίο Αναχωριςεων Γενικοφ Πίνακα Χ.Σ. 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 52 

Ρεδίο Αναχωριςεων Γενικοφ Ρίνακα Χ.Τ, που περιλαμβάνει ςτισ αναχωριςεισ όλουσ τουσ αυτόματουσ διακόπτεσ με 
κερμικι και μαγνθτικι προςταςία και τα λοιπά όργανα, όλεσ τισ απαραίτθτεσ εςωτερικζσ ςυνδεςμολογίεσ, μετά των 
υλικϊν και μικρουλικϊν ςυνδζςεωσ και ςτερεϊςεωσ, προμικεια - προςκόμιςθ επί τόπου του ζργου, με τθν εργαςία 
ςυνδεςμολογίασ, ςτερεϊςεωσ και ςυνδζςεωσ με άλλα πεδία και των δοκιμϊν, παραδοτζον ςε πλιρθ και κανονικι 
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λειτουργία, όπωσ αυτό ορίηεται ςτα ςχζδια και ςτισ τεχνικζσ περιγραφζσ και προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, 
επικεωροφμενο από μπροςτά. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Σζςςερισ χιλιάδεσ πενιντα εννζα και εξιντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   4.059,60  

 

Άρκρο θμ64 (ΑΣΘΕ  Ν8843.52):  Θλεκτρικόσ πίνακασ ΘΠ-ΛΟΓΕΛΟΤ 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 52 

Θλεκτρικόσ πίνακασ ΘΡ-ΙΣΟΓΕΙΟΥ κατάλλθλοσ για χωνευτι ι μθ χωνευτι εγκατάςταςθ καταςκευαςμζνοσ και 
εξοπλιςμζνοσ με όλα τα απαραίτθτα όργανα και διακοπτικό υλικό, δθλαδι αςφάλειεσ, ραγοδιακόπτεσ αναχωριςεων, 
όργανα μζτρθςθσ, αυτομάτουσ, κλπ, και με όλα τα καλϊδια και μικροχλικά και τθν εργαςία εγκατάςταςθσ και 
ςφνδεςθσ κακϊσ και τισ δοκιμζσ για παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτα ςχζδια και 
ςτισ τεχνικζσ περιγραφζσ και προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δφο χιλιάδεσ εννιακόςια εβδομιντα τζςςερα και ογδόντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   2.974,80  

 

Άρκρο θμ65 (ΑΣΘΕ  Ν8843.68):  Θλεκτρικόσ πίνακασ ΘΠ-ΘΜΛΟΡΟΦΟΤ 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 52 

Θλεκτρικόσ πίνακασ ΘΡ-ΘΜΙΟΟΦΟΥ κατάλλθλοσ για χωνευτι ι μθ χωνευτι εγκατάςταςθ καταςκευαςμζνοσ και 
εξοπλιςμζνοσ με όλα τα απαραίτθτα όργανα και διακοπτικό υλικό, δθλαδι αςφάλειεσ, ραγοδιακόπτεσ αναχωριςεων, 
όργανα μζτρθςθσ, αυτομάτουσ, κλπ, και με όλα τα καλϊδια και μικροχλικά και τθν εργαςία εγκατάςταςθσ και 
ςφνδεςθσ κακϊσ και τισ δοκιμζσ για παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτα ςχζδια και 
ςτισ τεχνικζσ περιγραφζσ και προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Χίλια οκτακόςια πενιντα τζςςερα και ογδόντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   1.854,80  

 

Άρκρο θμ66 (ΑΣΘΕ  Ν8843.33):  Θλεκτρικόσ πίνακασ ΘΠ-Ά ΟΡΟΦΟΤ 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 52 

Θλεκτρικόσ πίνακασ ΘΡ-Α' ΟΟΦΟΥ κατάλλθλοσ για χωνευτι ι μθ χωνευτι εγκατάςταςθ καταςκευαςμζνοσ και 
εξοπλιςμζνοσ με όλα τα απαραίτθτα όργανα και διακοπτικό υλικό, δθλαδι αςφάλειεσ, ραγοδιακόπτεσ αναχωριςεων, 
όργανα μζτρθςθσ, αυτομάτουσ, κλπ, και με όλα τα καλϊδια και μικροχλικά και τθν εργαςία εγκατάςταςθσ και 
ςφνδεςθσ κακϊσ και τισ δοκιμζσ για παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτα ςχζδια και 
ςτισ τεχνικζσ περιγραφζσ και προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δφο χιλιάδεσ τετρακόςια ογδόντα τζςςερα και ογδόντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   2.484,80  

 

Άρκρο θμ67 (ΑΣΘΕ  Ν8843.34):  Θλεκτρικόσ πίνακασ ΘΠ-ϋΒ ΟΡΟΦΟΤ 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 52 

Θλεκτρικόσ πίνακασ ΘΡ-Β' ΟΟΦΟΥ κατάλλθλοσ για χωνευτι ι μθ χωνευτι εγκατάςταςθ καταςκευαςμζνοσ και 
εξοπλιςμζνοσ με όλα τα απαραίτθτα όργανα και διακοπτικό υλικό, δθλαδι αςφάλειεσ, ραγοδιακόπτεσ αναχωριςεων, 
όργανα μζτρθςθσ, αυτομάτουσ, κλπ, και με όλα τα καλϊδια και μικροχλικά και τθν εργαςία εγκατάςταςθσ και 
ςφνδεςθσ κακϊσ και τισ δοκιμζσ για παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτα ςχζδια και 
ςτισ τεχνικζσ περιγραφζσ και προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. 

Τιμι ανά  τεμ. 
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ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δφο χιλιάδεσ τετρακόςια ογδόντα τζςςερα και ογδόντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   2.484,80 

 

Άρκρο θμ68 (ΑΣΘΕ  Ν8843.69):  Θλεκτρικόσ πίνακασ ΘΠ-ϋΓ ΟΡΟΦΟΤ 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 52 

Θλεκτρικόσ πίνακασ ΘΡ-Γ ΟΟΦΟΥ κατάλλθλοσ για χωνευτι ι μθ χωνευτι εγκατάςταςθ καταςκευαςμζνοσ και 
εξοπλιςμζνοσ με όλα τα απαραίτθτα όργανα και διακοπτικό υλικό, δθλαδι αςφάλειεσ, ραγοδιακόπτεσ αναχωριςεων, 
όργανα μζτρθςθσ, αυτομάτουσ, κλπ, και με όλα τα καλϊδια και μικροχλικά και τθν εργαςία εγκατάςταςθσ και 
ςφνδεςθσ κακϊσ και τισ δοκιμζσ για παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτα ςχζδια και 
ςτισ τεχνικζσ περιγραφζσ και προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δφο χιλιάδεσ τετρακόςια ογδόντα τζςςερα και ογδόντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   2.484,80 

 

Άρκρο θμ69 (ΑΣΘΕ  Ν8843.70):  Θλεκτρικόσ πίνακασ ΘΠ-ΑΝΑΨΤΚΣΘΡΛΟΤ 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 52 

Θλεκτρικόσ πίνακασ ΘΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΘΙΟΥ κατάλλθλοσ για χωνευτι ι μθ χωνευτι εγκατάςταςθ καταςκευαςμζνοσ και 
εξοπλιςμζνοσ με όλα τα απαραίτθτα όργανα και διακοπτικό υλικό, δθλαδι αςφάλειεσ, ραγοδιακόπτεσ αναχωριςεων, 
όργανα μζτρθςθσ, αυτομάτουσ, κλπ, και με όλα τα καλϊδια και μικροχλικά και τθν εργαςία εγκατάςταςθσ και 
ςφνδεςθσ κακϊσ και τισ δοκιμζσ για παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτα ςχζδια και 
ςτισ τεχνικζσ περιγραφζσ και προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δφο χιλιάδεσ τετρακόςια ογδόντα τζςςερα και ογδόντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   2.484,80 

 

Άρκρο θμ70 (ΑΣΘΕ  Ν8843.36):  Θλεκτρικόσ πίνακασ ΘΠ-ΚΛΛΜΑΣΛΜΟΤ 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 52 

Θλεκτρικόσ πίνακασ ΘΡ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ κατάλλθλοσ για χωνευτι ι μθ χωνευτι εγκατάςταςθ καταςκευαςμζνοσ και 
εξοπλιςμζνοσ με όλα τα απαραίτθτα όργανα και διακοπτικό υλικό, δθλαδι αςφάλειεσ, ραγοδιακόπτεσ αναχωριςεων, 
όργανα μζτρθςθσ, αυτομάτουσ, κλπ, και με όλα τα καλϊδια και μικροχλικά και τθν εργαςία εγκατάςταςθσ και 
ςφνδεςθσ κακϊσ και τισ δοκιμζσ για παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτα ςχζδια και 
ςτισ τεχνικζσ περιγραφζσ και προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δφο χιλιάδεσ εννιακόςια εβδομιντα τζςςερα και ογδόντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   2.974,80 

 

Άρκρο θμ71 (ΑΣΘΕ  Ν8842.15):  Θλεκτρικόσ πίνακασ ΔΛΟΡΚΩΘ ΤΝΣΕΛΕΣΘ ΛΧΤΟ (cos φ) 20kVAR 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 52 

Θλεκτρικόσ Ρίνακασ ΔΙΟΘΩΣΘΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘ ΙΣΧΥΟΣ (cos φ), τφπου πεδίου, ςτεγανόσ Ι65, καταςκευαςμζνοσ και 
εξοπλιςμζνοσ με όλα τα απαραίτθτα όργανα και διακοπτικό υλικό, δθλαδι αςφάλειεσ, ραγοδιακόπτεσ αναχωριςεων, 
όργανα μζτρθςθσ, αυτομάτουσ, κλπ, και με όλα τα καλϊδια και μικροχλικά και τθν εργαςία εγκατάςταςθσ και 
ςφνδεςθσ κακϊσ και τισ δοκιμζσ για παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτα ςχζδια 
καιςτισ τεχνικζσ περιγραφζσ και προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. Θλεκτρικόσ Ρίνακασ ΔΙΟΘΩΣΘΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘ ΙΣΧΥΟΣ (cos 
φ) 20 Kvar. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Σρεισ χιλιάδεσ ενννζα και εβδομιντα ζξι λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   3.009,76  
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Άρκρο θμ72 (ΑΣΘΕ  8735.2.1):  Κυτίο διακλαδϊςεωσ Πλαςτικό - Διαμζτρου ι διαςτάςεων Φ 70mm 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 41 

Κυτίο διακλαδϊςεωσ , ορατό ι εντοιχιςμζνο, δθλαδι ςωλινασ κυτίο και μικρουλικά (γφψοσ, πίςςα μονωτικι, κανάβα, 
μινίο, ξφλινα τακάκια, βίδεσ, μαςτοί διαςτολζσ, ςυςτολζσ, κόντρα, παξιμάδια, τάπεσ) επί τόπου και εργαςία πλιρουσ 
εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ. Ρλαςτικό - Διαμζτρου ι διαςτάςεων Φ 70mm. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Σρία και εβδομιντα ζνα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   3,71  

 

Άρκρο θμ73 (ΑΣΘΕ  Ν8799.5.31): Εςxάρεσ καλωδίων γαλβανιςμζνεσ εν κερμϊ απο διάτρθτθ λαμαρίνα 
φψουσ 60mm πλάτουσ 200 mm 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 34 

Εςxάρεσ καλωδίων γαλβανιςμζνεσ εν κερμϊ απο διάτρθτθ λαμαρίνα εςxαρϊν, όπωσ αναφζρεται ςτθν τεxνικι 
περιγραφι και προδιαγραφι μετα των ειδικϊν γωνιακϊν εξαρτθμάτων αλλαγισ διεφκυνςθσ κακϊσ και των λοιπϊν 
εξαρτθμάτων για τθ ςτερζωςθ απο τοίxο ι ανάρτθςθ απο τθν οροφι πλιρωσ εγκατεςτθμζνθ, δθλ. προμικεια, 
εγκατάςταςθ επι τθσ εςxάρασ και παράδοςθ. φψουσ 60mm πλάτουσ 200 mm. 

Τιμι ανά  μζτρο (m) 

 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δεκαεπτά και ογδόντα τζςςερα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   17,84  

 

Άρκρο θμ74 (ΑΣΘΕ  8036.6):  ιδθροςωλινασ γαλβανιςμζνοσ με ραφι Διαμζτρου 2 ins Πάχουσ 3,65 mm 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 5 

Σιδθροςωλινασ γαλβανιςμζνοσ με ραφι ISO - MEDIUM βαρφσ (πράςινθ ετικζττα), δθλαδι ςιδθροςωλινασ και κάκε 
είδουσ ειδικά τεμάχια (πλθν ρακόρ), άγκιςτρα ςτερεϊςεωσ ςε απόςταςθ μεταξφ τουσ το πολφ 2 m και μικροχλικά 
(καννάβι ςχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ και δοκιμϊν πιζςεωσ 
Διαμζτρου 2 ins Ράχουσ 3,65 mm 

Τιμι ανά  μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Σριάντα δφο και εξιντα δφο λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   32,62  

 

Άρκρο θμ75 (ΑΣΘΕ  Ν8740.12):  Κανάλι διανομισ πλαςτικό, διμερζσ, ενδεικτικοφ τφπου DLP (LEGRAND) 
διαςτάςεων 150 Χ 50 mm 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 34 

Κανάλι διανομισ πλαςτικό, διμερζσ, ενδεικτικοφ τφπου DLP (LEGRAND) μετά των αναλογουςϊν καμπφλων 
ςτθριγμάτων και μικροχλικϊν, δθλ.τθν εργαςία πλιρουσ εγκατατάςεωσ και ςφνδεςθσ, ςε τοίxο ι ςοβατεπί. 
διαςτάςεων 150 Χ 50 mm. 

Τιμι ανά  μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Είκοςι εννζα και εξιντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   29,60  

 

Άρκρο θμ76 (ΑΣΘΕ  Ν8043.4.6):  ωλινασ απο πολυαικυλζνιο (ΡΕ), Πίεςθσ 6 atm διαμζτρου Φ 75 mm 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 8 

Σωλινασ απο πολυαικυλζνιο (E), πιζςεωσ λειτουργίασ γιά 20°C 6,0 atm, γιά ςφνδεςθ με ςυγκόλλθςθ με παρεμβολι 
κατάλλθλθσ κόλλασ ι με ςφνδεςθ με διαμορφοφμενθ μοφφα ςτο ζνα άκρο του ςωλινα και ελαςτικό δακτφλιο 
ςτεγανότθτασ, πλιρωσ τοποκετθμζνοσ.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάκε ςχιματοσ (πλθν ςιφϊνια), τα 
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υλικά ςυνδζςεωσ ςτερεϊςεωσ κλπ και θ εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ Ρίεςθσ 6 atm διαμζτρου Φ 
75 mm 

Τιμι ανά  μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δεκατρία και δεκατρία λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   13,13  

 

Άρκρο θμ77 (ΑΣΘΕ  8732.1.3): ωλινασ θλεκτρικϊν γραμμϊν πλαςτικόσ ευκφσ Διαμζτρου Φ16mm 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 41 

Σωλινασ θλεκτρικϊν γραμμϊν πλαςτικόσ , ορατόσ ι εντοιχιςμζνοσ, δθλαδι ςωλινασ με τα απαραίτθτα απαραίτθτα 
πλαςτικά προςτόμια ίςια ι καμπφλα και μικρουλικά ςυνδζςεωσ και ςτερεϊςεωσ κλπ. ευκφσ Διαμζτρου Φ 16mm 

Τιμι ανά  μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     τρία και ογδόντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   3,80  

 

Άρκρο θμ78 (ΑΣΘΕ  8732.1.2):  ωλινασ θλεκτρικϊν γραμμϊν πλαςτικόσ ευκφσ Διαμζτρου Φ13,5mm 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 41 

Σωλινασ θλεκτρικϊν γραμμϊν πλαςτικόσ , ορατόσ ι εντοιχιςμζνοσ, δθλαδι ςωλινασ με τα απαραίτθτα απαραίτθτα 
πλαςτικά προςτόμια ίςια ι καμπφλα και μικρουλικά ςυνδζςεωσ και ςτερεϊςεωσ κλπ. ευκφσ Διαμζτρου Φ 13,5mm 

Τιμι ανά  μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:    τρία και πζντε λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   3,05  

 

 

ΑΚΕΝΘ 

ΣΘΛΕΦΩΝΑ - DATA 
 

 

Άρκρο θμ79 (ΑΣΘΕ Ν8829.22):   Ρευµατοδότθσ RJ45 CAT6, 4", διπλόσ 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 49 

ευµατοδότθσ RJ45 CAT6, 4", πιςτοποιθµζνοσ από ανεξάρτθτο εργαςτιριο πιςτοποίθςθσ για τθν κατθγορία του κατά 
τα πρότυπα TIA/EIA 568 Β2, ISO 11801, ΕΝ 50174 για παροχι ςε τθλεφωνικό δικτυο ι ςε δίκτυο υπολογιςτϊν πλιρθσ, 
δθλαδι προµικεια προςκόµιςθ ρευµατοδότου και µικροχλικϊν εγκατάςταςθ ςφνδεςθ και εργαςία ελζγχου, δοκιµϊν 
µε ειδικό πιςτοποιθµζνο όργανο µζτρθςθσ και πιςτοποίθςθ επιτυχϊν µετριςεων απόκριςθσ ςτο προβλεπόµενο, µε 
βάςθ τα πρότυπα, εφροσ ςυχνοτιτων για πλιρθ και κανονικι λειτουργία. Διπλόσ. 

Τιμι ανά  μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Εννζα και τρία λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   9,03  

 

Άρκρο θμ80 (ΑΣΘΕ Ν8993.20): Κεντρικόσ Κατανεµθτισ Κτιρίου 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 52 

Κεντρικόσ Κατανεµθτισ Κτιρίου, χωρθτικότθτασ 42 U, αποτελοφµενοσ από µεταλλικό ερµάριο µε ςαςί 19" 
πολυεςτερικισ επζνδυςθσ για υψθλι αντοχι ςτθ διάβρωςθ και διάφανθ πόρτα, αποςπϊµενθ πλιρθ πίςω πόρτα, 
κατά DIN 41494 και ςφµφωνα µε τα πρότυπα IEC 297-2, BS 5954, µε τθν πινακίδα χαρακτθριςµοφ του κατανεµθτι, τα 
απαραίτθτα ςτθρίγµατα καλωδίων, ράφια κλπ. Ο κατανεµθτισ περιλαµβάνει το υλικό τερµατιςµοφ, 2 patch panels 
48pos 2U και τισ αντίςτοιχεσ καρτζλλεσ αναγραφισ των κυκλωµάτων. Ρεριλαµβάνει επίςθσ τα απαραίτθτα καλϊδια 
µικτονόµθςθσ ειςερχοµζνων και εξερχοµζνων γραµµϊν (patch cords) καταλλιλου µικουσ κακϊσ και 2 HUB 48 κζςεων 
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για τθν εξυπθρζτθςθ των παροχϊν data.Τζλοσ περιλαµβάνει πολφπριηο 5 κζςεων διαςτάςεων 3 U για τθν θλεκτρικι 
τροφοδότθςθ του ενεργοφ εξοπλιςµοφ που κα περιλαµβάνει αντικεραυνικι προςταςία και ςετ ανεµιςτιρων του 
κατανεµθτι που κα ενεργοποιοφνται από αντίςτοιχο κερµοςτάτθ καµπίνασ. Δθλαδι προµικεια, προςκόµιςθ, 
εγκατάςταςθ, διευκζτθςθ και ανάπτυξθ των αγωγϊν και καλωδίων µζςα ςτον κατανεµθτι, µε τα απαραίτθτα καλϊδια 
µικτονόµθςθσ, µε βάςθ τα πρότυπα ANSI.X3T5.9, ISO.IS 9314 και τισ υποδείξεισ τθσ Fiber Optics Assosiation (F.O.A.), 
κακϊσ και τον ζλεγχο µε βάςθ το πρότυπο ANSI/EIA/TIA 568 B2 και δοκιµζσ που αφοφ γίνουν µε τον απαιτοφµενο 
πιςτοποιθµζνο εξοπλιςµό κα παραδοκοφν ςτθν υπθρεςία ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι µορφι, και µε όλα τα υλικά και 
µικροχλικά και τθν εργαςία γιά τθν παράδοςθ του κατανεµθτι ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Σζςςερισ χιλιάδεσ είκοςι τζςςερα 

                    Αρικμθτικϊσ:   4.024,00  

 

Άρκρο θμ81 (ΑΣΘΕ Ν8768.11.1): Καλϊδιο UTP100, cat6, 4 ηευγϊν 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 48 

Καλϊδιο UTP100, cat6, 4 ηευγϊν, δθλαδι προµικεια και προςκόµιςθ υλικϊν και µικροχλικϊν επί τόπου και εργαςία 
τοποκζτθςθσ και ςφνδεςθσ για πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 

Τιμι ανά  μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Σζςςερα και επτά λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   4,07  

 

Άρκρο θμ82 (ΑΣΘΕ Ν9502.1): Σθλεφωνικό κζντρο ψθφιακό 6 εξωτερικζσ / 30 εςωτερικζσ γραµµζσ 
Τθλεφωνικό κζντρο πλιρωσ θλεκτρονικό, αποτελοφµενο απο το κυρίωσ τθλεφωνικό κζντρο, τθν µεταλλακτικι 
τράπεηα, το ερµάριο τοποκζτθςθσ των διαφόρων ςυςκευϊν, και καλϊδιο όπωσ αναλιτικά περιγράφεται ςτισ 
προδιαγραφζσ, µε τα υλικά και µικροχλικά εγκατάςταςθσ και ςφνδεςθσ, πλιρωσ εγκατεςτθµζνο και ζτοιµο προσ 
λειτουργία. 6 εξωτερικζσ / 30 εςωτερικζσ γραµµζσ. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Σρείσ χιλιάδεσ εννιακόςια ςαράντα οκτϊ και ςαράντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   3.948,40  

 

 

ΣΘΛΕΟΡΑΘ 
 

Άρκρο θμ83 (ΑΣΘΕ Ν9730.5): Πρίηα τθλεόραςθσ διζλευςθσ xωνευτι 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 49 

Ρρίηα τθλεόραςθσ διζλευςθσ xωνευτι όπωσ περιγράφεται ςτισ Ρροδιαγραφζσ,δθλ. προµικεια, προςκόµιςθ, υλικά, 
µικροχλικά και εργαςία εγκατάςταςθσ, και ςφνδεςθσ. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δζκα τζςςερα και ςαράντα ζξι λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   14,46  

 

Άρκρο θμ84 (ΑΣΘΕ Ν9730.7):   Καλϊδιο οµοαξωνικό 75Ω 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 43 

Καλϊδιο οµοαξωνικό 75Ω  όπωσ περιγράφεται ςτισ Ρροδιαγραφζσ, ορατό ι εντοιxιςµζνο εντόσ καναλιοφ (ςxάρα) 
αςκενϊν ρευµάτων ι εντόσ πλαςτικοφ ςωλινα, δθλ. προµικεια, προςκόµιςθ, υλικά, µικροχλικά και εργαςία 
εγκατάςταςθσ, ςφνδεςθσ και ρφκµιςθσ. 

Τιμι ανά  τεμ. 
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ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δζκα ζξι και δζκα εννζα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   16,19  

 

Άρκρο θμ85 (ΑΣΘΕ Ν9730.6):   Πρίηα τθλεόραςθσ τερµατικι xωνευτι 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 49 

Ρρίηα τθλεόραςθσ τερµατικι xωνευτι όπωσ περιγράφεται ςτισ Ρροδιαγραφζσ,δθλ. προµικεια, προςκόµιςθ, υλικά, 
µικροχλικά και εργαςία εγκατάςταςθσ, και ςφνδεςθσ. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δζκα τζςςερα και ςαράντα ζξι λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   14,46  

 

Άρκρο θμ86 (ΑΣΘΕ Ν9562.13):   Ενιςχυτισ ςιµατοσ TV 
Ενιςχυτισ ςιµατοσ TV,ςφµφωνα µε τισ προδιαγραφζσ, πλιρωσ εγκατεςτθµζνοσ και ζτοιµοσ προσ λειτουργία. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Εκατόν πενιντα εννζα και ογδόντα οκτϊ λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   159,88  

 

Άρκρο θμ87 (ΑΣΘΕ Ν9730.9):   Κεραία Σ.V. VΘF και UΘF 
Κεραία Τ.V. VΘF και UΘF 75 -, όπωσ περιγράφεται ςτισ Ρροδιαγραφζσ, κατάλλθλθ για λειτουργία κεντρικισ 
εγκατάςταςθσ τθλεόραςθσ,περιλαµβανόµενων του ενιςχυτι ςιµατοσ,του κατανεµθτι ςιµατοσ,κακϊσ επίςθσ και του 
ιςτοφ ςτιριξθσ και των αναγκαίων για τθν αςφαλι ςτερζωςθ και ςτιριξθ αυτισ,αντιρίδων,κλπ., δθλαδι προµικεια, 
προςκόµιςθ υλικϊν και µικρουλικϊν και εργαςία εγκατάςταςθσ,αςφαλοφσ ςτερζωςθσ,ρφκµιςθσ,δοκιµϊν και κζςθσ 
ςε κανονικι και πλιρθ λειτουργία. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Επτακόςια ςαράντα εννζα και είκοςι λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   749,20  

 

 

ΤΣΘΜΑ ΑΦΑΛΕΛΑ 
 

Άρκρο θμ88 (ΑΣΘΕ Ν9602.10): Κεντρικόσ πίνακασ αςφαλείασ, 4 καλωδιακϊν ηωνϊν 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 52 

Κεντρικόσ πίνακασ αςφαλείασ ζναντι κλοπισ, 4 καλωδιακϊν ηωνϊν, µε το πλθκτρολόγιο, όπωσ αυτόσ αναλφεται και 
περιγράφεται ςτισ προδιαγραφζσ, µε τα υλικά και µικροχλικά ςτιριξθσ και ςφνδεςθσ, πλιρωσ εγκατεςτθµζνοσ και 
ζτοιµοσ για λειτουργία. 4 καλωδιακϊν ηωνϊν. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Χίλια εξακόςια εννζα και τριάντα ζξι λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   1.609,36  

 

Άρκρο θμ89 (ΑΣΘΕ Ν9602.4):   Μαγνθτικι επαφι 
Μαγνθτικι επαφι περιλαµβανόµενου του αναλυτι δονιςεων ςφµφωνα µε τισ προδιαγραφζσ, µε τα υλικά και 
µικροχλικά ςτιριξθσ και ςφνδεςθσ, πλιρωσ εγκατεςτθµζνθ και ζτοιµθ για λειτουργία. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Εβδομιντα τρία και επτά λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   73,07  
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Άρκρο θμ90 (ΑΣΘΕ Ν9602.2): Ανιxνευτισ κίνθςθσ πακθτικϊν υπερφκρων 
Ανιxνευτισ κίνθςθσ πακθτικϊν υπερφκρων ςφµφωνα µε τισ προδιαγραφζσ, µε τα υλικά και µικροχλικά ςτιριξθσ και 
ςφνδεςθσ, πλιρωσ εγκατεςτθµζνοσ και ζτοιµοσ για λειτουργία. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Ενενιντα και ενενιντα δφο λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:    90,92  

 

Άρκρο θμ91 (ΑΣΘΕ Ν9602.5):   ειρινα ςυναγερµοφ 
Σειρινα ςυναγερµοφ ςφµφωνα µε τισ προδιαγραφζσ, µε τα υλικά και µικροχλικά ςτιριξθσ και ςφνδεςθσ, πλιρωσ 
εγκατεςτθµζνθ και ζτοιµθ για λειτουργία. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Εκατόν ζξι και εξιντα επτά λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:    106,67  

 

Άρκρο θμ92 (ΑΣΘΕ Ν8768.11.2):   Καλωδιϊςεισ ςυςτιματοσ αςφαλείασ. φμφωνα με τισ οδθγίεσ του 
καταςκευαςτι του ςυτιματοσ. 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 48 

Kαλϊδιϊςεισ ςυςτιματοσ αςφαλείασ., όπωσ περιγράφονται ςτα ςχζδια, τισ τεχνικζσ περιγραφζσ και ςτισ 
Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, ορατά ι εντοιxιςμζνα εντόσ καναλιοφ (ςxάρα) αςκενϊν ρευμάτων ι εντόσ πλαςτικοφ 
ςωλινα, δθλ. προμικεια, προςκόμιςθ, υλικά, μικροχλικά και εργαςία εγκατάςταςθσ, και ςφνδεςθσ για πλιρθ και 
κανονικι λειτουργία. Σφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι του ςυτιματοσ. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δφο χιλιάδεσ οκτακόςια ενενιντα και ενενιντα εννζα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:    2.890,99  

 

 

ΚΛΕΛΣΟ ΚΤΚΛΩΜΑ ΣΘΛΕΟΡΑΘ CCVT 
 

Άρκρο θμ93 (ΑΣΘΕ Ν9601.15):   φςτθμα κλειςτοφ κυκλϊματοσ τθλεόραςθσ (CCTV) 
Σφςτθμα CCTV αποτελοφμενο από ψθφιακό καταγραφικό (DVR) 16 ειςόδων, για τθν καταγραφι των ςθμάτων των 
καμερϊν που κα καταγράφονται ςε ςκλθρό δίςκο χωρθτικότθτασ 6 ΤΒ κατάλλθλο για ςφνδεςθ με τοπικό δίκτυο 
(Ethernet) για τθν μεταφορά των ςθμάτων ςε οποιονδιποτε θλεκτρονικό υπολογιςτι (PC) , monitor LED 32 ιντςϊν για 
οπτικό ζλεγχο και mouse για τον χειριςμό του ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ , 14 κάμερεσ εςωτερικοφ χϊρου 
bullet υψθλισ ποιότθτασ, Day/Night με IR LED ,ζγχρωμθ day-night ,αιςκθτιρα 2MP CMOS, Pixel 1920H x 1080V, 
ευαιςκθςία �0,01 lux - 0 lux (ΙR on), με IR LED ,Φακό 2,8mm,τροφοδοςία 12VDC, ανκυγρότθτασ Ι-66, κατάλλθλα 
τροφοδοτικά 12VDC και κα είναι ενδ. τφπου ACE, bosch. 

Εγκατάςταςθ του πιο πάνω εξοπλιςμοφ, των απαραίτθτων ςωλθνϊςεων, καλωδιϊςεων UTP 4" + 1 x NYM 3 x 1,5mm2, 
όπωσ περιγράφεται ςτα ςχζδια, τισ τεχνικζσ περιγραφζσ και ςτισ Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, ορατό ι εντοιxιςμζνο 
εντόσ καναλιοφ (ςxάρα) αςκενϊν ρευμάτων ι εντόσ πλαςτικοφ ςωλινα, δθλ. προμικεια, προςκόμιςθ, υλικά, 
μικροχλικά και εργαςία εγκατάςταςθσ και ςφνδεςθσ για πλιρθ και κανονικι λειτουργία. κλπ, θλεκτρικι ςφνδεςθ, 
δοκιμζσ, ζλεγχοι και ρυκμίςεισ με όλα τα απαραίτθτα υλικά και μικρό υλικά εγκατάςταςθσ και θ εργαςία ζλεγχου και 
δοκιμϊν για παράδοςθ του ςυςτιματοσ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία . Σφςτθμα κλειςτοφ κυκλϊματοσ 
τθλεόραςθσ (CCTV) 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:    Σρεισ χιλιάδεσ οκτακόςια τριάντα δφο και τριάντα οκτϊ λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   3.832,38  
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ΜΕΓΑΦΩΝΛΚΟ ΤΣΘΜΑ ΚΣΛΡΛΟΤ 
 

Άρκρο θμ94 (ΑΣΘΕ Ν9562.19): Μεγαφωνικό κζντρο κτιρίου 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 52 

Ενιςχυτικό κζντρο κτιρίου αποτελοφμενο από Μίκτθ ενιςχυτι ιςχφοσ 330watt rms με μ/ς γραμμισ 100V και 
θλεκτρονικά κυκλϊματα προςταςίασ , Ρρογραμμζνο μινυμα εκτάκτου ανάγκθσ , Ψθφιακο ραδιόφωνο 
(TUNER),Μονάδα αναπαραγωγισ CD / MP3 player /usb ,.Επιτραπζηιο Μικρόφωνο αγγελιϊν με δυνατότθτα επιλογισ 5 
Ηωνϊν και all call, όπωσ ςτα ςχζδια, τισ τεχνικζσ περιγραφζσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, 

Ρρομικεια ,εγκατάςταςθ του πιο πάνω εξοπλιςμοφ ,των απαραίτθτων ςωλθνϊςεων ,καλωδιϊςεων (πλθν καναλιϊν 
και ςχαρϊν ) κλπ, θλεκτρικι ςφνδεςθ ,δοκιμζσ ,ζλεγχοι και ρυκμίςεισ με όλα τα απαραίτθτα υλικά και μικρό υλικά 
εγκατάςταςθσ και θ εργαςία ζλεγχου και δοκιμϊν για παράδοςθ του ςυςτιματοσ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δφο χιλιάδεσ οκτακόςια ενενιντα ζξι και ογδόντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   2.896,80 

 

Άρκρο θμ95 (ΑΣΘΕ Ν9561.102.1): Θχείο οροφισ / επίτοιχο/ ψευδοροφισ ιςχφοσ 10W RMS / 15W MAX 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 61 

Θχείο οροφισ / επίτοιχο/ ψευδοροφισ, ιςχφοσ 10W RMS / 15W MAX, ευρείασ διαςποράσ με μ/ς 100V, απόκριςθσ 
ςυχνοτιτων 130Hz – 15kHz, ευαιςκθςίασ 92dB/1w/1m, ιςχφοσ 10W RMS / 15W MAX, ςφμφωνα με τα ςχζδια, τισ 
τεχνικζσ περιγραφζσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. 

Εγκατάςταςθ του πιο πάνω εξοπλιςμοφ, των απαραίτθτων ςωλθνϊςεων, καλωδιϊςεων NUMHY 2 x 1,5mm2, 
εφκαμπτο, όπωσ περιγράφεται ςτα ςχζδια, τισ τεχνικζσ περιγραφζσ και ςτισ Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, ορατό ι 
εντοιxιςμζνο εντόσ καναλιοφ (ςxάρα) αςκενϊν ρευμάτων ι εντόσ πλαςτικοφ ςωλινα, δθλ. προμικεια, προςκόμιςθ, 
υλικά, μικροχλικά και εργαςία εγκατάςταςθσ και ςφνδεςθσ για πλιρθ και κανονικι λειτουργία. κλπ, θλεκτρικι 
ςφνδεςθ, δοκιμζσ, ζλεγχοι και ρυκμίςεισ με όλα τα απαραίτθτα υλικά και μικρό υλικά εγκατάςταςθσ και θ εργαςία 
ζλεγχου και δοκιμϊν για παράδοςθ του ςυςτιματοσ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Εκατόν ζξι και εξιντα επτά  λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   106,67  

 

Άρκρο θμ96 (ΑΣΘΕ Ν9561.102.2):   Θχείο επίτοιχο Sound projector, ιςχφοσ 20W RMS / 30W MAX 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 61 

Θχείο επίτοιχο Sound projector, ιςχφοσ 20W RMS / 30W MAX, ευρείασ διαςποράσ με μ/ς 100V, απόκριςθσ ςυχνοτιτων 
130Hz – 15kHz, ευαιςκθςίασ 91dB/1w/1m, ιςχφοσ 20W RMS / 30W MAX, ςφμφωνα με τα ςχζδια, τισ τεχνικζσ 
περιγραφζσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. 

Εγκατάςταςθ του πιο πάνω εξοπλιςμοφ, των απαραίτθτων ςωλθνϊςεων, καλωδιϊςεων NUMHY 2 x 1,5mm2, 
εφκαμπτο, όπωσ περιγράφεται ςτα ςχζδια, τισ τεχνικζσ περιγραφζσ και ςτισ Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, ορατό ι 
εντοιxιςμζνο εντόσ καναλιοφ (ςxάρα) αςκενϊν ρευμάτων ι εντόσ πλαςτικοφ ςωλινα, δθλ. προμικεια, προςκόμιςθ, 
υλικά, μικροχλικά και εργαςία εγκατάςταςθσ και ςφνδεςθσ για πλιρθ και κανονικι λειτουργία. κλπ, θλεκτρικι 
ςφνδεςθ, δοκιμζσ, ζλεγχοι και ρυκμίςεισ με όλα τα απαραίτθτα υλικά και μικρό υλικά εγκατάςταςθσ και θ εργαςία 
ζλεγχου και δοκιμϊν για παράδοςθ του ςυςτιματοσ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Εκατόν τριάντα δφο και ενενιντα δφο  λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   132,92 
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ΤΣΘΜΑΣΑ ΑΛΚΟΤΑ  ΛΟΓΕΛΟΤ 
 

Άρκρο θμ97 (ΑΣΘΕ Ν9562.16):    Μικροφωνικό - θχθτικό ςφςτθμα αίκουςασ 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 52 

Μικροφωνικόσ – Θχθτικόσ εξοπλιςμόσ αίκουςασ αποτελοφμενοσ από 2 Επιτραπζηια μικρόφωνα ςυνζδρου, 
Επιτραπζηιο μικρόφωνο όρκιου ομιλθτι ,2 Αςφρματα Μικρόφωνα Χειρόσ UHF ςυχνοτιτων Dual Diversity για αποφυγι 
παρεμβολϊν και επιλογι preset ςυχνοτιτων , Κονςόλα μίξθσ 12 ειςόδων με ανεξάρτθτα ρυκμιςτικά ζνταςθσ για κάκε 
είςοδο και γενικά ρυκμιςτικά High ,Mid ,Low ανα κανάλι και ρυκμιςτικά master ,Αntifeedback suppressor για 
αυτόματθ αποκοπι μικροφωνιςμϊν, Γραφικόσ ιςοςτακμιςτισ 2x15 περιοχϊν ,2/3 τθσ οκτάβασ , Σφςτθμα ψθφιακισ 
εγγραφισ και απομαγνθτοφϊνθςθσ πρακτικϊν ςε MP-3 format με USB flash memory διάρκειασ πολλϊν ωρϊν. Τα 
πρακτικά των ομιλιϊν/ ςυνεδριάςεων γράφονται ςε USB stick memory και μεταφζρονται ςε οποιοδιποτε PC τθσ 
υπθρεςίασ ι εξωτερικοφ ςυνεργείου για απομαγνθτοφϊνθςθ και επεξεργαςία , Stereo ενιςχυτισ ιςχφοσ 2 x 200w /8Ω 
για οδιγθςθ των 2 θχείων , 2 Θχεία 2 Way ιςχφοσ 200Watt rms ςυνοδευόμενα από 2 επίτοιχεσ βάςεισ ςτιριξθσ , 
Μεταλλικό Ικρίωμα (RACK) 19’’, ςφμφωνα με τα ςχζδια, τισ τεχνικζσ περιγραφζσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. 

Εγκατάςταςθ του πιο πάνω εξοπλιςμοφ, των απαραίτθτων ςωλθνϊςεων, καλωδιϊςεων, όπωσ περιγράφονται ςτα 
ςχζδια, τισ τεχνικζσ περιγραφζσ και ςτισ Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, ορατά ι εντοιxιςμζνα εντόσ καναλιοφ (ςxάρα) 
αςκενϊν ρευμάτων ι εντόσ πλαςτικοφ ςωλινα, δθλ. προμικεια, προςκόμιςθ, υλικά, μικροχλικά και εργαςία 
εγκατάςταςθσ και ςφνδεςθσ για πλιρθ και κανονικι λειτουργία. κλπ, θλεκτρικι ςφνδεςθ, δοκιμζσ, ζλεγχοι και 
ρυκμίςεισ με όλα τα απαραίτθτα υλικά και μικρό υλικά εγκατάςταςθσ και θ εργαςία ζλεγχου και δοκιμϊν για  
παράδοςθ του ςυςτιματοσ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Ζξι χιλιάδεσ οκτακόςια είκοςι τρία και ογδόντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:  6.823,80  

 

 

Άρκρο θμ98 (ΑΣΘΕ Ν9562.17):    Αςφρματο μεταφραςτικό ςφςτθμα αίκουςασ 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 52 

Αςφρματο μεταφραςτικό ςφςτθμα 2+1 γλωςςϊν αποτελοφμενο από ,Διπλι ψθφιακι κονςόλα μετάφραςθσ εϊσ 4 
καναλιϊν , ςυνοδευόμενθ από 2 ςετ ακουςτικϊν με ενςωματωμζνο μικρόφωνο ,Ψθφιακόσ πομπόσ υπερφκρων ζωσ 4 
καναλιϊν ,2 Εκπομποί υπζρυκρθσ ακτινοβολίασ (κεραίεσ) ιςχφοσ 25W τουλάχιςτον ζκαςτοσ, Μονάδα αποκικευςθσ 
αςυρμάτων δεκτϊν ,20 αςφρματοι δζκτεσ ςυνζδρων 4 καναλιϊν με ακουςτικά, ςφμφωνα με τα ςχζδια, τισ τεχνικζσ 
περιγραφζσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. 

Εγκατάςταςθ του πιο πάνω εξοπλιςμοφ, των απαραίτθτων ςωλθνϊςεων, καλωδιϊςεων, όπωσ περιγράφονται ςτα 
ςχζδια, τισ τεχνικζσ περιγραφζσ και ςτισ Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, ορατά ι εντοιxιςμζνα εντόσ καναλιοφ (ςxάρα) 
αςκενϊν ρευμάτων ι εντόσ πλαςτικοφ ςωλινα, δθλ. προμικεια, προςκόμιςθ, υλικά, μικροχλικά και εργαςία 
εγκατάςταςθσ και ςφνδεςθσ για πλιρθ και κανονικι λειτουργία. κλπ, θλεκτρικι ςφνδεςθ, δοκιμζσ, ζλεγχοι και 
ρυκμίςεισ με όλα τα απαραίτθτα υλικά και μικρό υλικά εγκατάςταςθσ και θ εργαςία ζλεγχου και δοκιμϊν για 
παράδοςθ του ςυςτιματοσ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δεκαζξι χιλιάδεσ οκτϊ και ογδόντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   16.008,80  

 

 

Άρκρο θμ99 (ΑΣΘΕ Ν9562.18):     Προβολικό ςφςτθμα αίκουςασ 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 52 

Ρροβολικόσ εξοπλιςμόσ αίκουςασ αποτελοφμενοσ από Θλεκτρικι οκόνθ προβολϊν 2,40μ. X 2,40μ., Video projector 
προβολϊν 3100 Lumens ο οποίοσ κα διακζτει Full HD ανάλυςθ 1920x1080 pixels,και ειςόδουσ HDMI, VGA, Βάςθ 
ςτιριξθσ Video projector DVD player Full HD , Matrix HDMI 4in / 4 out για τθν αυτόνομθ διανομι των ςθμάτων HDMI , 
Matrix VGAI 4in / 4 out για τθν αυτόνομθ διανομι των ςθμάτων VGA, ςφμφωνα με τα ςχζδια, τισ τεχνικζσ περιγραφζσ 
και προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. 
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Εγκατάςταςθ του πιο πάνω εξοπλιςμοφ, των απαραίτθτων ςωλθνϊςεων, καλωδιϊςεων, όπωσ περιγράφονται ςτα 
ςχζδια, τισ τεχνικζσ περιγραφζσ και ςτισ Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, ορατά ι εντοιxιςμζνα εντόσ καναλιοφ (ςxάρα) 
αςκενϊν ρευμάτων ι εντόσ πλαςτικοφ ςωλινα, δθλ. προμικεια, προςκόμιςθ, υλικά, μικροχλικά και εργαςία 
εγκατάςταςθσ και ςφνδεςθσ για πλιρθ και κανονικι λειτουργία. κλπ, θλεκτρικι ςφνδεςθ, δοκιμζσ, ζλεγχοι και 
ρυκμίςεισ με όλα τα απαραίτθτα υλικά και μικρό υλικά εγκατάςταςθσ και θ εργαςία ζλεγχου και δοκιμϊν για 
παράδοςθ του ςυςτιματοσ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Σζςςερισ χιλιάδεσ πεντακόςια εξιντα οκτϊ και ογδόντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   4.568,80  

 

 

 

ΚΛΛΜΑΣΛΜΟ 
 

 

Άρκρο θμ100 (ΑΣΘΕ Ν8041.12.1):   Ψυκτικόσ χαλκοςωλινασ, µε µόνωςθ armaflex διαµζτρου 1/4' 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 7 

Ψυκτικόσ χαλκοςωλινασ, µε µόνωςθ armaflex, τοποκετθµζνοσ µε όλα τα ειδικά τεµάχια ςυνδζςεωσ, υλικά 
ςτερεϊςεωσ (απαγορεφεται θ ςτερζωςθ µε ιλουσ) και ςυγκολλιςεωσ, δθλαδι χαλκοςωλινασ, µόνωςθ, ςφνδεςµοι, 
και λοιπά ψυκτικά εξαρτιµατα, επί τόπου και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ διαµζτρου 1/4'. 

Τιμι ανά  μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Ζξι και ενενιντα δφο λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   6,92  

 

Άρκρο θμ101 (ΑΣΘΕ Ν8041.12.2):   Ψυκτικόσ χαλκοςωλινασ, µε µόνωςθ armaflex διαµζτρου 1/2' 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 7 

Ψυκτικόσ χαλκοςωλινασ, µε µόνωςθ armaflex, τοποκετθµζνοσ µε όλα τα ειδικά τεµάχια ςυνδζςεωσ, υλικά 
ςτερεϊςεωσ (απαγορεφεται θ ςτερζωςθ µε ιλουσ) και ςυγκολλιςεωσ, δθλαδι χαλκοςωλινασ, µόνωςθ, ςφνδεςµοι, 
και λοιπά ψυκτικά εξαρτιµατα, επί τόπου και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ διαµζτρου 1/2'. 

Τιμι ανά  μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Οκτϊ και πενιντα επτά λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:    8,57  

 

Άρκρο θμ102 (ΑΣΘΕ Ν8041.12.3): Ψυκτικόσ χαλκοςωλινασ, µε µόνωςθ armaflex διαµζτρου 3/8' 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 7 

Ψυκτικόσ χαλκοςωλινασ, µε µόνωςθ armaflex, τοποκετθµζνοσ µε όλα τα ειδικά τεµάχια ςυνδζςεωσ, υλικά 
ςτερεϊςεωσ (απαγορεφεται θ ςτερζωςθ µε ιλουσ) και ςυγκολλιςεωσ, δθλαδι χαλκοςωλινασ, µόνωςθ, ςφνδεςµοι, 
και λοιπά ψυκτικά εξαρτιµατα, επί τόπου και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ διαµζτρου 3/8'. 

Τιμι ανά  μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Επτά και εβδομιντα τρία λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   7,73  
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Άρκρο θμ103 (ΑΣΘΕ Ν8041.12.4):   Ψυκτικόσ χαλκοςωλινασ, µε µόνωςθ armaflex διαµζτρου 5/8' 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 7 

Ψυκτικόσ χαλκοςωλινασ, µε µόνωςθ armaflex, τοποκετθµζνοσ µε όλα τα ειδικά τεµάχια ςυνδζςεωσ, υλικά 
ςτερεϊςεωσ (απαγορεφεται θ ςτερζωςθ µε ιλουσ) και ςυγκολλιςεωσ, δθλαδι χαλκοςωλινασ, µόνωςθ, ςφνδεςµοι, 
και λοιπά ψυκτικά εξαρτιµατα, επί τόπου και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ διαµζτρου 5/8'. 

Τιμι ανά  μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Ζντεκα και εξιντα δφο λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   11,62  

 

Άρκρο θμ104 (ΑΣΘΕ Ν8041.12.5):   Ψυκτικόσ χαλκοςωλινασ, µε µόνωςθ armaflex διαµζτρου 3/4' 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 7 

Ψυκτικόσ χαλκοςωλινασ, µε µόνωςθ armaflex, τοποκετθµζνοσ µε όλα τα ειδικά τεµάχια ςυνδζςεωσ, υλικά 
ςτερεϊςεωσ (απαγορεφεται θ ςτερζωςθ µε ιλουσ) και ςυγκολλιςεωσ, δθλαδι χαλκοςωλινασ, µόνωςθ, ςφνδεςµοι, 
και λοιπά ψυκτικά εξαρτιµατα, επί τόπου και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ διαµζτρου 3/4'. 

Τιμι ανά  μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δϊδεκα και πενιντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   12,50  

 

Άρκρο θμ105 (ΑΣΘΕ Ν8041.12.6):   Ψυκτικόσ χαλκοςωλινασ, µε µόνωςθ armaflex διαµζτρου 7/8' 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 7 

Ψυκτικόσ χαλκοςωλινασ, µε µόνωςθ armaflex, τοποκετθµζνοσ µε όλα τα ειδικά τεµάχια ςυνδζςεωσ, υλικά 
ςτερεϊςεωσ (απαγορεφεται θ ςτερζωςθ µε ιλουσ) και ςυγκολλιςεωσ, δθλαδι χαλκοςωλινασ, µόνωςθ, ςφνδεςµοι, 
και λοιπά ψυκτικά εξαρτιµατα, επί τόπου και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ διαµζτρου 7/8'. 

Τιμι ανά  μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δεκατζςςερα και ογδόντα οκτϊ λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   14,88  

 

Άρκρο θμ106 (ΑΣΘΕ Ν8041.12.7):   Ψυκτικόσ χαλκοςωλινασ, µε µόνωςθ armaflex διαµζτρου 1 1/8' 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 7 

Ψυκτικόσ χαλκοςωλινασ, µε µόνωςθ armaflex, τοποκετθµζνοσ µε όλα τα ειδικά τεµάχια ςυνδζςεωσ, υλικά 
ςτερεϊςεωσ (απαγορεφεται θ ςτερζωςθ µε ιλουσ) και ςυγκολλιςεωσ, δθλαδι χαλκοςωλινασ, µόνωςθ, ςφνδεςµοι, 
και λοιπά ψυκτικά εξαρτιµατα, επί τόπου και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ διαµζτρου 1 1/8'. 

Τιμι ανά  μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δζκα επτά και τριάντα δφο λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   17,32  

 

Άρκρο θμ107 (ΑΣΘΕ Ν8557.1.130):  Εξωτερικι µονάδα ςυςτιµατοσ  VRV Qψ=39,2 KW, Qκ=44,1 KW, ενδ. 
Σφπου LG ARUΜ140LTΕ5 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 33 

Εξωτερικι µονάδα ςυςτιµατοσ κλιµατιςµοφ VRV. H µονάδα κα είναι κατάλλθλθ για ψφξθ-κζρµανςθ (αντλια 
κερµότθτασ αζρα-αζρα) και καταλλιλθ για υπαίκρια τοποκζτθςθ.Θ κερµαντικι και θ ψυκτικι ιςχφσ τθσ µονάδασ κα 
είναι αυτζσ που αναφζρονται ςτισ προδιαγραφζσ και τα ςχζδια τθσ µελζτθσ.Θ µονάδα κα είναι πλιρθσ µε όλα τα 
υλικά,όργανα και εξαρτιµατα (θλεκτρικι καλωδίωςθ,ςυνδεςµολογία εςωτερικισ-εξωτερικισ µονάδασ) κακϊσ και τθν 
εργαςία τοποκζτθςθσ,ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ,για τθν οµαλι και αυτόµατθ λειτουργία. Qψ=39,2 KW, 
Qκ=44,1 KW, ενδ. Τφπου LG ARUΜ140LTΕ5. 

Τιμι ανά  τεμ. 
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ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:    Πζντε χιλιάδεσ πεντακόςια εξιντα επτά και πενιντα ζνα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   5.567,51  

 

Άρκρο θμ108 (ΑΣΘΕ Ν8557.1.131): Εξωτερικι µονάδα ςυςτιµατοσ VRV  Qψ=22,4 KW, Qκ=25,2 KW, ενδ. 
Σφπου LG ARUΜ80LT5 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 33 

Εξωτερικι µονάδα ςυςτιµατοσ κλιµατιςµοφ VRV. H µονάδα κα είναι κατάλλθλθ για ψφξθ-κζρµανςθ (αντλια 
κερµότθτασ αζρα-αζρα) και καταλλιλθ για υπαίκρια τοποκζτθςθ.Θ κερµαντικι και θ ψυκτικι ιςχφσ τθσ µονάδασ κα 
είναι αυτζσ που αναφζρονται ςτισ προδιαγραφζσ και τα ςχζδια τθσ µελζτθσ.Θ µονάδα κα είναι πλιρθσ µε  όλα τα 
υλικά,όργανα και εξαρτιµατα (θλεκτρικι καλωδίωςθ,ςυνδεςµολογία εςωτερικισ-εξωτερικισ µονάδασ) κακϊσ και τθν 
εργαςία τοποκζτθςθσ,ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ,για τθν οµαλι και αυτόµατθ λειτουργία. Qψ=22,4 KW, 
Qκ=25,2 KW, ενδ. Τφπου LG ARUΜ80LT5. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:    Σζςςερισ χιλιάδεσ διακόςια δϊδεκα και πζντε λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   4.212,05 

 

 

Άρκρο θμ109 (ΑΣΘΕ Ν8557.1.132): Εξωτερικι µονάδα ςυςτιµατοσ MULTI SPLIT Qψ=8,8 KW, Qκ=10,1 KW, 
ενδ. Σφπου LG MU5M30 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 33 

Εξωτερικι µονάδα ςυςτιµατοσ κλιµατιςµοφ MULTI SPLIT. H µονάδα κα είναι κατάλλθλθ για ψφξθ-κζρµανςθ (αντλια 
κερµότθτασ αζρα-αζρα) και καταλλιλθ για υπαίκρια τοποκζτθςθ.Θ κερµαντικι και θ ψυκτικι ιςχφσ τθσ µονάδασ κα 
είναι αυτζσ που αναφζρονται ςτισ προδιαγραφζσ και τα ςχζδια τθσ µελζτθσ.Θ µονάδα κα είναι πλιρθσ µε όλα τα 
υλικά,όργανα και εξαρτιµατα (θλεκτρικι καλωδίωςθ,ςυνδεςµολογία εςωτερικισ-εξωτερικισ µονάδασ) κακϊσ και τθν 
εργαςία τοποκζτθςθσ,ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ,για τθν οµαλι και αυτόµατθ λειτουργία. Qψ=8,8 KW, 
Qκ=10,1 KW, ενδ. Τφπου LG MU5M30. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:    Χίλια τριακόςια ενενιντα εννζα και ενενιντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:    1.399,90  

 

Άρκρο θμ110 (ΑΣΘΕ Ν8557.1.133): Εξωτερικι µονάδα ςυςτιµατοσ SPLIT Qψ=14,1 KW, Qκ=16,7 KW, ενδ. 
Σφπου LG UU49W 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 33 

Εξωτερικι µονάδα ςυςτιµατοσ κλιµατιςµοφ SPLIT Inverter. H µονάδα κα είναι κατάλλθλθ για ψφξθ-κζρµανςθ (αντλια 
κερµότθτασ αζρα-αζρα) και καταλλιλθ για υπαίκρια τοποκζτθςθ.Θ κερµαντικι και θ ψυκτικι ιςχφσ τθσ µονάδασ κα 
είναι αυτζσ που αναφζρονται ςτισ προδιαγραφζσ και τα ςχζδια τθσ µελζτθσ.Θ µονάδα κα είναι πλιρθσ µε όλα τα 
υλικά,όργανα και εξαρτιµατα (θλεκτρικι καλωδίωςθ,ςυνδεςµολογία εςωτερικισ-εξωτερικισ µονάδασ) κακϊσ και τθν 
εργαςία τοποκζτθςθσ,ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ,για τθν οµαλι και αυτόµατθ λειτουργία. Qψ=14,1 KW, 
Qκ=16,7 KW, ενδ. Τφπου LG UU49W. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:    Σρείσ χιλιάδεσ διακόςια δεκατρία και ενενιντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:    3.213,90  

 

Άρκρο θμ111 (ΑΣΘΕ Ν8557.1.134): Εςωτερικι µονάδα ςυςτιµατοσ VRV (μονάδα τοίχου) Qψ =3,6 KW, 
Qκ=4,0 KW, ενδ. Σφπου LG ARNU12GSJC4 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 33 

Eςωτερικι µονάδα ςυςτιµατοσ VRV ((µονάδα τοίχου). Θ κερµαντικι και θ ψυκτικι ιςχφσ τθσ µονάδασ κα είναι αυτζσ 
που αναφζρονται ςτισ προδιαγραφζσ και τα ςχζδια τθσ µελζτθσ.Θ µονάδα κα είναι πλιρθσ µε όλα τα υλικά,όργανα και 
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εξαρτιµατα (θλεκτρικι καλωδίωςθ,ςυνδεςµολογία εςωτερικισ-εξωτερικισ µονάδασ) κακϊσ και τθνεργαςία 
τοποκζτθςθσ,ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ,για τθν οµαλι και αυτόµατθ λειτουργία. Qψ=3,6 KW, Qκ=4,0 KW, 
ενδ. Τφπου LG ARNU12GSJC4. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:    Εξακόςια ενενιντα πζντε και τριάντα ζνα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   695,31  

 

Άρκρο θμ112 (ΑΣΘΕ Ν8557.1.135): Εςωτερικι µονάδα ςυςτιµατοσ VRV (οροφισ κρυφοφ τφπου για 
ςφνδεςθ µε αεραγωγοφσ, υψθλισ ςτατικισ πίεςθσ)  Qψ=2,8 KW, 
Qκ=3,2 KW, ενδ. Σφπου LG ARNU09GM1A4 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 33 

Eςωτερικι µονάδα ςυςτιµατοσ VRV (οροφισ κρυφοφ τφπου για ςφνδεςθ µε αεραγωγοφσ, υψθλισ ςτατικισ πίεςθσ). Θ 
κερµαντικι και θ ψυκτικι ιςχφσ τθσ µονάδασ κα είναι αυτζσ που αναφζρονται ςτισ προδιαγραφζσ και τα ςχζδια τθσ 
µελζτθσ.Θ µονάδα κα είναι πλιρθσ µε όλα τα υλικά,όργανα και εξαρτιµατα (θλεκτρικι καλωδίωςθ,ςυνδεςµολογία 
εςωτερικισ-εξωτερικισ µονάδασ) κακϊσ και τθν εργαςία τοποκζτθςθσ,ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ,για τθν 
οµαλι και αυτόµατθ λειτουργία. Qψ=2,8 KW, Qκ=3,2 KW, ενδ. Τφπου LG ARNU09GM1A4. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:    Εξακόςια πενιντα πζντε και ςαράντα ζξι λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   655,46  

 

Άρκρο θμ113 (ΑΣΘΕ Ν8557.1.136): Εςωτερικι µονάδα ςυςτιµατοσ VRV (οροφισ κρυφοφ τφπου για 
ςφνδεςθ µε αεραγωγοφσ, υψθλισ ςτατικισ πίεςθσ)  Qψ=5,6 KW, 
Qκ=6,3 KW, ενδ. Σφπου LG ARNU18GM1A4 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 33 

Eςωτερικι µονάδα ςυςτιµατοσ VRV (οροφισ κρυφοφ τφπου για ςφνδεςθ µε αεραγωγοφσ, υψθλισ ςτατικισ πίεςθσ). Θ 
κερµαντικι και θ ψυκτικι ιςχφσ τθσ µονάδασ κα είναι αυτζσ που αναφζρονται ςτισ προδιαγραφζσ και τα ςχζδια τθσ 
µελζτθσ.Θ µονάδα κα είναι πλιρθσ µε όλα τα υλικά,όργανα και εξαρτιµατα (θλεκτρικι καλωδίωςθ,ςυνδεςµολογία 
εςωτερικισ-εξωτερικισ µονάδασ) κακϊσ και τθν εργαςία τοποκζτθςθσ,ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ,για τθν 
οµαλι και αυτόµατθ λειτουργία. Qψ=5,6 KW, Qκ=6,3 KW, ενδ. Τφπου LG ARNU18GM1A4. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:    Επτακόςια εξιντα δφο και δεκατζςςερα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   762,14  

 

Άρκρο θμ114 (ΑΣΘΕ Ν8557.1.137): Εςωτερικι µονάδα ςυςτιµατοσ VRV (οροφισ κρυφοφ τφπου για 
ςφνδεςθ µε αεραγωγοφσ, υψθλισ ςτατικισ πίεςθσ)  Qψ=7,1 KW, 
Qκ=8,0 KW, ενδ. Σφπου LG ARNU24GM1A4 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 33 

Eςωτερικι µονάδα ςυςτιµατοσ VRV (οροφισ κρυφοφ τφπου για ςφνδεςθ µε αεραγωγοφσ, υψθλισ ςτατικισ πίεςθσ). Θ 
κερµαντικι και θ ψυκτικι ιςχφσ τθσ µονάδασ κα είναι αυτζσ που αναφζρονται ςτισ προδιαγραφζσ και τα ςχζδια τθσ 
µελζτθσ.Θ µονάδα κα είναι πλιρθσ µε όλα τα υλικά,όργανα και εξαρτιµατα (θλεκτρικικαλωδίωςθ,ςυνδεςµολογία 
εςωτερικισ-εξωτερικισ µονάδασ) κακϊσ και τθν εργαςία τοποκζτθςθσ,ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ,για τθν 
οµαλι και αυτόµατθ λειτουργία. Qψ=7,1 KW, Qκ=8,0 KW, ενδ. Τφπου LG ARNU24GM1A4. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:    Επτακόςια ογδόντα δφο και εβδομιντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   782,70 
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Άρκρο θμ115 (ΑΣΘΕ Ν8557.1.138): Εςωτερικι µονάδα ςυςτιµατοσ VRV (οροφισ κρυφοφ τφπου  µε 
αεραγωγοφσ, υψθλισ ςτατικισ πίεςθσ) Qψ=14,1 KW, Qκ=16,7 KW, 
ενδ. Σφπου LG ARNU48GM3A4 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 33 

Eςωτερικι µονάδα ςυςτιµατοσ VRV (οροφισ κρυφοφ τφπου για ςφνδεςθ µε αεραγωγοφσ, υψθλισ ςτατικισ πίεςθσ). Θ 
κερµαντικι και θ ψυκτικι ιςχφσ τθσ µονάδασ κα είναι αυτζσ που αναφζρονται ςτισ προδιαγραφζσ και τα ςχζδια τθσ 
µελζτθσ.Θ µονάδα κα είναι πλιρθσ µε όλα τα υλικά,όργανα και εξαρτιµατα (θλεκτρικικαλωδίωςθ,ςυνδεςµολογία 
εςωτερικισ-εξωτερικισ µονάδασ) κακϊσ και τθν εργαςία τοποκζτθςθσ,ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ,για τθν 
οµαλι και αυτόµατθ λειτουργία. Qψ=14,1 KW, Qκ=16,7 KW, ενδ. Τφπου LG ARNU48GM3A4. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:    Εννιακόςια ογδόντα οκτϊ και τριάντα τρία λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   988,33 

 

Άρκρο θμ116 (ΑΣΘΕ Ν8557.1.139): Εςωτερικι µονάδα ςυςτιµατοσ VRV (δαπζδου, εμφανοφσ 
τοποκζτθςθσ) Qψ=3,6 KW, Qκ=4,0 KW, ενδ. Σφπου LG ARNU12GCEA4 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 33 

Eςωτερικι µονάδα ςυςτιµατοσ VRV (δαπζδου, εµφανοφσ τυπου). Θ κερµαντικι και θ ψυκτικι ιςχφσ τθσ µονάδασ κα 
είναι αυτζσ που αναφζρονται ςτισ προδιαγραφζσ και τα ςχζδια τθσ µελζτθσ.Θ µονάδα κα είναι πλιρθσ µε όλα τα 
υλικά,όργανα και εξαρτιµατα (θλεκτρικι καλωδίωςθ,ςυνδεςµολογία εςωτερικισ-εξωτερικισ µονάδασ) κακϊσ και τθν 
εργαςία τοποκζτθςθσ,ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ,για τθν οµαλι και αυτόµατθ λειτουργία. Qψ=3,6 KW, 
Qκ=4,0 KW, ενδ. Τφπου LG ARNU12GCEA4 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:    Επτακόςια πενιντα τζςςερα και ςαράντα τρία λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   754,43 

 

Άρκρο θμ117 (ΑΣΘΕ Ν8557.1.140): Εςωτερικι µονάδα ςυςτιµατοσ SPLIT Inverter  (οροφισ κρυφοφ τφπου 
για ςφνδεςθ µε αεραγωγοφσ) Qψ=14,0 KW, Qκ=16,7 KW, ενδ. Σφπου 
LG UΜ48 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 33 

Eςωτερικι µονάδα ςυςτιµατοσ SPLIT Inverter (οροφισ κρυφοφ τφπου, για ςφνδεςθ µε αεραγωγοφσ). Θ κερµαντικι 
και θ ψυκτικι ιςχφσ τθσ µονάδασ κα είναι αυτζσ που αναφζρονται ςτισ προδιαγραφζσ και τα ςχζδια τθσ µελζτθσ.Θ 
µονάδα κα είναι πλιρθσ µε όλα τα υλικά,όργανα και εξαρτιµατα (θλεκτρικι καλωδίωςθ,ςυνδεςµολογία εςωτερικισ-
εξωτερικισ µονάδασ) κακϊσ και τθν εργαςία τοποκζτθςθσ,ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ,για τθν οµαλι και 
αυτόµατθ λειτουργία. Qψ=14,0 KW, Qκ=16,7 KW, ενδ. Τφπου LG UΜ48. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:    Χίλια τριακόςια ογδόντα και τριάντα επτά λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   1.380,37 

 

Άρκρο θμ118 (ΑΣΘΕ Ν8557.1.141): Εςωτερικι µονάδα ςυςτιµατοσ MULTI SPLIT (οροφισ κρυφοφ τφπου 
για ςφνδεςθ µε αεραγωγοφσ, χαμθλισ ςτατικισ) Qψ=3,5 KW, Qκ=3,8 
KW, ενδ. Σφπου LG CL12R 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 33 

Eςωτερικι µονάδα ςυςτιµατοσ MULTI SPLIT (οροφισ κρυφοφ τφπου, για ςφνδεςθ µε αεραγωγοφσ,χαµθλισ ςτατικισ). 
Θ κερµαντικι και θ ψυκτικι ιςχφσ τθσ µονάδασ κα είναι αυτζσ που αναφζρονται ςτισ προδιαγραφζσ και τα ςχζδια τθσ 
µελζτθσ.Θ µονάδα κα είναι πλιρθσ µε όλα τα υλικά,όργανα και εξαρτιµατα (θλεκτρικι καλωδίωςθ,ςυνδεςµολογία 
εςωτερικισ-εξωτερικισ µονάδασ) κακϊσ και τθν εργαςία τοποκζτθςθσ,ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ,για τθν 
οµαλι και αυτόµατθ λειτουργία. Qψ=3,5 KW, Qκ=3,8 KW, ενδ. Τφπου LG CL12R. 

Τιμι ανά  τεμ. 
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ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:    Ενιακόςια ςαράντα τρία και δεκαεννζα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   943,19 

 

Άρκρο θμ119 (ΑΣΘΕ Ν8557.1.142): Εςωτερικι µονάδα ςυςτιµατοσ MULTI SPLIT  (οροφισ κρυφοφ τφπου 
για ςφνδεςθ µε αεραγωγοφσ, υψθλισ ςτατικισ) Qψ=5,3 KW, Qκ=5,8 
KW, ενδ. Σφπου LG CL18R 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 33 

Eςωτερικι µονάδα ςυςτιµατοσ MULTI SPLIT (οροφισ κρυφοφ τφπου, για ςφνδεςθ µε αεραγωγοφσ, υψθλισ ςτατικισ). 
Θ κερµαντικι και θ ψυκτικι ιςχφσ τθσ µονάδασ κα είναι αυτζσ που αναφζρονται ςτισ προδιαγραφζσ και τα ςχζδια τθσ 
µελζτθσ.Θ µονάδα κα είναι πλιρθσ µε όλα τα υλικά,όργανα και εξαρτιµατα (θλεκτρικι καλωδίωςθ,ςυνδεςµολογία 
εςωτερικισ-εξωτερικισ µονάδασ) κακϊσ και τθν εργαςία τοποκζτθςθσ,ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ,για τθν 
οµαλι και αυτόµατθ λειτουργία. Qψ=5,3 KW, Qκ=5,8 KW, ενδ. Τφπου LG CL18R. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:    Χίλια εβδομιντα και ςαράντα τρία λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   1.070,43 

 

Άρκρο θμ120 (ΑΣΘΕ Ν8563.15): Εναλλάκτθσ αζρα - αζρα,τφπου VAM παροχισ νωποφ αζρα ζωσ 250 
m3/h, ενδ. Σφπου LG LZ-H025GBA4 

Εναλλάκτθσ αζρα - αζρα,τφπου VAM, για τθν εναλλαγι κερµότθτασ µεταξφ νωποφ αζρα και αζρα απαγωγισ, όπωσ 
ορίηεται ςτισ προδιαγραφζσ,δθλαδι προµικεια, προςκόµιςθ,εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ για πλιρθ λειτουργία. 
παροxισ νωποφ αζρα ζωσ 250 m3/h, ενδ. Τφπου LG LZ-H025GBA4. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:    Εννιακόςια ογδόντα ζξι και τριάντα δφο λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   986,32 

 

Άρκρο θμ121 (ΑΣΘΕ Ν8563.14): Εναλλάκτθσ αζρα - αζρα,τφπου VAM παροχισ νωποφ αζρα ζωσ 500 
m3/h, ενδ. Σφπου LG LZ-H050GBA5 

Εναλλάκτθσ αζρα - αζρα,τφπου VAM, για τθν εναλλαγι κερµότθτασ µεταξφ νωποφ αζρα και αζρα απαγωγισ, όπωσ 
ορίηεται ςτισ προδιαγραφζσ,δθλαδι προµικεια, προςκόµιςθ,εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ για πλιρθ λειτουργία. 
παροxισ νωποφ αζρα ζωσ 500 m3/h, ενδ. Τφπου LG LZ-H050GBA5. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:    Χίλια εκατόν ςαράντα εννζα και ογδόντα τζςςερα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:    1.149,84 

 

 

Άρκρο θμ122 (ΑΣΘΕ Ν8563.2): Εναλλάκτθσ αζρα - αζρα,τφπου VAM παροχισ νωποφ αζρα ζωσ 1000 
m3/h, ενδ. Σφπου LG LZ-H100GBA5 

Εναλλάκτθσ αζρα - αζρα,τφπου VAM, για τθν εναλλαγι κερµότθτασ µεταξφ νωποφ αζρα και αζρα απαγωγισ, όπωσ 
ορίηεται ςτισ προδιαγραφζσ,δθλαδι προµικεια, προςκόµιςθ,εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ για πλιρθ λειτουργία. 
παροxισ νωποφ αζρα ωσ 1000 m3/h, ενδ. Τφπου LG LZ-H100GBA5. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:    Χίλια πεντακόςια ενενιντα ζξι και εβδομιντα δφο λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   1.596,72 
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Άρκρο θμ123 (ΑΣΘΕ Ν8576.3): Ενςφρματο χειριςτιριο, επίτοιχο, εςωτερικϊν μονάδων VRF, ενδεικτικοφ 
τφπου τθσ LG PREMTB001 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 53 

Ενςφρματο χειριςτιριο, επίτοιχο, εςωτερικϊν μονάδων VRF, με τθν εργαςία τοποκζτθςθσ, καλωδίωςθσ και ςφνδεςθσ 
και πλιρουσ εγκατάςταςθσ, για τθν ομαλι και κανονικι λειτουργία. Ενςφρματο χειριςτιριο, επίτοιχο, εςωτερικϊν 
μονάδων VRF, ενδεικτικοφ τφπου τθσ LG PREMTB001 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:    Εβδομιντα τρία και ςαράντα εννζα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   73,49 

 

Άρκρο θμ124 (ΑΣΘΕ Ν8576.4): Ενςφρματο χειριςτιριο, επίτοιχο, εςωτερικϊν μονάδων VAM, ενδεικτικοφ 
τφπου τθσ LG PREMTB001 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 53 

Ενςφρματο χειριςτιριο, επίτοιχο, εςωτερικϊν μονάδων VAM, με τθν εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ 
εγκατάςταςθσ, για τθν ομαλι και κανονικι λειτουργία. Ενςφρματο χειριςτιριο, επίτοιχο, εςωτερικϊν μονάδων VAM, 
ενδεικτικοφ τφπου τθσ LG PREMTB001. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:    Εκατόν τριάντα εννζα και ενενιντα δφο λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   139,92 

 

Άρκρο θμ125 (ΑΣΘΕ Ν8576.3.1): Ενςφρματο χειριςτιριο, επίτοιχο, εςωτερικϊν μονάδων MULTI, 
ενδεικτικοφ τφπου τθσ LG PREMTB001 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 32 

Ενςφρματο χειριςτιριο, επίτοιχο, εςωτερικϊν μονάδων MULTI, με τθν εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ 
εγκατάςταςθσ, για τθν ομαλι και κανονικι λειτουργία. Ενςφρματο χειριςτιριο, επίτοιχο, εςωτερικϊν μονάδων MULTI, 
ενδεικτικοφ τφπου τθσ LG PREMTB001. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:    Εκατόν τριάντα εννζα και ενενιντα δφο λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   139,92 

 

Άρκρο θμ126 (ΑΣΘΕ Ν8537.1): Αεραγωγόσ από γαλβανιςµζνθ λαµαρίνα ορκογωνικισ ι κυκλικισ 
διατοµισ οποιωνδιποτε διαςτάςεων 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 34 

Αεραγωγόσ από γαλβανιςµζνθ λαµαρίνα ορκογωνικισ ι κυκλικισ διατοµισ οποιωνδιποτε διαςτάςεων, κθλυκωτόσ ι 
φλατηωτόσ καταςκευαςµζνοσ ςφµφωνα µε τουσ αµερικάνικουσ κανονιςµοφσ. Ρεριλαµβάνονται τα κάκε φφςεωσ 
ειδικά τεµάχια (καµπφλεσ, ταυ, γωνίεσ, S, κλπ), οι κατευκυντιρεσ αζρα, τα διαφράγµατα διαχωριςµοφ και ρυκµίςεωσ 
τθσ ποςότθτασ του αζρα και τα ςτόµια λιψεωσ και απορρίψεωσ αζρα, µε τισ ενιςχφςεισ από µορφοςίδθρο, και υλικά 
ςυνδζςεωσ, ςτερϊςεωσ και ςτεγανϊςεωσ και τθν εργαςία καταςκευισ, εγκαταςτάςεωσ και ρυκµίςεωσ. 

Τιμι ανά  κιλό (Kg) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:    Ζξι και εξιντα δφο λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   6,62 

 

Άρκρο θμ127 (ΑΣΘΕ Ν8544.1): Κερµικι µόνωςθ αεραγωγϊν µε πλάκεσ αφρϊδουσ πολυαικυλενίου 
τφπου FRELEN, πάxουσ 10mm 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 40 

Θερµικι µόνωςθ αεραγωγϊν µε πλάκεσ αφρϊδουσ πολυαικυλενίου τφπου FRELEN, πάxουσ 10mm και ιδιοτιτων όπωσ 
περιγράφονται ςτισ τεxνικζσ προδιαγραφζσ, κακϊσ και εργαςία πλιρουσ τοποκζτθςθσ. πάχουσ 10mm. 
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Τιμι ανά  τετραγωνικό μζτρο (m2) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:    αράντα ζνα και τζςςερα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   41,04 

 

Άρκρο θμ128 (ΑΣΘΕ 8537.4.6): Αεραγωγόσ από αλουµίνιο εφκαµπτοσ, κυκλικισ διατοµισ, διπλϊν 
τοιχωµάτων, µε µόνωςθ µεταξφ των τοιχωµάτων υαλοβάµβακα ι άλλου 
ιςοδφναµου κερµικά υλικοφ, Ονοµ. διαµ. 125 mm και εξωτ. διαµ. 187 mm 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 35 

Αεραγωγόσ από αλουµίνιο εφκαµπτοσ, κυκλικισ διατοµισ, διπλϊν τοιχωµάτων, µε µόνωςθ µεταξφ των τοιχωµάτων 
υαλοβάµβακα ι άλλου ιςοδφναµου κερµικά υλικοφ, µε τα ειδικά εξαρτιµατα ςυνδζςεωσ, τα υλικά και τα µικροχλικά 
και µε τθν εργαςία τοποκετιςεωσ γιά παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία Ονοµ. διαµ. 125 mm και εξωτ. διαµ. 187 mm. 

Τιμι ανά  μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:    Δζκα και δζκα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:    10,10 

 

Άρκρο θμ129 (ΑΣΘΕ 8537.4.8): Αεραγωγόσ από αλουµίνιο εφκαµπτοσ, κυκλικισ διατοµισ, διπλϊν 
τοιχωµάτων, µε µόνωςθ µεταξφ των τοιχωµάτων υαλοβάµβακα ι άλλου 
ιςοδφναµου κερµικά υλικοφ, Ονοµ. διαµ. 150 mm και εξωτ. διαµ. 207 mm 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 35 

Αεραγωγόσ από αλουµίνιο εφκαµπτοσ, κυκλικισ διατοµισ, διπλϊν τοιχωµάτων, µε µόνωςθ µεταξφ των τοιχωµάτων 
υαλοβάµβακα ι άλλου ιςοδφναµου κερµικά υλικοφ, µε τα ειδικά εξαρτιµατα ςυνδζςεωσ, τα υλικά και τα µικροχλικά 
και µε τθν εργαςία τοποκετιςεωσ γιά παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία Ονοµ. διαµ. 150 mm και εξωτ. διαµ. 207 mm. 

Τιμι ανά  μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:    Ζντεκα και ζντεκα λεπτά  

                    Αρικμθτικϊσ:   11,11 

 

Άρκρο θμ130 (ΑΣΘΕ 8537.4.11): Αεραγωγόσ από αλουµίνιο εφκαµπτοσ, κυκλικισ διατοµισ, διπλϊν 
τοιχωµάτων, µε µόνωςθ µεταξφ των τοιχωµάτων υαλοβάµβακα ι άλλου 
ιςοδφναµου κερµικά υλικοφ, Ονοµ. διαµ. 200 mm και εξωτ. διαµ. 257 
mm 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 35 

Αεραγωγόσ από αλουµίνιο εφκαµπτοσ, κυκλικισ διατοµισ, διπλϊν τοιχωµάτων, µε µόνωςθ µεταξφ των τοιχωµάτων 
υαλοβάµβακα ι άλλου ιςοδφναµου κερµικά υλικοφ, µε τα ειδικά εξαρτιµατα ςυνδζςεωσ, τα υλικά και τα µικροχλικά 
και µε τθν εργαςία τοποκετιςεωσ γιά παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία Ονοµ. διαµ. 200 mm και εξωτ. διαµ. 257 mm. 

Τιμι ανά  μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:    Δεκατζςςερα  

                    Αρικμθτικϊσ:   14,00 

 

Άρκρο θμ131 (ΑΣΘΕ Ν8561.15): Ανεµιςτιρασ εξαεριςµοφ ενδιάµεςοσ (In Line) κυκλικισ διατοµισ, 
100m3/h ενδεικτικοφ τφπου CIVAR TT 100 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 39 

Ανεµιςτιρασ εξαεριςµοφ ενδιάµεςοσ (In Line) κυκλικισ διατοµισ, από πλαςτικό µεγϋλθσ αντοχισ, χαµθλισ ςτάκµθσ 
κορφβου, µε δυνατότθτα ρφκµιςθε ςτροφϊν µε διακόπτθ 2 ταχυτιτων, που ςυνοδεφεται απο τισ βοθκθτικζσ του 
διατάξεισ, δθλαδι προµικεια, προςκόµιςθ, τοποκζτθςθ και θλεκτρικι ςφνδεςθ γιά παράδοςθ ςε λειτουργία. 
ενδεικτικοφ τφπου CIVAR TT 100. 

Τιμι ανά  τεμ. 
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ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:    Διακόςια ςαράντα ζνα και ογδόντα τζςςερα λεπτά  

                    Αρικμθτικϊσ:   241,84 

 

Άρκρο θμ132 (ΑΣΘΕ Ν8561.16): Ανεµιςτιρασ εξαεριςµοφ ενδιάµεςοσ (In Line) κυκλικισ διατοµισ, 
150m3/h ενδεικτικοφ τφπου CIVAR TT 125 s 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 39 

Ανεµιςτιρασ εξαεριςµοφ ενδιάµεςοσ (In Line) κυκλικισ διατοµισ, από πλαςτικό µεγϋλθσ αντοχισ, χαµθλισ ςτάκµθσ 
κορφβου, µε δυνατότθτα ρφκµιςθε ςτροφϊν µε διακόπτθ 2 ταχυτιτων, που ςυνοδεφεται απο τισ βοθκθτικζσ του 
διατάξεισ, δθλαδι προµικεια, προςκόµιςθ, τοποκζτθςθ και θλεκτρικι ςφνδεςθ γιά παράδοςθ ςε λειτουργία. 
ενδεικτικοφ τφπου CIVAR TT 125s 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:    Διακόςια εξιντα δφο και είκοςι τζςςερα λεπτά  

                    Αρικμθτικϊσ:   262,24 

 

Άρκρο θμ133 (ΑΣΘΕ Ν8560.4): Κιβϊτιο µε φυγοκεντρικό ανεµιςτιρα απλισ αναρροφιςεωσ παροχισ 300 
m3/h και µανοµετρικοφ 50Pa 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 39 

Κιβϊτιο µε φυγοκεντρικό ανεµιςτιρα απλισ αναρροφιςεωσ µε βάςθ και θλεκτροκινθτιρα, πλιρθσ µε παροχι και 
ςτατικι πίεςθ µε τα µικροχλικά κλπ δθλαδι προµικεια, προςκόµιςθ, εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ προσ τα δίκτυα 
αεραγωγϊν µζςω φλαντηϊν και καραβόπανο και θλεκτρικισ ενζργειασ, δοκιµι και παράδοςθ ςε κανονικι λειτουργία. 
παροχισ 300 m3/h και µανοµετρικοφ 50Pa. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:    Εξακόςια ογδόντα τζςςερα και ογδόντα λεπτά  

                    Αρικμθτικϊσ:   684,80 

 

Άρκρο θμ134 (ΑΣΘΕ Ν8560.5): Κιβϊτιο µε φυγοκεντρικό ανεµιςτιρα απλισ αναρροφιςεωσ παροχισ 700 
m3/h και µανοµετρικοφ 50Pa 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 39 

Κιβϊτιο µε φυγοκεντρικό ανεµιςτιρα απλισ αναρροφιςεωσ µε βάςθ και θλεκτροκινθτιρα, πλιρθσ µε παροχι και 
ςτατικι πίεςθ µε τα µικροχλικά κλπ δθλαδι προµικεια, προςκόµιςθ, εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ προσ τα δίκτυα 
αεραγωγϊν µζςω φλαντηϊν και καραβόπανο και θλεκτρικισ ενζργειασ, δοκιµι και παράδοςθ ςε κανονικι λειτουργία. 
παροχισ 700 m3/h και µανοµετρικοφ 50Pa. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:    Επτακόςια ενενιντα τζςςερα και ογδόντα λεπτά  

                    Αρικμθτικϊσ:    794,80 

 

Άρκρο θμ135 (ΑΣΘΕ Ν8560.6): Κιβϊτιο µε φυγοκεντρικό ανεµιςτιρα απλισ αναρροφιςεωσ παροχισ 800 
m3/h και µανοµετρικοφ 50Pa 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 39 

Κιβϊτιο µε φυγοκεντρικό ανεµιςτιρα απλισ αναρροφιςεωσ µε βάςθ και θλεκτροκινθτιρα, πλιρθσ µε παροχι και 
ςτατικι πίεςθ µε τα µικροχλικά κλπ δθλαδι προµικεια, προςκόµιςθ, εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ προσ τα δίκτυα 
αεραγωγϊν µζςω φλαντηϊν και καραβόπανο και θλεκτρικισ ενζργειασ, δοκιµι και παράδοςθ ςε κανονικι λειτουργία. 
παροχισ 800 m3/h και µανοµετρικοφ 50Pa. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:    Εννιακόςια τζςςερα και ογδόντα λεπτά  

                    Αρικμθτικϊσ:   904,80 
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Άρκρο θμ136 (ΑΣΘΕ Ν9412.10): τόµια προςαγωγισ/απαγωγισ αζρα διαφόρων διαςτάςεων κατ' 
αποκοπι 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 59 

Στόµια προςαγωγισ/απαγωγισ αζρα, λιψθσ/απόρριψθσ νωποφ αζρα, διαφόρων διαςτάςεων, όπωσ αναγράφονται 
ςτα ςχζδια, από ανωδιοµζνο αλουµινίου, ορκογωνικά, µε ςειρζσ κινθτϊν και ςτακερϊν πτερυγίων, µε εςωτερικο 
διάφραγµα και ςχάρα ιςοκατανοµισ του αζρα, µε πλζνουµ και µόνωςθ, όπωσ κακορίηονται ςτα ςχζδια, βαµµζνα ςτο 
χρϊµα τθσ ψευδοροφισ, δθλ. υλικά και µικροχλικά επι τόπου και εργαςία τοποκζτθςθσ, ρφκµιςθσ και παράδοςθσ ςε 
πλιρθ λειτουργία. κατ' αποκοπι. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Πζντε χιλιάδεσ 

                    Αρικμθτικϊσ:    5.000,00 

 

 

ΑΝΣΛΚΕΡΑΤΝΛΚΘ 
 

 

Άρκρο θμ137 (ΑΣΘΕ Ν9999.16): Ακίδα από θλεκτρολυτικό xαλκό  
Ακίδα απο θλεκτρολυτικό xαλκό για προςταςία καπνοδόxου, κατα DΙΝ 48802, τφπου ΕΛΕΜΚΟ 6421210, µε τα 
ςτθρίγµατά τθσ και τα τεµάxια ςφνδεςθσ ςτον αγωγό κακόδου, και τα µικροχλικά, πλιρωσ εγκατεςτθµζνθ. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Εβδομιντα οκτϊ και εβδομιντα πζντε λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:    78,75 

 

Άρκρο θμ138 (ΑΣΘΕ Ν9983.11.112): Αγωγόσ ςυλλογισ χαλφβδινοσ, κερµά επιψευδαργυρωµζνοσ, 
κυκλικισ διατοµισ διαµζτρου 10mm 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 45 

Αγωγόσ ςυλλογισ χαλφβδινοσ, κερµά επιψευδαργυρωµζνοσ, κυκλικισ διατοµισ, κατα DΙΝ48801, δθλαδι προµικεια 
του αγωγοφ, των απαραίτθτων χαλφβδινων ςτθριγµάτων και κάκε είδουσ απαραίτθτου υλικοφ και µικροχλικοφ για τθν 
πλιρθ λειτουργία, µεταφορά ςτον τόπο του ζργου και πλιρθσ τοποκζτθςθ, ςφνδεςθ και ςτιριξθ µε τουσ άλλουσ 
αγωγοφσ, µζτρθςθ αντίςταςθσ και παράδοςθ ςε κανονικι λειτουργία. διαµζτρου 10mm. 

Τιμι ανά  μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δϊδεκα και ενενιντα τζςςερα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:    12,94 

 

Άρκρο θμ139 (ΑΣΘΕ Ν9983.43.1): τιριγµα ςυλλεκτιριου αγωγοφ αλεξικζραυνου, διµερζσ , ςτιριγµα 
ςυλλεκτιριου αγωγοφ αλεξικζραυνου ςε δϊµα ι τοίxο κατα DΛΝ 48805 

Στιριγµα ςυλλεκτιριου αγωγοφ αλεξικζραυνου, διµερζσ , ςε δϊµα ι τοίxο, απο xάλυβα, µε τθν επι τόπου εργαςία και 
τα µικροχλικά ςτερζωςθσ και ςφνδεςθσ. Στιριγµα ςυλλεκτιριου αγωγοφ αλεξικζραυνου ςε δϊµα ι τοίxο κατα DΙΝ 
48805. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Είκοςι οκτϊ και ςαράντα οκτϊ λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:    28,48 

 

Άρκρο θμ140 (ΑΣΘΕ Ν8845.4): Σρίγωνο γείωςθσ αποτελοφμενο από θλεκτρόδια µικουσ 3.0 µ 
Τρίγωνο γείωςθσ αποτελοφµενο απο τρία θλεκτρόδια xάλκινα µε xαλφβδινθ ψφxθ διαµζτρου S/8 ins µε τουσ ειδικοφσ 
ςυνδετιρεσ αγωγϊν, τον xάλκινο πολφκλωνο αγωγό ςφνδεςθσ διατοµισ 50 τ.x. µζςα ςε γαλβανιςµζνο ςιδθροςωλινα 
3/4 ins και τα τρία φρεάτια µε τα καλφµατά τουσ διαςτάςεων 20 x 20 cn για τθν επικεϊρθςθ των ςυνδζςεων, δθλαδι  
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προµικεια και προςκόµιςθ υλικϊν και µικροχλικϊν και εργαςία ζµπθξθσ θλεκτροδίων ςτισ κορυφζσ ιςόπλευρου 
τριγϊνου πλευράσ 3 m ςφνδεςισ τουσ µε τον xάλκινο αγωγό καταςκευισ των φρεατίων και δοκιµϊν για παράδοςθ ςε 
πλιρθ και κανονικι λειτουργία. Με θλεκτρόδια µικουσ 3.0 µ 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δφο χιλιάδεσ τριακόςια τζςςερα και ογδόντα οκτϊ λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:    2.304,88 

 

 

ΑΝΕΛΚΤΣΘΡΑ 
 

 

Άρκρο θμ141 (ΑΣΘΕ Ν9031.11): Ανελκυςτιρασ θλεκτροµθχανικόσ, 8 ατόµων, 4 ςτάςεων ενδ. τφπου OTIS 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 63 

Ανελκυςτιρασ θλεκτροµθχανικόσ, 8 ατόµων, 4 ςτάςεων, ενεργειακισ κλάςθσ Α', µε αυτόµατεσ τθλεςκοπικζσ πόρτεσ, 
ωφζλιµου βάρουσ 600kg, µε καλαµίςκο διαςτάςεων 1,40Χ1,10 m, από ανοξείδωτο χάλυβα χαρακτθριςτικϊν και 
αποδόςεων όπωσ φαίνονται ςτα ςχζδια τθσ µελζτθσ, δθλαδι προµικεια όλων των απαιτοφµενων µθχανθµάτων, 
ςυςκευϊν, µθχανιςµϊν, διατάξεων, υλικϊν, κλπ.( θλεκτρικι τροφοδότθςθ ςυµπεριλαµβανοµζνου και του θλεκτρικοφ 
πίνακα, θλεκτροκινθτιρασ, αντλία, δεξαµενι ελαίου, ζµβολο ανφψωςθσ, κάλαµοσ, πόρτεσ, οδθγοφσ, ςαςςί, 
µπουτονιζρεσ, βαλβίδεσ, θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ, αυτοµατιςµοί, χειριςµόσ, διατάξεισ αςφάλειασ, κλπ) και πλιρθ 
εγκατάςταςθ του ανελκυςτιρα, ςυµπεριλαµβανοµζνων όλων των απαιτοφµενων µικροχλικϊν και µε τισ δοκιµζσ για 
παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία. ενδ. τφπου OTIS. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ: Είκοςι πζντε χιλιάδεσ οκτακόςια εβδομιντα πζντε και ενενιντα λεπτά 

               Αρικμθτικϊσ:  25.875,90 

 

 

ΠΤΡΑΦΑΛΕΛΑ 
 

 

Άρκρο θμ142 (ΑΣΘΕ  Ν9565.100): υςτιματα Πυρόςβεςθσ. 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 52 

Συςτιματα Ρυρόςβεςθσ. Μζςα ςτα ςυςτιματα πυρόςβεςθσ τα οποία εφαρμόηονται ςτο κτιριο περιλαμβάνεται και 
κάκε άλλο εξάρτθμα, υλικό και μικροχλικό το οποίο μπορεί να μθν αναφζρεται ςτο επιμζρουσ άρκρα, αλλά είναι 
απαραίτθτο για τθν πλιρθ και κανονικι λειτουργία του κάκε ςυςτιματοσ. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Χίλια 

               Αρικμθτικϊσ:    1.000,00 

 

φςτθμα Πυρανίχνευςθσ 
 

Άρκρο θμ143 (ΑΣΘΕ  Ν9531.100.1): Κεντρικόσ πίνακασ πυρανίχνευςθσ Ενδεικτικοφ τφπου τθσ εταιρείασ 
Siemens 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 62 

Κεντρικόσ πίνακασ πυρανίχνευςθσ αναλογικισ & ςθμειακισ τεχνολογίασ με πλθκτρολόγια χειριςμϊν, LCD display, 2 
βρογχουσ ζωσ 252 υςκευζσ, Ethernet network, ςφμφωνα με τα ςχζδια, τισ τεχνικζσ περιγραφζσ και προδιαγραφζσ τθσ 
μελζτθσ, δθλαδι προμικεια και προςκόμιςθ υλικϊν, μικροχλικϊν, οργάνων, ςυςκευϊν και εξαρτθμάτων επι τόπου 
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του ζργου και εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκατάςταςθσ με δοκιμζσ για πλιρθ και κανονικι 
λειτουργία. Ενδεικτικοφ τφπου τθσ εταιρείασ Siemens 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Χίλια πεντακόςια ςαράντα πζντε και ζνα λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    1.545,01 

 

Άρκρο θμ144 (ΑΣΘΕ  Ν9531.100.2): Πίνακασ αυτόματθσ κατάςβεςθσ Ενδεικτικοφ τφπου τθσ εταιρείασ 
Siemens 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 62 

Ρίνακασ αυτόματθσ κατάςβεςθσ ςυνδεδεμζνοσ απϋευκείασ ςτο βρόγχο, ςφμφωνα με τα ςχζδια, τισ τεχνικζσ 
περιγραφζσ και προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι προμικεια και προςκόμιςθ υλικϊν, μικροχλικϊν, οργάνων, 
ςυςκευϊν και εξαρτθμάτων επι τόπου του ζργου και εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκατάςταςθσ με 
δοκιμζσ για πλιρθ και κανονικι λειτουργία. Ενδεικτικοφ τφπου τθσ εταιρείασ Siemens 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Επτακόςια ενενιντα εννζα και τριάντα εννζα λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:   799,39 

 

 

Άρκρο θμ145 (ΑΣΘΕ  Ν9531.100.3): υςςωρευτισ 12V, 17Ah 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 62 

Συςςωρευτισ 12V, 17Ah, ςφμφωνα με τα ςχζδια, τισ τεχνικζσ περιγραφζσ και προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι 
προμικεια και προςκόμιςθ υλικϊν, μικροχλικϊν, οργάνων, ςυςκευϊν και εξαρτθμάτων επι τόπου του ζργου και 
εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκατάςταςθσ με δοκιμζσ για πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Εκατόν είκοςι επτά και τριάντα οκτϊ λεπτά 

               Αρικμθτικϊσ:    127,38 

 

Άρκρο θμ146 (ΑΣΘΕ  Ν9531.100.4): Event Printer-kit Ενδεικτικοφ τφπου τθσ εταιρείασ Siemens 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 62 

Event Printer-kit, ςφμφωνα με τα ςχζδια, τισ τεχνικζσ περιγραφζσ και προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι προμικεια 
και προςκόμιςθ υλικϊν, μικροχλικϊν, οργάνων, ςυςκευϊν και εξαρτθμάτων επι τόπου του ζργου και εργαςία 
τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκατάςταςθσ με δοκιμζσ για πλιρθ και κανονικι λειτουργία. Ενδεικτικοφ τφπου 
τθσ εταιρείασ Siemens 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Πεντακόςια ςαράντα ζνα και ογδόντα οκτϊ λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:   541,88 

 

Άρκρο θμ147 (ΑΣΘΕ  Ν9531.100.5): RS232 module (isolated) για τον event printer Ενδεικτικοφ τφπου τθσ 
εταιρείασ Siemens 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 62 

RS232 module (isolated) για τον event printer , ςφμφωνα με τα ςχζδια, τισ τεχνικζσ περιγραφζσ και προδιαγραφζσ τθσ 
μελζτθσ, δθλαδι προμικεια και προςκόμιςθ υλικϊν, μικροχλικϊν, οργάνων, ςυςκευϊν και εξαρτθμάτων επι τόπου 
του ζργου και εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκατάςταςθσ με δοκιμζσ για πλιρθ και κανονικι  
λειτουργία. Ενδεικτικοφ τφπου τθσ εταιρείασ Siemens 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Διακόςια ζντεκα και εξιντα ζνα λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    211,61 
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Άρκρο θμ148 (ΑΣΘΕ  Ν9542.100.1): Ανιχνευτισ καπνου, οπτικοφ τφπου, διευκυνςιοδοτοφμενοσ 
Ενδεικτικοφ τφπου τθσ εταιρείασ Siemens 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 62 

Ανιχνευτισ καπνου, οπτικου τφπου, διευκυνςιοδοτοφμενοσ, ςφμφωνα με τα ςχζδια, τισ τεχνικζσ περιγραφζσ και 
προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι προμικεια και προςκόμιςθ υλικϊν, μικροχλικϊν, οργάνων, ςυςκευϊν και 
εξαρτθμάτων επι τόπου του ζργου και εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκατάςταςθσ με δοκιμζσ για 
πλιρθ και κανονικι λειτουργία. Ενδεικτικοφ τφπου τθσ εταιρείασ Siemens 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   αράντα επτά και είκοςι ζξι λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    47,26 

 

Άρκρο θμ149 (ΑΣΘΕ  Ν9542.100.2): Ανιχνευτισ πολλαπλϊν αιςκθτθρίων Ενδεικτικοφ τφπου τθσ εταιρείασ 
Siemens 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 62 

Ανιχνευτισ πολλαπλϊν αιςκθτθρίων, τεχνολογίασ ASA με δφο οπτικά αιςκθτιρια καπνοφ και κερμικά αιςκθτιρια, 
αναλογικόσ διευκυνςιοδοτοφμενοσ, ςφμφωνα με τα ςχζδια, τισ τεχνικζσ περιγραφζσ και προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, 
δθλαδι προμικεια και προςκόμιςθ υλικϊν, μικροχλικϊν, οργάνων, ςυςκευϊν και εξαρτθμάτων επι τόπου του ζργου 
και εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκατάςταςθσ με δοκιμζσ για πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 
Ενδεικτικοφ τφπου τθσ εταιρείασ Siemens 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Εβδομιντα  εννζα και εβδομιντα δφο λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    79,72 

 

Άρκρο θμ150 (ΑΣΘΕ  Ν9542.100.3): Βάςθ πυρανιχνευτι κοινι Ενδεικτικοφ τφπου τθσ εταιρείασ Siemens 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 62 

Βάςθ πυρανιχνευτι κοινι, ςφμφωνα με τα ςχζδια, τισ τεχνικζσ περιγραφζσ και προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι 
προμικεια και προςκόμιςθ υλικϊν, μικροχλικϊν, οργάνων, ςυςκευϊν και εξαρτθμάτων επι τόπου του ζργου και 
εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκατάςταςθσ με δοκιμζσ για πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 
Ενδεικτικοφ τφπου τθσ εταιρείασ Siemens 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Δεκατρία και πενιντα δφο λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    13,52 

 

Άρκρο θμ151 (ΑΣΘΕ  Ν9533.100.1): Κομβίο χειροκίνθτθσ ςιμανςθσ πυρκαγιάσ Ενδεικτικοφ τφπου τθσ 
εταιρείασ Siemens 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 49 

Κομβίο χειροκίνθτθσ ςιμανςθσ πυρκαγιάσ με κοκκινο πλαςτικό κουςτί διευκυνςιοδοτοφμενο, ςφμφωνα με τα ςχζδια, 
τισ τεχνικζσ περιγραφζσ και προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι προμικεια και προςκόμιςθ υλικϊν, μικροχλικϊν, 
οργάνων, ςυςκευϊν και εξαρτθμάτων επι τόπου του ζργου και εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ 
εγκατάςταςθσ με δοκιμζσ για πλιρθ και κανονικι λειτουργία. Ενδεικτικοφ τφπου τθσ εταιρείασ Siemens 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Εξιντα ζνα και είκοςι εννζα λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    61,29 
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Άρκρο θμ152 (ΑΣΘΕ  Ν9533.100.2): Back box για το κομβίο χειροκίνθτθσ ςιμανςθσ πυρκαγιάσ 
Ενδεικτικοφ τφπου τθσ εταιρείασ Siemens 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 49 

Back box για το κομβίο χειροκίνθτθσ ςιμανςθσ πυρκαγιάσ, ςφμφωνα με τα ςχζδια, τισ τεχνικζσ περιγραφζσ και 
προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι προμικεια και προςκόμιςθ υλικϊν, μικροχλικϊν, οργάνων, ςυςκευϊν και 
εξαρτθμάτων επι τόπου του ζργου και εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκατάςταςθσ με δοκιμζσ για 
πλιρθ και κανονικι λειτουργία. Ενδεικτικοφ τφπου τθσ εταιρείασ Siemens 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Δεκατρία και ενενιντα εννζα λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    13,99 

 

Άρκρο θμ153 (ΑΣΘΕ  Ν9533.100.3): Φαροςειρινα βρόγχου Ενδεικτικοφ τφπου τθσ εταιρείασ Siemens 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 49 

Φαροςειρινα βρόγχου, ςφμφωνα με τα ςχζδια, τισ τεχνικζσ περιγραφζσ και προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι 
προμικεια και προςκόμιςθ υλικϊν, μικροχλικϊν, οργάνων, ςυςκευϊν και εξαρτθμάτων επι τόπου του ζργου και 
εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκατάςταςθσ με δοκιμζσ για πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 
Ενδεικτικοφ τφπου τθσ εταιρείασ Siemens 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Εκατόν ζξι και ογδόντα οκτϊ λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    106,88 

 

Άρκρο θμ154 (ΑΣΘΕ  Ν9533.100.4): Βάςθ φαροςειρινασ βρόγχου Ενδεικτικοφ τφπου τθσ εταιρείασ 
Siemens 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 49 

Βάςθ φαροςειρινασ βρόγχου, ςφμφωνα με τα ςχζδια, τισ τεχνικζσ περιγραφζσ και προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι 
προμικεια και προςκόμιςθ υλικϊν, μικροχλικϊν, οργάνων, ςυςκευϊν και εξαρτθμάτων επι τόπου του ζργου και 
εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκατάςταςθσ με δοκιμζσ για πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 
Ενδεικτικοφ τφπου τθσ εταιρείασ Siemens 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Δεκαπζντε και είκοςι τζςςερα λεπτά 

                 Αρικμθτικϊσ:    15,24 

 

Άρκρο θμ155 (ΑΣΘΕ  Ν9533.100.5): 1 Input / 1 Output module Ενδεικτικοφ τφπου τθσ εταιρείασ Siemens 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 49 

1 Input / 1 Output module, ςφμφωνα με τα ςχζδια, τισ τεχνικζσ περιγραφζσ και προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι 
προμικεια και προςκόμιςθ υλικϊν, μικροχλικϊν, οργάνων, ςυςκευϊν και εξαρτθμάτων επι τόπου του ζργου και 
εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκατάςταςθσ με δοκιμζσ για πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 
Ενδεικτικοφ τφπου τθσ εταιρείασ Siemens 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Εξιντα ζνα και είκοςι εννζα λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    61,29 

 

Άρκρο θμ156 (ΑΣΘΕ  Ν9533.100.6): FDCH221 Housing Ενδεικτικοφ φπου τθσ εταιρείασ Siemens 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 49 

FDCH221 Housing, ςφμφωνα με τα ςχζδια, τισ τεχνικζσ περιγραφζσ και προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι προμικεια 
και προςκόμιςθ υλικϊν, μικροχλικϊν, οργάνων, ςυςκευϊν και εξαρτθμάτων επι τόπου του ζργου και εργαςία 
τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκατάςταςθσ με δοκιμζσ για πλιρθ και κανονικι λειτουργία. Ενδεικτικοφ τφπου 
τθσ εταιρείασ Siemens 



Σελίδα | 70  
 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Είκοςι τρία και πενιντα τζςςερα λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    23,54 

 

Άρκρο θμ157 (ΑΣΘΕ  Ν8767.100.1): Καλωδίωςθ με χριςθ πυράντοχων καλωδίων JE-H(ST)h. 
Καλωδίωςθ με χριςθ πυράντοχων καλωδίων JE-H(ST)h, ςφμφωνα με τα ςχζδια, τισ τεχνικζσ περιγραφζσ και 
προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι προμικεια και προςκόμιςθ υλικϊν, μικροχλικϊν, οργάνων, ςυςκευϊν και 
εξαρτθμάτων επι τόπου του ζργου και εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκατάςταςθσ με δοκιμζσ για 
πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 

Τιμι ανά μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Επτά και εξιντα πζντε λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    7,65 

 

Άρκρο θμ158 (ΑΣΘΕ  Ν8987.100.1): Φωτεινι ζνδειξθ "STOP ΑΕΡΛΟ" Ενδεικτικοφ τφπου τθσ εταιρείασ 
COOPER 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 60 

Φωτεινι ζνδειξθ "STOP ΑΕΙΟ", ςφμφωνα με τα ςχζδια, τισ τεχνικζσ περιγραφζσ και προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, 
δθλαδι προμικεια και προςκόμιςθ υλικϊν, μικροχλικϊν, οργάνων, ςυςκευϊν και εξαρτθμάτων επι τόπου του ζργου 
και εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκατάςταςθσ με δοκιμζσ για πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 
Ενδεικτικοφ τφπου τθσ εταιρείασ COOPER 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Πενιντα τρία και ενενιντα ζξι λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    53,96 

 

Άρκρο θμ159 (ΑΣΘΕ  Ν8987.100.2): Φαροςειρινα δφο ιχων IP 65 Ενδεικτικοφ τφπου τθσ εταιρείασ 
COOPER 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 60 

Φαροςειρινα δφο ιχων IP 65, ςφμφωνα με τα ςχζδια, τισ τεχνικζσ περιγραφζσ και προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι 
προμικεια και προςκόμιςθ υλικϊν, μικροχλικϊν, οργάνων, ςυςκευϊν και εξαρτθμάτων επι τόπου του ζργου και 
εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκατάςταςθσ με δοκιμζσ για πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 
Ενδεικτικοφ τφπου τθσ εταιρείασ COOPER 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Εξιντα οκτϊ και είκοςι δφο λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    68,22 

 

Άρκρο θμ160 (ΑΣΘΕ  Ν8987.100.3): Μπουτόν κατάςβεςθσ Ενδεικτικοφ τφπου τθσ εταιρείασ Siemens 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 60 

Μπουτόν κατάςβεςθσ (κίτρινο χρϊμα), ςφμφωνα με τα ςχζδια, τισ τεχνικζσ περιγραφζσ και προδιαγραφζσ τθσ 
μελζτθσ, δθλαδι προμικεια και προςκόμιςθ υλικϊν, μικροχλικϊν, οργάνων, ςυςκευϊν και εξαρτθμάτων επι τόπου 
του ζργου και εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκατάςταςθσ με δοκιμζσ για πλιρθ και κανονικι 
λειτουργία. Ενδεικτικοφ τφπου τθσ εταιρείασ Siemens 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Ενενιντα οκτϊ και ςαράντα οκτϊ λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    98,48 
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Άρκρο θμ161 (ΑΣΘΕ  Ν8987.100.4): Κομβίο ςυγκράτθςθσ εντολισ κατάςβεςθσ Ενδεικτικοφ τφπου τθσ 
εταιρείασ Siemens 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 60 

Κομβίο ςυγκράτθςθσ εντολισ κατάςβεςθσ (μπλε χρϊμα), ςφμφωνα με τα ςχζδια, τισ τεχνικζσ περιγραφζσ και 
προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι προμικεια και προςκόμιςθ υλικϊν, μικροχλικϊν, οργάνων, ςυςκευϊν και 
εξαρτθμάτων επι τόπου του ζργου και εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκατάςταςθσ με δοκιμζσ για 
πλιρθ και κανονικι λειτουργία. Ενδεικτικοφ τφπου τθσ εταιρείασ Siemens 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Εκατόν είκοςι δφο και είκοςι εννζα λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    122,29 

 

Άρκρο θμ162 (ΑΣΘΕ  Ν8987.100.5): Σεχνικι υποςτιριξθ και προγραμματιςμόσ ςυςτιματοσ ςθμειακισ 
ανίχνευςθσ Σιμι κατ' αποκοπι. 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 60 

Τεχνικι υποςτιριξθ και προγραμματιςμόσ ςυςτιματοσ ςθμειακισ ανίχνευςθσ, ιτοι: υποδείξεισ καλωδιϊςεν, ςυνδεςθ 
πινάκων επί ετοίμων καλωδιϊςεων τοποκετθμζνων - ςυνδεδμζνων ςυςκευϊν, προγραμματιςμόσ, δοκιμζσ, ποράδοςθ 
ςε πλθρθ λειτουργία, εκπαίδευςθ προςωπικοφ. Τιμι κατ' αποκοπι. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Σρεισ χιλιάδεσ πεντακόςια 

                Αρικμθτικϊσ:    3.500,00 

 

Άρκρο θμ163 (ΑΣΘΕ  Ν8987.4): Φωτιςτικό αςφαλείασ κατάλλθλο για λαμπτιρα φκορίου 8W 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 60 

Φωτιςτικό αςφαλείασ κατάλλθλο για λαμπτιρα φκορίου 8W, ςυνεχοφσ λειτουργίασ με μπααρία Ni-Cd, αυτονομίασ 
90min, με test button και ενδεικτικό led φόρτιςθσ, για επίτοιχθ τοποκζτθςθ οροφισ, δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ 
και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   αράντα επτά και ενενιντα επτά λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    47,97 

 

Άρκρο θμ164 (ΑΣΘΕ  Ν8987.5): Φωτιςτικό αςφαλείασ με προβολείσ 2X21W, διάρκειασ αυτονομίασ 
60min. 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 59 

Φωτιςτικό αςφαλείασ με προβολείσ 2X21W, με μπαταρία μολφβδου, θλεκτροδοτοφμενο από τθν κεντρικι θλεκτρικι 
τροφοδότθςθ, ςτεγανό Ι65, διάρκειασ αυτονομίασ 60min, μετά των υλικϊν και μικροχλικϊν ςφνδεςθσ και 
ςτερζωςθσ, δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ, εγκατάςταςθ, εργαςία ςυνδεςμολογίασ και δοκιμϊν, παραδοτζο ςε 
πλιρθ και κανονικι λειτουργία. διάρκειασ αυτονομίασ 60min. με προβολείσ 2X21W, διάρκειασ αυτονομίασ 60min. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Πενιντα δφο και τριάντα λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    52,30 

 

Άρκρο θμ165 (ΑΣΘΕ  Ν9542.2): Ανιχνευτισ κερμοδιαφορικόσ,ςθμειακισ αναγνϊριςθσ 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 62 

Ανιxνευτισ κερμοδιαφορικόσ,ςθμειακισ αναγνϊριςθσ,διεγειρόμενοσ απο τα ορατά ι αόρατα προιόντα τθσ 
καφςθσ,κατάλλθλοσ για τθν τοποκζτθςθ ςε υγροφσ ι μθ xϊρουσ, με τθν βάςθ του κατάλλθλοσ,για τοποκζτθςθ ςε 
οροφι, κατα τα λοιπά όπωσ ςτθν προδιαγραφι, με τα υλικά και μικροχλικά ςφνδεςθσ, και τθν εργαςία πλιρουσ 
εγκατάςταςθσ. 



Σελίδα | 72  
 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Ογδόντα τζςςερα και ενενιντα ζξι λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    84,96 

 

 

φςτθμα Πυρόςβεςθσ με SINORIX 1230 
 

Άρκρο θμ166 (ΑΣΘΕ  Ν8987.100.6): φςτθμα SINORIX 1230 πλιρεσ 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 60 

Σφςτθμα SINORIX 1230 πλιρεσ, αποτελοφμενο από: 3 φιάλεσ 120lit με γόμωςθ 95,4kgr (NOVEC 1230), 
θλεκτροπνευματικό ενεργοποιθτι, χειροκίνθτο ενεργοποιθτι, εφκαμπτουσ ςωλινεσ πιζςεωσ, βάςθ ςτιριξθσ 
ςυςτοιχίασ, ςφμφωνα με τα ςχζδια, τισ τεχνικζσ περιγραφζσ και προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι προμικεια και 
προςκόμιςθ υλικϊν, μικροχλικϊν, οργάνων, ςυςκευϊν και εξαρτθμάτων επι τόπου του ζργου και εργαςία 
τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκατάςταςθσ με δοκιμζσ για πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Είκοςι δφο χιλιάδεσ εκατόν πενιντα τρία και ενενιντα ζνα λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    22.153,91 

 

Άρκρο θμ167 (ΑΣΘΕ  Ν8209.100.1): Ακροφφςιο SINORIX 1230, 360ο Ενδεικτικοφ τφπου τθσ εταιρείασ 
Siemens 

Ακροφφςιο SINORIX 1230, 360ο, ςφμφωνα με τα ςχζδια, τισ τεχνικζσ περιγραφζσ και προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, 
δθλαδι προμικεια και προςκόμιςθ υλικϊν, μικροχλικϊν, οργάνων, ςυςκευϊν και εξαρτθμάτων επι τόπου του ζργου 
και εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκατάςταςθσ με δοκιμζσ για πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 
Ενδεικτικοφ τφπου τθσ εταιρείασ Siemens 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Ενενιντα και εξιντα οκτϊ λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    90,68 

 

Άρκρο θμ168 (ΑΣΘΕ  Ν8209.100.2): Ακροφφςιο SINORIX 1230, 180ο Ενδεικτικοφ τφπου τθσ εταιρείασ 
Siemens 

Ακροφφςιο SINORIX 1230, 180ο, ςφμφωνα με τα ςχζδια, τισ τεχνικζσ περιγραφζσ και προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, 
δθλαδι προμικεια και προςκόμιςθ υλικϊν, μικροχλικϊν, οργάνων, ςυςκευϊν και εξαρτθμάτων επι τόπου του ζργου 
και εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκατάςταςθσ με δοκιμζσ για πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 
Ενδεικτικοφ τφπου τθσ εταιρείασ Siemens 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Ενενιντα και εξιντα οκτϊ λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    90,68 

 

Άρκρο θμ169 (ΑΣΘΕ  Ν8034.100.3): Γαλβανιςμζνοσ χαλυβδοςωλινασ χωρίσ ραφι, sch80 με εξαρτιματα 
3000Lbs Διαμζτρου 1 ins 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 4 

Γαλβανιςμζνοσ χαλυβδοςωλινασ χωρίσ ραφι, sch80 με εξαρτιματα 3000Lbs 1", ςφμφωνα με τα ςχζδια, τισ τεχνικζσ 
περιγραφζσ και προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι προμικεια και προςκόμιςθ υλικϊν, μικροχλικϊν, οργάνων, 
ςυςκευϊν και εξαρτθμάτων επι τόπου του ζργου και εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκατάςταςθσ με 
δοκιμζσ για πλιρθ και κανονικι λειτουργία. Διαμζτρου 1 ins 

Τιμι ανά μζτρο (m) 
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ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Πενιντα τζςςερα και εβδομιντα οκτϊ λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    54,78 

 

Άρκρο θμ170 (ΑΣΘΕ  Ν8034.100.5): Γαλβανιςμζνοσ χαλυβδοςωλινασ χωρίσ ραφι, sch80 με εξαρτιματα 
3000Lbs Διαμζτρου 1 1/2 ins 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 4 

Γαλβανιςμζνοσ χαλυβδοςωλινασ χωρίσ ραφι, sch80 με εξαρτιματα 3000Lbs 1 1/2", ςφμφωνα με τα ςχζδια, τισ 
τεχνικζσ περιγραφζσ και προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι προμικεια και προςκόμιςθ υλικϊν, μικροχλικϊν, 
οργάνων, ςυςκευϊν και εξαρτθμάτων επι τόπου του ζργου και εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ 
εγκατάςταςθσ με δοκιμζσ για πλιρθ και κανονικι λειτουργία. Διαμζτρου 1 1/2 ins 

Τιμι ανά μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Ογδόντα πζντε και ςαράντα οκτϊ λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    85,48 

 

Άρκρο θμ171 (ΑΣΘΕ  Ν8034.100.7): Γαλβανιςμζνοσ χαλυβδοςωλινασ χωρίσ ραφι, sch80 με εξαρτιματα 
3000Lbs Διαμζτρου 2 1/2 ins 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 4 

Γαλβανιςμζνοσ χαλυβδοςωλινασ χωρίσ ραφι, sch80 με εξαρτιματα 3000Lbs 2 1/2", ςφμφωνα με τα ςχζδια, τισ 
τεχνικζσ περιγραφζσ και προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι προμικεια και προςκόμιςθ υλικϊν, μικροχλικϊν, 
οργάνων, ςυςκευϊν και εξαρτθμάτων επι τόπου του ζργου και εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ 
εγκατάςταςθσ με δοκιμζσ για πλιρθ και κανονικι λειτουργία. Διαμζτρου 2 1/2 ins 

Τιμι ανά μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Ογδόντα επτά και είκοςι τρία λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    87,23 

 

Άρκρο θμ172 (ΑΣΘΕ  Ν8034.100.8): Γαλβανιςμζνοσ χαλυβδοςωλινασ χωρίσ ραφι, sch80 με εξαρτιματα 
3000Lbs Διαμζτρου 3 ins 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 4 

Γαλβανιςμζνοσ χαλυβδοςωλινασ χωρίσ ραφι, sch80 με εξαρτιματα 3000Lbs 2 1/2", ςφμφωνα με τα ςχζδια, τισ 
τεχνικζσ περιγραφζσ και προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι προμικεια και προςκόμιςθ υλικϊν, μικροχλικϊν, 
οργάνων, ςυςκευϊν και εξαρτθμάτων επι τόπου του ζργου και εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ 
εγκατάςταςθσ με δοκιμζσ για πλιρθ και κανονικι λειτουργία. Διαμζτρου 2 1/2 ins 

Τιμι ανά μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Ογδόντα επτά και είκοςι τρία λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    87,23 

 

Άρκρο θμ173 (ΑΣΘΕ  Ν8101.100.7): Επιλογικι βαλβίδα με φιάλθ πιλότο 3lt διατομισ 3" κατάλλθλθ για 
τοποκζτθςθ ςε δίκτυα καταςβζςεων με υψθλι πίεςθ. 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 11 

Επιλογικι βαλβίδα με φιάλθ πιλότο 3lt διατομισ 3" κατάλλθλθ για τοποκζτθςθ ςε δίκτυα καταςβζςεων με υψθλι 
πίεςθ, με τα μικροχλικά ςυνδζςεωσ και τθν εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Σρεισ χιλιάδεσ εξακόςια πενιντα και εβδομιντα επτά λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    3.650,77 
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Πυρόςβεςθ με νερό 
 

Άρκρο θμ174 (ΑΣΘΕ  8036.3): ιδθροςωλινασ γαλβανιςμζνοσ με ραφι Διαμζτρου 1 ins Πάχουσ 3,25 mm 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 5 

Σιδθροςωλινασ γαλβανιςμζνοσ με ραφι ISO - MEDIUM βαρφσ (πράςινθ ετικζττα), δθλαδι ςιδθροςωλινασ και κάκε 
είδουσ ειδικά τεμάχια (πλθν ρακόρ), άγκιςτρα ςτερεϊςεωσ ςε απόςταςθ μεταξφ τουσ το πολφ 2 m και μικροχλικά 
(καννάβι ςχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ και δοκιμϊν πιζςεωσ 
Διαμζτρου 1 ins Ράχουσ 3,25 mm 

Τιμι ανά μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Είκοςι και πενιντα ζξι λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    20,56 

 

Άρκρο θμ175 (ΑΣΘΕ  8036.4): ιδθροςωλινασ γαλβανιςμζνοσ με ραφι Διαμζτρου 1 1/4 ins Πάχουσ     
3,25 mm 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 5 

Σιδθροςωλινασ γαλβανιςμζνοσ με ραφι ISO - MEDIUM βαρφσ (πράςινθ ετικζττα), δθλαδι ςιδθροςωλινασ και κάκε 
είδουσ ειδικά τεμάχια (πλθν ρακόρ), άγκιςτρα ςτερεϊςεωσ ςε απόςταςθ μεταξφ τουσ το πολφ 2 m και μικροχλικά 
(καννάβι ςχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ και δοκιμϊν πιζςεωσ 
Διαμζτρου 1 1/4 ins Ράχουσ 3,25 mm 

Τιμι ανά μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Είκοςι τζςςερα και είκοςι πζντε λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    24,25 

 

Άρκρο θμ176 (ΑΣΘΕ  8036.5): ιδθροςωλινασ γαλβανιςμζνοσ με ραφι Διαμζτρου 1 1/2 ins Πάχουσ     
3,25 mm 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 5 

Σιδθροςωλινασ γαλβανιςμζνοσ με ραφι ISO - MEDIUM βαρφσ (πράςινθ ετικζττα), δθλαδι ςιδθροςωλινασ και κάκε 
είδουσ ειδικά τεμάχια (πλθν ρακόρ), άγκιςτρα ςτερεϊςεωσ ςε απόςταςθ μεταξφ τουσ το πολφ 2 m και μικροχλικά 
(καννάβι ςχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ και δοκιμϊν πιζςεωσ 
Διαμζτρου 1 1/2 ins Ράχουσ 3,25 mm 

Τιμι ανά μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Είκοςι επτά και πενιντα ζξι λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    27,56 

 

Άρκρο θμ177 (ΑΣΘΕ  8036.6): ιδθροςωλινασ γαλβανιςμζνοσ με ραφι Διαμζτρου 2 ins Πάχουσ 3,65 mm 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 5 

Σιδθροςωλινασ γαλβανιςμζνοσ με ραφι ISO - MEDIUM βαρφσ (πράςινθ ετικζττα), δθλαδι ςιδθροςωλινασ και κάκε 
είδουσ ειδικά τεμάχια (πλθν ρακόρ), άγκιςτρα ςτερεϊςεωσ ςε απόςταςθ μεταξφ τουσ το πολφ 2 m και μικροχλικά 
(καννάβι ςχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ και δοκιμϊν πιζςεωσ 
Διαμζτρου 2 ins Ράχουσ 3,65 mm 

Τιμι ανά μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Σριάντα δφο και εξιντα δφο λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    32,62 
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Άρκρο θμ178 (ΑΣΘΕ  8036.7): ιδθροςωλινασ γαλβανιςμζνοσ με ραφι Διαμζτρου 2 ins Πάχουσ 3,65 mm 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 5 

Σιδθροςωλινασ γαλβανιςμζνοσ με ραφι ISO - MEDIUM βαρφσ (πράςινθ ετικζττα), δθλαδι ςιδθροςωλινασ και κάκε 
είδουσ ειδικά τεμάχια (πλθν ρακόρ), άγκιςτρα ςτερεϊςεωσ ςε απόςταςθ μεταξφ τουσ το πολφ 2 m και μικροχλικά 
(καννάβι ςχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ και δοκιμϊν πιζςεωσ 
Διαμζτρου 2 1/2 ins Ράχουσ 3,65 mm 

Τιμι ανά μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Σριάντα εννζα και εβδομιντα ζξι λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    39,76 

 

Άρκρο θμ179 (ΑΣΘΕ  8036.8): ιδθροςωλινασ γαλβανιςμζνοσ με ραφι Διαμζτρου 3 ins Πάχουσ 4,05 mm 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 5 

Σιδθροςωλινασ γαλβανιςμζνοσ με ραφι ISO - MEDIUM βαρφσ (πράςινθ ετικζττα), δθλαδι ςιδθροςωλινασ και κάκε 
είδουσ ειδικά τεμάχια (πλθν ρακόρ), άγκιςτρα ςτερεϊςεωσ ςε απόςταςθ μεταξφ τουσ το πολφ 2 m και μικροχλικά 
(καννάβι ςχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ και δοκιμϊν πιζςεωσ 
Διαμζτρου 3 ins Ράχουσ 4,05 mm 

Τιμι ανά μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Πενιντα τρία και εβδομιντα λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    53,70 

 

Άρκρο θμ180 (ΑΣΘΕ  8036.9): ιδθροςωλινασ γαλβανιςμζνοσ με ραφι Διαμζτρου 4 ins Πάχουσ 4,50 mm 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 5 

Σιδθροςωλινασ γαλβανιςμζνοσ με ραφι ISO - MEDIUM βαρφσ (πράςινθ ετικζττα), δθλαδι ςιδθροςωλινασ και κάκε 
είδουσ ειδικά τεμάχια (πλθν ρακόρ), άγκιςτρα ςτερεϊςεωσ ςε απόςταςθ μεταξφ τουσ το πολφ 2 m και μικροχλικά 
(καννάβι ςχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ και δοκιμϊν πιζςεωσ 
Διαμζτρου 4 ins Ράχουσ 4,50 mm 

Τιμι ανά μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Εβδομιντα ζνα και ογδόντα επτά λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    71,87 

 

Άρκρο θμ181 (ΑΣΘΕ  Ν8209): Κεφαλι καταιονιςμοφ (springler) 
Κεφαλι καταιονιςμοφ (springler) διατομισ Φ 1/2 ins τφπου αμποφλασ, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ, πλιρωσ 
τοποκετθμζνο ςτο δίκτυο ςωλθνϊςεων πυρόςβεςθσ, ζτοιμο για λειτουργία. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Δζκα και εξιντα οκτϊ λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    10,68 

 

Άρκρο θμ182 (ΑΣΘΕ  8204.1): Πυροςβεςτικι φωλεά επίτοιχθ ι χωνευτι Με ζνα πυροςβεςτικό κρουνό 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 20 

Ρυροςβεςτικι φωλεά επίτοιχθ ι χωνευτι ενόσ αυλοφ με καννάβινο ςωλινα 20 m και με ι χωρίσ κζςθ φορθτοφ 
πυροςβεςτιρα, πλιρθσ δθλαδι υλικά και μικροχλικά επί τόπου με τθν εργαςία ςυναρμολογιςεωσ, βαφισ με ερυκρό 
χρϊμα, ςυνδζςεωσ, ςτερεϊςεωσ και πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ Με ζνα πυροςβεςτικό κρουνό 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Σετρακόςια ενενιντα τρία και εξιντα λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    493,60 
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Άρκρο θμ183 (ΑΣΘΕ  8126.2.5): Βαλβίδα αντεπιςτροφισ χυτοςιδθρά υνδεομζνθ με ςπείρωμα 
Διαμζτρου 100 mm 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 12 

Βαλβίδα αντεπιςτροφισ χυτοςιδθρά με γλωττίδα (κλαπζ) κατακόρυφθσ ι οριηόντιασ τοποκετιςεωσ, με λυόμενο πϊμα 
γιά επικεϊρθςθ του μθχανιςμοφ τθσ, δθλαδι βαλβίδα και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία πλιρουσ τοποκετιςεωσ 
Συνδεομζνθ με ςπείρωμα Διαμζτρου 100 mm 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Εκατόν δεκατρία και εξιντα τζςςερα λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    113,64 

 

Άρκρο θμ184 (ΑΣΘΕ  Ν8631.1.7): Δείκτθσ ορειχάλκινοσ με κάλυμμα ροισ νεροφ (flow switch) 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 11 

Δείκτθσ ορειχάλκινοσ με κάλυμμα πλιρθσ με τα μικροχλικά ςυνδζςεωσ και τθν εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ (flow 
switch) ροισ νεροφ (flow switch) 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Εκατόν είκοςι και ογδόντα ζνα λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    120,81 

 

Άρκρο θμ185 (ΑΣΘΕ  Ν8208): Δίδυμο ςτόμιο πυρόςβεςθσ 
Δίδυμο ςτόμιο πυρόςβεςθσ πλιρεσ, αποτελοφμενο απο πλάκα ςτιριξθσ ςτον τοίxο, δφο ςτόμια 2 1/2 ins με καπάκι 
όπωσ περιγράφεται λεπτομερϊσ ςτισ προδιαγραφζσ και τα ςxζδια, δθλ. προμικεια, μεταφορά και εργαςία πλιρουσ 
εγκατάςταςθσ και παράδοςθσ ςε πλιρθ λειτουργία. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Σριακόςια ςαράντα ζξι και ογδόντα τζςςερα λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    346,84 

 

Άρκρο θμ186 (ΑΣΘΕ  8638.7): Μειωτισ πιζςεωσ ρευςτοφ φλαντηωτόσ Ονομ. διαμζτρου 65mm 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 12 

Μειωτισ πιζςεωσ ρευςτοφ φλαντηωτόσ με ςϊμα από χυτοςίδθρο, δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ, τοποκζτθςθ, 
ςφνδεςθ, ρφκμιςθ, ζλεγχοσ και παράδοςθ ςε κανονικι λειτουργία Ονομ. διαμζτρου 65 mm 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Χίλια εννιακόςια ςαράντα δφο και ςαράντα ζνα λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    1.942,41 

 

Άρκρο θμ187 (ΑΣΘΕ  8641): Μανόμετρο με κρουνό περιοχισ ενδείξεων 0 ζωσ 10 atm 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 11 

Μανόμετρο με κρουνό περιοχισ ενδείξεων 0 ζωσ 10 atm με κάκε μικροχλικό και εργαςία γιά εγκατάςταςθ και  
παράδοςθ ςε λειτουργία 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Διακόςια ογδόντα πζντε και ςαράντα εννζα λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    285,49 
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Φορθτά Μζςα 
 

Άρκρο θμ188 (ΑΣΘΕ  8201.1.2): Πυροςβεςτιρασ κόνεωσ τφπου Ρα, φορθτόσ Γομϊςεωσ 6 kg 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 19 

Ρυροςβεςτιρασ κόνεωσ τφπου α, φορθτόσ πλιρθσ με το αντίςτοιχο ςτιριγμα αναρτιςεϊσ του ςτον τοίχο πλιρωσ 
τοποκετθμζνοσ, δθλάδι προμικεια, μεταφορά και ςτιριξθ Γομϊςεωσ 6 kg 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Σριάντα επτά και εννζα λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    37,09 

 

Άρκρο θμ189 (ΑΣΘΕ  Ν8201.111.3): Πυροςβεςτιρασ οροφισ ξθράσ κόνεωσ 12 kg περιλαμβάνων: γόμωςθ 
ABCE, βάςθ ανάρτθςθσ. Γομϊςεωσ 12 kg 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 19 

Ρυροςβεςτιρασ οροφισ ξθράσ κόνεωσ 12 kg περιλαμβάνων: γόμωςθ ABCE, βάςθ ανάρτθςθσ. Ρλιρωσ τοποκετθμζνοσ, 
δθλάδι προμικεια, μεταφορά και ςτιριξθ για παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικιι λειτουργία. Γομϊςεωσ 12 kg 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Εβδομιντα και εξιντα εννζα λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    70,69 

 

Άρκρο θμ190 (ΑΣΘΕ  8202.2): Πυροςβεςτιρασ διοξειδίου του άνκρκα, φορθτόσ Γομϊςεωσ 6 kg 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 19 

Ρυροςβεςτιρασ διοξειδίου του άνκρκα, φορθτόσ πλιρθσ με το αντίςτοιχο ςτιριγμα αναρτιςεϊσ του ςτον τοίχο 
πλιρωσ τοποκετθμζνοσ, δθλάδι προμικεια, μεταφορά και ςτιριξθ Γομϊςεωσ 6 kg 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Εξιντα οκτϊ και ενενιντα εννζα λεπτά 

                Αρικμθτικϊσ:    68,99 

 

 

ΑΠΟΞΘΛΩΕΛ 
 

Άρκρο θμ191 (ΑΣΘΕ  Ν9565.101.1): Αποξιλωςθ υπαρχουςϊν θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων. 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΘΛΜ 52 

Αποξιλωςθ υπαρχουςϊν θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων. 

Τιμι ανά  τεμ. 

ΕΤΡΩ       Ολογράφωσ:   Ζξι χιλιάδεσ πεντακόςια 

                Αρικμθτικϊσ:    6.500,00 
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ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΛΩΝ Ε: ΕΠΛΣΡΩΕΛ – ΕΠΕΝΔΤΕΛ 

 

Άρκρο 5.1 (ΝΕΣ ΟΛΚ 73.26.04): Επενδφςεισ τοίχων με πλακίδια πορςελάνθσ, λευκά ι ζγχρωμα, 10x10 cm, 
κολλθτά 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 7328.1 

Επενδφςεισ τοίχων με πλακίδια πορςελάνθσ, λευκά ι ζγχρωμα, 10x10 cm, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-07-
02-00 "Επενδφςεισ με κεραμικά πλακίδια, εςωτερικζσ και εξωτερικζσ", τοποκετοφμενα μετά τθν απόξεςθ των 
επιχριςμάτων, κολλθτά με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμοφσ το πολφ 1 mm, με πλιρωςθ των κενϊν 
με λεπτόρρευςτο τςιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγθμα με λευκό τςιμζντο, με ι χωρίσ χρωςτικζσ ι αρμόςτοκο.  

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται τα πλακίδια, θ κόλλα επί τόπου του ζργου, οι φκορζσ των υλικϊν, θ τοποκζτθςθ, 
θ αρμολόγθςθ, ο τελικόσ κακαριςμόσ τθσ επιφανείασ κακϊσ και θ διάνοιξθ οπϊν ςτα πλακίδια για τθν διζλευςθ 
υδραυλικϊν ςωλθνϊςεων, τοποκζτθςθ διακοπτϊν, ρευματοδοτϊν κλπ,  

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m
2
) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Σριάντα ζξι και πενιντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:    36,50  

 

Άρκρο 5.2 (ΝΕΣ ΟΛΚ 73.33.01): Επιςτρϊςεισ δαπζδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαςτάςεων 20 x 
20 cm 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 7331  

Επιςτρϊςεισ δαπζδων με κεραμικά πλακίδια 1θσ ποιότθτασ ανυάλωτα, ζγχρωμα, υδατοαπορροφθτικοτθτασ ζωσ 0,5%, 
αντοχισ ςε απότριψθ "GROUP 4", διαςτάςεων 20x20 cm, οποιουδιποτε χρϊματοσ και ςχεδίου εφαρμογισ, ςφμφωνα 
με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-07-02-00 "Επενδφςεισ με κεραμικά πλακίδια, εςωτερικζσ και εξωτερικζσ".   

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ προμικεια και τοποκζτθςθ των πλακιδίων με αρμοφσ 1 ζωσ 2 mm, ςε ςτρϊςθ 
τςιμεντοκονιάματοσ των 450 kg τςιμζντου, ι με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, ςυμβατι με τθν υπάρχουςα 
υποδομι, θ πλιρωςθ των αρμϊν με τςιμεντοκονίαμα των 600 kg τςιμζντου, μαφρου χρϊματοσ, ι με ειδικο υλικό 
πλθρϊςεωσ ςυμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελισ κακαριςμόσ τθσ τελικισ επιφανείασ του δαπζδου.  

Ρλιρωσ περαιωμζνθ εργαςία χάραξθσ τοποκζτθςθσ, αρμολόγθςθσ και κακαριςμοφ με τα υλικά πάςθσ φφςεωσ επί 
τόπου. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m
2
) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Σριάντα ζνα και πενιντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:    31,50  

 

Άρκρο 5.3 (ΝΕΣ ΟΛΚ 73.36.02): Επιςτρϊςεισ δαπζδων και περικϊρια με τςιμεντοκονίαμα ςε τρεισ 
ςτρϊςεισ, πάχουσ 2,5 cm 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 7336 

Επιςτρϊςεισ δαπζδων και καταςκευζσ περικωρίων με τςιμεντοκονίαμα με δφο ςτρϊςεισ τςιμεντοκονιάματοσ των 450 
kg τςιμζντου με άμμο χονδρόκοκκθ και τρίτθ ςτρϊςθ με πατθτό τςιμεντοκονίαμα των 600 kg τςιμζντου με λεπτοκόκκθ 
άμμο, πάχουσ 2,5 cm. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m
2
) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δζκα πζντε και εβδομιντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:    15,70  
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Άρκρο 5.4 (ΝΕΣ ΟΛΚ 74.30.14-Χ): Επιςτρϊςεισ δαπζδων με ιςομεγζκεισ πλάκεσ εξαιρετικά ςκλθροφ 
μαρμάρου, πάχουσ 3 cm, ςε αναλογία 6 ζωσ 10 τεμάχια ανά 
τετραγωνικό μζτρο, όμοιεσ με τισ υφιςτάμενεσ   

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 7462  

Επιςτρϊςεισ δαπζδων με ιςομεγζκεισ πλάκεσ μαρμάρου, όμοιεσ με τισ υφιςτάμενεσ, δείγμα των οποίων κα εγκρικεί 
από τθν επίβλεψθ, ορκογωνιςμζνεσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-07-03-00 "Επιςτρϊςεισ με φυςικοφσ 
λίκουσ".  

Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια και μεταφορά των πλακϊν ςχιςτοφ μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψθσ, και 
κακαριςμοφ, τα τςιμεντοκονιάματα ι γενικά κονιάματα ςτρϊςεωσ και θ εργαςία κοπισ των πλακϊν, λειότριψθσ, 
ςτρϊςθσ, αρμολογιματοσ και κακαριςμοφ 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2)  

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Εκατόν είκοςι δφο και είκοςι λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:    122,20  

 

Άρκρο 5.5 (ΝΕΣ ΟΛΚ 74.23): Αδροποίθςθ επιφανειϊν από μάρμαρο  
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 7416 

Επεξεργαςία τθσ επιφάνειασ του μαρμάρου με μθχανικά μζςα ι εργαλεία και θλεκτροεργαλεία χειρόσ, για τθν 
απόκτθςθ αδρισ επιφάνειασ (π.χ. ςκαπιτςάριςμα) ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ μελζτθσ. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο πραγματικισ επιφάνειασ (m
2
) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Πζντε και εξιντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   5,60  

 

Άρκρο 5.6 (ΝΕΣ ΟΛΚ 74.23-Χ):   Λειότριψθ - επιπεδοποίθςθ επιφανειϊν από μάρμαρο   
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 7416 

Επεξεργαςία τθσ επιφάνειασ του μαρμάρου με μθχανικά μζςα ι εργαλεία και θλεκτροεργαλεία χειρόσ, για τθν 
επιπεδοποίθςθ των υφιςτάμενων επιφανειϊν για τθν υποδοχι λεπτϊν κλπ. φφλλων επιςτρϊςεων, ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ τθσ μελζτθσ και τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ. Στισ επιφάνειεσ οι οποίεσ παραμζνουν ορατζσ ι ςε νζεσ 
μαρμαροεπιςτρϊςεισ ακολουκεί γυάλιςμα και ςτίλβωςθ με ειδικό βερνίκι το οποίο πλθρϊνεται με το παρόν άρκρο. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο πραγματικισ επιφάνειασ (m2) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Πζντε και τζςςερα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   5,04  

 

Άρκρο 5.7 (ΝΕΣ ΟΛΚ 73.76-Χ): Διαμόρφωςθ διπλισ εγκοπισ και αντιολιςκθτικό ελαςτικό παρζμβλθμα 
μαρμάρινων βακμίδων   
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 7396  

Διαμόρφωςθ διπλισ εγκοπισ και αντιολιςκθτικό ελαςτικό παρζμβλθμα μαρμάρινων βακμίδων, διατομισ 10x10 mm 
και πάχουσ 3 mm, που τοποκετείται ακριβϊσ ςτισ διαςτάςεισ τθσ εγκοπισ (φρακαριςτό) με ιςχυρι κόλλα, ςφμφωνα με 
τισ οδθγίεσ του προμθκευτι. Yλικά και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία τοποκζτθςθσ, ςτερζωςθσ, ευκυγράμμιςθσ. 

Στθν παροφςα τιμι περιλαμβάνονται θ διαμόρφωςθ δφο εγκοπϊν ανά πάτθμα και θ προμικεια και τοποκζτθςθ δφο 
ελαςτικϊν παρεμβλθμάτων. 

Τιμι ανά τρζχον μζτρο (μμ) βακμίδασ 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Είκοςι οκτϊ  

                    Αρικμθτικϊσ:   28,00  
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Άρκρο 5.8 (ΝΕΣ ΟΛΚ 75.41.01-Χ):  Επενδφςεισ βακμίδων, οιουδιποτε μικουσ με μάρμαρο όμοιο με το 
υφιςτάμενο, πάχουσ 3 / 2 cm (βατιρων/μετϊπων)   
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 7541 

Επενδφςεισ βακμίδων οιουδιποτε μικουσ, ευκειϊν ι λοξϊν, με μάρμαρο όμοιο με το υφιςτάμενο, ςφμφωνα με τθν 
μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-07-03-00 "Επιςτρϊςεισ με φυςικοφσ λίκουσ". 

Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια και μεταφορά των πλακϊν ςχιςτοφ μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψθσ, και 
κακαριςμοφ, τα τςιμεντοκονιάματα ι γενικά κονιάματα ςτρϊςεωσ και θ εργαςία κοπισ των πλακϊν, λειότριψθσ, 
ςτρϊςθσ, αρμολογιματοσ και κακαριςμοφ  

Τιμι ανά τρζχον μζτρο (μμ) προςκίασ ακμισ βατιρων 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     αράντα δφο και τριάντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:    42,30  

 

Άρκρο 5.9 (ΝΕΣ ΟΛΚ 75.01.03-Χ): Κατϊφλια, ποδιζσ και περιηϊματα (μπορντοφρεσ) επιςτρϊςεων από 
μαλακό μάρμαρο πάχουσ 3 cm και πλάτουσ 11 - 30 cm, όμοιεσ με τισ υφιςτάμενεσ   
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 7506 

Κατϊφλια, ποδιζσ και περιηϊματα (μπορντοφρεσ) επιςτρϊςεων από μάρμαρο, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 
03-07-03-00 "Επιςτρϊςεισ με φυςικοφσ λίκουσ". 

Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια και μεταφορά των πλακϊν ςχιςτοφ μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψθσ, και 
κακαριςμοφ, τα τςιμεντοκονιάματα ι γενικά κονιάματα  ςτρϊςεωσ και θ εργαςία κοπισ των πλακϊν, λειότριψθσ, 
ςτρϊςθσ, αρμολογιματοσ και κακαριςμοφ  

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2)  

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Εκατόν είκοςι επτά  

                    Αρικμθτικϊσ:    127,00  

 

Άρκρο 5.10 (ΝΕΣ ΟΛΚ 75.61.03-Χ): Ορκομαρμαρϊςεισ από πλάκεσ ςκλθροφ μαρμάρου μικουσ ζωσ 
2,00m , πάχουσ 2 cm, όμοιεσ με τισ υφιςτάμενεσ, τοποκετθμζνεσ εν 
ξθρϊ   

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 7563 

Ορκομαρμαρϊςεισ από πλάκεσ μαρμάρου μικουσ ζωσ 2,00 m επί τοίχων κατακορφφων ι κεκλιμζνων οιουδιποτε 
φψουσ, όμοιεσ με τισ υφιςτάμενεσ, δείγμα των οποίων κα εγκρικεί από τθν επίβλεψθ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν 
ΕΤΕΡ 03-07-04-00 "Επζνδυςθ τοίχων με πλάκεσ μαρμάρου, γρανίτθ και φυςικϊν λίκων". 

Ρεριλαμβάνονται: 

- Ρλάκεσ μαρμάρου πάχουσ 2 εκ. ιδίασ ποιότθτασ, χρϊματοσ, διαςτάςεων και κατακόρυφων και οριηοντίων αρμϊν 
ομοίων των αντιςτοίχων όψεων του υπάρχοντοσ κτιρίου.  

- Στεγανωτικι επαλειπτικι μεμβράνθ. 

- Οι μααρμάρινεσ πλάκεσ ςε διαςτάςεισ ςφμφωνα με τα ςχζδια βιδϊνονται ςε ιδθ τοποκετθμζνθ γαλβανιςμζνθ 
λαμαρίνα μζςω ανοξείδωτων φρεηαριςτϊν βιδϊν. 

- Σφράγιςθ των αρμϊν των πλακϊν με μαλακό, ελαςτικό, ςφραγιςτικό υλικό, μαςτίχθσ πολυουρεκανικισ βάςθσ ενόσ 
ςυςτατικοφ, που ωριμάηει με τθν υγραςία.  

Στισ μαρμαροεπενδφςεισ θ ποδιά και το πρζκι των ανοιγμάτων και των κουφωμάτων καταςκευάηεται από το δυνατόν 
μεγαλφτερα ςε μικοσ τεμάχια μαρμάρου πάχουσ ίδιο με τισ υπάρχουςεσ και ειδικά θ ποδιά κα ζχει κλίςθ τουλάχιςτον 
1,5% προσ τα ζξω για τθν απομάκρυνςθ των ομβρίων.  

Στισ τουβλοδομζσ και τα τοιχϊματα από ςκυρόδεμα πίςω από ορκομαρμαρϊςεισ εν ξθρϊ επαλείφεται υγρομονωτικι 
ςτρϊςθ που δθμιουργεί μεμβράνθ θ οποία ςυνδυάηεται με περιμετρικι ηϊνθ μεμβράνθσ γφρω από τα ανοίγματα και 
τα κουφϊματα ϊςτε να οδθγοφνται τα τυχόν όμβρια ςτθν εξωτερικι παρειά τθσ μαρμαροεπζνδυςθσ.  

Οι ςτερεϊςεισ των κατακόρυφων υδρορροϊν δωμάτων και ςτεγϊν κακϊσ και οι διαμορφϊςεισ εςοχϊν φωτιςτικϊν ι 
ςτερεϊςεισ φωτιςτικϊν και οποιονδιποτε άλλων καταςκευϊν προβλζπονται από τισ μελζτεσ του ζργου.  

Θ μαρμαροεπζνδυςθ κα ακολουκεί ομοιόμορφα τθν ηϊνθ περιμετρικά του κτιρίου εκτόσ αν διαφορετικά κακορίηεται 
ςτα ςχζδια.  
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Τα πρζκια ανοιγμάτων όψεων και τα πρζκια κουφωμάτων διαμορφϊνονται με αντίςτοιχθ επζνδυςθ όπωσ και οι 
επιςτζψεισ των ςτθκαίων οι οποίεσ κα ζχουν κατακόρυφο γφριςμα φψουσ τουλάχιςτον 20 εκ. προσ τθν πλευρά του 
δϊματοσ. 

Οι πλάκεσ κα τοποκετθκοφν λειοτριμμζνεσ και κα αδιαβροχοποιθκοφν με κατάλθλο υλικό υδροαπωκθτικοφ 
εμποτιςμοφ για απορροφθτικά υποςτρϊματα ετςι ϊςτε να διειςδφει εφκολα ςτουσ ανοικτοφσ πόρουσ του 
υποςτρϊματοσ προςδίδοντάσ του ανκεκτικζσ υδροαπωκθτικζσ ιδιότθτεσ και να επιτρζπει τθν διαπερατότθτα των 
υδρατμϊν και ςτισ δφο κατευκφνςεισ.  

Μάρμαρο  και υλικά λειοτρίψεωσ και αρμολογιματοσ επί τόπου, ικριϊματα και εργαςίεσ κοπισ, λειοτρίψεωσ, 
αποξζςεωσ επιχριςμάτων, προςεγγίςεωσ,  αρμολογιματοσ και κακαριςμοφ. Συμπεριλαμβάνονται οι εμφανείσ ι 
αφανείσ μεταλλικοί ςφνδεςμοι από γαλβανιςμζνο εν κερμϊ χάλυβα 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) πραγματικισ επιφανείασ  

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Εκατόν ςαράντα οκτϊ και πενιντα λεπτά  

                    Αρικμθτικϊσ:    148,50  

 

Άρκρο 5.11 (ΝΕΣ ΟΛΚ 73.93-Χ): Καταςκευι αντιολιςκθροφ βιομθχανικοφ δαπζδου με εποξειδικό 
ρθτινοκονίαμα   

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 7373.1 

Καταςκευι αντιολιςκθροφ βιομθχανικοφ δαπζδου με ζγχρωμο εποξειδικό ρθτινοκονίαμα τριϊν ςτρϊςεων, ςυνολικοφ 
πάχουσ 8,0 - 10 mm, με κοκκϊδθ υφι και εμφάνιςθ ανάγλυφθ, ςφμφωνα με τθν αρχιτεκτονικι μελζτθ και τισ οδθγίασ 
του προμθκευτι. 

Στθν τιμι μονάδοσ περιλαμβάνονται: 

α) Θ προετοιμαςία του υφιςτάμενου δαπζδου από ςκυρόδεμα, ιτοι φρεηάριςμα με ειδικθ φρζηα δαπζδων (δφο 
φορζσ ςταυρωτά) ι με μθχανι ςφαιριδιοβολισ με αναρρόφθςθ τθσ παραγόμενθσ ςκόνθσ και επιμελισ κακαριςμόσ 
του δαπζδου. 

β)Το ςτοκάριςμα τυχόν ρωγμϊν και οπϊν με εποξειδικά υλικά και θ εφαρμογι ςτεγανοποιθτικισεπίςτρωςθσ όταν θ 
υγραςία τθσ υφιςτάμενθσ πλάκασ υπερβαίνει  3%.  

γ) Θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου των ςυςκευαςμζνων υλικϊν του ςυςτιματοσ του βιομθχανικοφ δαπζδου, τθσ 
εγκρίςεωσ τθσ Υπθρεςίασ, μετα από ςχετικι πρόταςθ του Αναδόχου, ςυνοδευόμενθ από αναλυτικά τεχνικά δεδομζνα. 

δ) Θ εφαρμογι του αςταρϊματοσ, τθσ βαςικισ ςτρϊςθσ(πάχουσ 8 - 10 mm) και τθσ  τελικι ςφράγιςθσ (χαμθλοφ 
πορϊδουσ, μθ αγϊγιμθσ, ματ επιφανείασ), ςφμγωνα με τισ οδθγίεσ του προμθκευτι 

ε) Θ διαμόρφωςθ των αρμϊν, των περιμετρικϊν απολιξεων και των γραμμϊν επαφισ με λοιπζσ καταςκευζσ φρεάτια 
κλπ τθσ επιφανείασ εφαρμογισ του βιομθχανικοφ δαπζδου και θ τοποκζτθςθ λαμϊν ι γωνιϊν αλουμινίου, 
ευκυφράμμων ι καμπφλων, ςφμφωνα με τθν μελζτθ. 

ςτ) Θ ςυντιρθςθ τθσ τελικισ επιφάνειασ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του προμθκευτι. 

Θ εργαςία πραγματοποιείται ϊσ ακολοφκωσ: 

Επί τθσ υποβάςεωσ - κεμελίωςθσ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, θ εκτζλεςθ τθσ καταςκευισ κα γίνει ωσ εξισ: 

Ρροετοιμαςία χϊρου, τοποκζτθςθ οδθγϊν, κακάριςμα. 

Αφοφ κακοριςκουν τα απαιτοφμενα φψθ και οι απαιτοφμενεσ ρφςεισ κα γίνει τοποκζτθςθ των μεταλλικϊν οδθγϊν και 
ςτθν ςυνζχεια καταςκευι των οδθγϊν με ειδικι τςιμεντοκονία ανά 2,80 μζτρα. 

Ρριν τθν χφτευςθ τθσ βαςικισ ςτρϊςθσ κα γίνει τοποκζτθςθ ςυγκολλθτικοφ πολτοφ που αποτελείται απο μίγμα 
ακρυλικοφ γαλακτϊματοσ και τςιμζντου. 

Χφτευςθ του ςκυροδζματοσ και  πθχάριςμα με δονθτικι πιχθ 

Επιμελθμζνθ ιςοπζδωςθ τθσ βαςικισ ςτρϊςθσ  ςτα προκακοριςμζνα υψόμετρα που ζχουν οριςκεί.  

Επίπαςθ 1θσ ςτρϊςθσ ςκλθρυντικοφ υλικοφ και επεξεργαςία με μθχανικοφσ λειαντιρεσ (ελικοπτεράκια) ςε αναλογία 
2kg/m2. 

Ακολοφκωσ κα γίνει επίπαςθ τθσ 2θσ ςτρϊςθσ ςκλθρυντικοφ υλικοφ χαλαηιακισ βάςεωσ ςε αναλογία 1, Kg/m2. 

Θα επακολουκιςει λείανςθ με μθχανικοφσ λειαντιρεσ και διαβροχι με ακρυλικι ρθτίνθ ςε αναλογία 0,1kg/m2 

Τζλοσ κα γίνει ενςωμάτωςθ του ςκλθρυντικοφ υλικοφ και λείανςθ του δαπζδου με τθ χριςθ μθχανικοφ λειαντιρα 
(ελικόπτερο) ι με χριςθ λείασ ςπάτουλασ ςτα ςθμεία που το ελικόπτερο δεν ζχει πρόςβαςθ. 
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Θα γίνει κατεργαςία ετςι ϊςτε να εχουμε αδρό και οχι λείο αποτζλεςμα για τθν επίτευξθ τθσ αντιολιςκθρότθτασ. Σε 
αυτι τθν περίπτωςθ το δάπεδο κα είναι «χτενιςτό ι ςκουπιςτό». Στθ διαδικαςία αυτι δεν κα ακολουκιςει ρθτινοφχα 
επικάλυψθ. 

Με τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν λειάνςεων κα γίνει χριςθ εφαρμογισ αντιεξατμιςτικισ μεμβράνθσ  

Υπάρχει θ δυνατότθτα για τθν πάκτωςθ πυλϊνων φωτιςμοφ ι για τθν ενςωμάτωςθ φωτιςτικϊν. 

Ρλιρωσ περαιωμζνθ εργαςία με τα υλικά και μικροχλικά επί τόπου, ςφμφωνα με τθν  μελζτθ και τισ οδθγίεσ του 
προμθκευτι του ςυςτιματοσ των υλικϊν. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) πραγματικισ καλυπτομζνθσ επιφάνειασ 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Πενιντα ζξι  

                    Αρικμθτικϊσ:   56,00  

 

Άρκρο 5.12 (ΝΕΣ ΟΛΚ 73.96-Χ): Επίςτρωςθ δαπζδων με τάπθτα από χλωριοφχο πολυβινφλιο, 
ετερογενοφσ ςφςταςθσ, πάχουσ 2,00 mm, ςε ρολά πλάτουσ 2,00m   

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 7396  

Επίςτρωςθ δαπζδων με τάπθτα από χλωριοφχο πολυβινφλιο, ετερογενοφσ ςφςταςθσ, πάχουσ 2,00 mm, ςε ρολά 
πλάτουσ 2,00m, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-07-06-02 ''Βινυλικά Δάπεδα, μετά από ζγκριςθ τφπου και 
χρϊματοσ τθσ Επίβλεψθσ. Ο τάπθτασ κα ζχει ISO 9001 και ςιμανςθ CE, με μεγάλθ αντοχι ςτθν ςκλιρθ χριςθ και τον 
χρόνο, αντιολιςκθτικό με ςυντελεςτι τουλάχιςτον R10, και περιλαμβάνει το ςφνολο των υλικϊν και ςτρϊςεων για 
αντιμικροβιακι και αντιμυκθτικι προςταςία, που δεν χρειάηεται ςτίλβωςθ ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ ηωισ του. 

Οι τάπθτεσ κα είναι ςτακερϊν διαςτάςεων, με επιφάνεια χριςεωσ από χλωριοφχο πολυβινφλιο πάχουσ  τουλάχιςτον 
1,00mm, ενιςχυμζνθ, με υπόςτρωμα πάχουσ 1,00 mm. 

Το υλικό κα είναι δφςφλεκτο (1), με αντοχι ςτα χθμικά και τθν τριβι, με ςτακερότθτα χρωμάτων και βάροσ 
2789gr/Μ2. 

Ο τάπθτασ κα πρζπει να παρουςιάηει ςυντελεςτι θχοαπορρόφθςθσ τουλάχιςτον 6d(A), να είναι αντιςτατικόσ κλάςθσ 
I<2kV, να προςφζρει αντιμικροβιακι προςταςία, να είναι πιςτοπιθμζνα ανκεκτικόσ ςτθν προςβολι από χθμικζσ ι 
λιπαντικζσ ουςίεσ.  

Θ τοποκζτθςθ των ςτρϊςεων κα είναι ςε πλιρθ επαφι μεταξφ τουσ, με ςυγκόλλθςθ με ειδικι, διαλυτι, ακρυλικι 
κόλλα, με διάνοιξθ των αρμϊν (κατά το μικοσ τθσ επαφισ των ςτρϊςεων) με ειδικό κοπτικό εργαλείο, τοποκζτθςθ και 
κερμοςυγκόλλθςθ τοωυ ειδικοφ κορδονιοφ αρμϊν, πάχουσ 3,00mm και εν κερμϊν αφαίρεςθ των πλεοναςμάτων 
υλικοφ αρμολόγθςθσ, με ειδικό εργαλείο, ςε δφο φάςεισ, ϊςτε να επιτευχκεί πλιρθσ ταφτιςθ τθσ επιπεδότθτασ αρμοφ 
και τάπθτα και τελικόσ επιμελισ κακαριςμόσ και γυάλιςμα τθσ επιφάνειασ, με χριςθ μθχανισ και εδικϊν pads, ςτισ 
150 – 200 RPM. 

Τα περιμετρικά ςοβατεπιά ςτουσ τοίχουσ και τουσ πάγκουσ, φψουσ 10 cμ, κα ζχουν καμπφλο ςχιμα για τον ευχερι 
κακαριςμό τουσ. Θ καμπυλότθτα κα γίνει με τθν τοποκζτθςθ ειδικοφ τεμαχίου από PVC. Οι μεταξφ των φφλλων 
ενϊςεισ κα γίνουν με κερμοκόλλθςθ, Θ επιλογι των χρωμάτων του ταπθτα και του κορδονιοφ κα γίνει από τθν 
Επίβλεψθ. Ρρίν από τθν τοποκζτθςθ του τάπθτα κα γίνει εξομάλυνςθ των δαπζδων, ϊςτε να απαλειφκοφν τυχόν 
ανωμαλίεσ ι ανιςτακμίεσ. Μετά τθν τοποκζτθςθ κα  ακολουκιςει κακαριςμόσ και επάλειψθ ειδικισ παρκετίνθσ, 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του αναδόχου. 

Στθν τιμι περιλαμβάνεται και θ διαμόρφωςθ των περιμετρικϊν καμπφλων ςοβατεπιϊν κακϊσ και θ τοποκζτθςθ 
ειδικοφ τεμαχίου από PVC και το τελικό γυάλιςμα των δαπζδων και τθσ υπόβαςθσ (πχ. μάρμαρο) 

Σε ςθμεία αλλαγισ υλικοφ δαπζδου τοποκετείται αρμοκάλυπτρο δαπζδου από αλουμίνιο πάχουσ 32 mm, καμπφλθσ 
διατομι, με διαμικθ  νυρωςθ ςτο εςωτερικό, το οποίο κςλφπτει πλιρωσ τον αρμό που δθμιουργείται μεταξφ των 
λοιπϊν και των πλαςτικϊν δαπζδων. Το αρμοκάλυπτρο κολλιζται με κακαρι ςιλικόνθ, ενϊ πριν τθν κόλλθςθ τα 
δάπεδα περιμετρικά του αρμοφ πρζπει να είναι κακαρά και ςτεγνά. Θ κόλλθςθ κα πρζπει να γίνει με τρόπο τζτοιο 
ϊςτε να μθν δθμιουργοφνται κενά κάτω από το αρμοκάλυπτρο. 

Διευκρινίηεται ότι οι χϊροι που κα γίνουν οι αλλαγζσ των δαπζδων είναι ςε επαφι με χϊρουσ ποφ είναι ςε λειτουργία 
και αυτό ςθμαίνει ότι ο ανάδοχοσ κα λάβει κάνει ενδεικνυόμενο μζτρο ϊςτε να μθν δθμιουργθκοφν εμπόδια ςτθ 
λειτουργία του τμιματοσ. 

Ρλιρωσ περαιωμζνθ εργαςία μετά των ειδικϊν τεμαχίων, τθσ προετοιμαςίασ του υφιςτάμενου δαπζδου, κλπ. 
ςφμφωνα με τα ςχζδια και τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2)  



Σελίδα | 83  
 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Είκοςι πζντε και δζκα λεπτά  

                    Αρικμθτικϊσ:    25,10  

 

Άρκρο 5.13 (ΝΕΣ ΟΛΚ 74.23-Χ2): Επιςκευι - υμπλιρωςθ υφιςτάμενων επιφανειϊν ορκομαρμάρωςθσ  
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 7416 

Επιςκευι – ςυμπλιρωςθ υφιςτάμενων επιφανειϊν ορκομαρμάρωςθσ ςφμφωνα με τθν αρχιτεκτονικι μελζτθ και τισ 
καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ. 

Οι επιφάνειεσ τθσ υπάρχουςασ ορκομαρμάρωςθσ ελζγχονται και ςτθν ςυνζχεια αντικακίςτανται τμιματα τα οποία 
χριηουν αντικατάςταςθσ. Τα νζα τμιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι όμοια με τα υφιςτάμενα και δείγμα τουσ 
κα ζχει εγκρικεί από τθν επίβλεψθ.  

Τμιματα τα οποία κζλουν ςυμπλιρωςθσ κα γεμίηονται με ειδικά υδαρι κονιάματα τα οποία κα δθμιουργοφν ενιαίεσ 
και ομοιόμορφεσ επιφάνειεσ. Ο τρόποσ αποκατάςταςθσ κα γίνει ςφμφωνα με τθν αρχιτεκτονικι μελζτθ και τισ οδθγίεσ 
τθσ επίβλεψθσ. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δζκα και εξιντα τζςςερα λεπτά  

                    Αρικμθτικϊσ:    10,64  

 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΛΩΝ Σ: ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΞΤΛΛΝΕ Ι ΜΕΣΑΛΛΛΚΕ 

 

Άρκρο 6.1 (ΝΕΣ ΟΛΚ 54.50.01-Χ): Πόρτα με φφλλα πλιρθ πρεςςαριςτά μονόφυλλθ, ανοιγόμενθ, με 
μεταλλικι κάςςα, με επζνδυςθ φαινοπλαςτικϊν φφλλων, χωρίσ 
υαλωτό τμιμα   

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 5446.1 

Ρόρτα με φφλλα πλιρθ πρεςςαριςτά μονόφυλλθ, ανοιγόμενθ, με μεταλλικι κάςςα, με επζνδυςθ φαινοπλαςτικϊν 
φφλλων, χωρίσ υαλωτό τμιμα, ςφμφωνα με τθν αρχιτεκτονικι μελζτθ και τισ καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ, που 
περιλαμβάνει: 

- Κάςεσ βιομθχανικισ καταςκευισ, από γαλβανιςμζνθ ςτρατηαριςτι λαμαρίνα πάχουσ 1,5 χιλ. με ςκοτία. 
Στερεϊνονται ςτο ςκελετό των γυψοςανίδων ι μζςω ψευτόκαςςασ ςε τοίχο οπτολινκοδομισ. 

- Ρροφιλ UA για προςταςία ςτθν περίπτωςθ ςτιριξθσ τθσ κάςασ ςε τοίχο γυψοςανίδασ. 

Το κενό τθσ κάςςασ πλθροφται με αφρϊδθ πολυουρεκάνθ. 

Θ ανάρτθςθ κάκε κυρόφυλλου ςτθν κάςα γίνεται με τρεισ ιςχυροφσ γαλβανιςμζνουσ μεντεςζδεσ. 

Στθν κάςςα κα ανοιχτοφν με πρζςςα οι απαιτοφμενεσ τρφπεσ για τισ κλειδαριζσ. 

Τα κυρόφυλλα αποτελοφνται από τα εξισ ςτοιχεία: 

- Σκελετό από λευκι ξυλεία τφπου Σουθδίασ, κακαρισ διατομισ 30Χ45 χιλ. με πλιρωςθ των κενϊν του ςκελετοφ με 
ορυκτοβάμβακα 30 χιλ. 

- Εκατζρωκεν επζνδυςθ πρεςςαριςτι από κόντρα πλακζ πάχουσ 5 χιλ. 
- Ρερικϊρια από πιχεισ οξιάσ. 
- Οι επιφάνειεσ των κόντρα πλακζ επενδφονται με φορμάικα, απόχρωςθσ επιλογισ τθσ επίβλεψθσ, ενϊ οι ορατζσ 

επιφάνειεσ των περικωρίων βερνικϊνονται. 
- Οι χειρολαβζσ και ςυναφι εξαρτιματα κα είναι ανοξείδωτα. 

Ρλιρθσ περαιωμζνθ εργαςία καταςκευισ, ςτερζωςθσ, τοποκζτθςθσ τοφ κουφϊματοσ και όλων των ειδϊν 
κιγκαλερίασ, υλικά και μικρουλικά επί τόπου, για πλιρθ λειτουργία, ςφμφωνα με τθν μελζτθ, τισ καταςκευαςτικζσ 
λεπτομζρειεσ και τισ εντολζσ τισ επίβλεψθσ. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m
2
).  

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Διακόςια ζξι και εξιντα τζςςερα λεπτά  

                    Αρικμθτικϊσ:   206,64  
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Άρκρο 6.2 (ΝΕΣ ΟΛΚ 54.50.02-Χ):  Πόρτα με φφλλα πλιρθ πρεςςαριςτά μονόφυλλθ, ςυρόμενθ με 
μεταλλικι κάςςα, με επζνδυςθ φαινοπλαςτικϊν φφλλων, χωρίσ 
υαλωτό τμιμα   

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 5446.1 

Ρόρτα με φφλλα πλιρθ πρεςςαριςτά μονόφυλλθ, ςυρόμενθ με μεταλλικι κάςςα, με επζνδυςθ φαινοπλαςτικϊν 
φφλλων, χωρίσ υαλωτό τμιμα, ςφμφωνα με τθν αρχιτεκτονικι μελζτθ και τισ καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ, που 
περιλαμβάνει: 

- Κάςεσ  βιομθχανικισ καταςκευισ, από γαλβανιςμζνθ ςτρατηαριςτι λαμαρίνα πάχουσ 1,5 χιλ. με ςκοτία. 
Στερεϊνονται ςτο ςκελετό των γυψοςανίδων ι μζςω ψευτόκαςςασ ςε τοίχο οπτολινκοδομισ. 

- Ρροφιλ UA για προςταςία ςτθν περίπτωςθ ςτιριξθσ τθσ κάςασ ςε τοίχο γυψοςανίδασ. 

Το κενό τθσ κάςςασ πλθροφται με αφρϊδθ πολυουρεκάνθ. 

Θ ανάρτθςθ κάκε κυρόφυλλου ςτθν κάςα γίνεται με ειδικοφσ γαλβανιςμζνουσ οδθγοφσ. 

Στθν κάςςα κα ανοιχτοφν με πρζςςα οι απαιτοφμενεσ τρφπεσ για τισ κλειδαριζσ. 

Τα κυρόφυλλα αποτελοφνται από τα εξισ ςτοιχεία: 

- Σκελετό από λευκι ξυλεία τφπου Σουθδίασ, κακαρισ διατομισ 30Χ45 χιλ. με πλιρωςθ των κενϊν του ςκελετοφ με 
ορυκτοβάμβακα 30 χιλ. 

- Εκατζρωκεν επζνδυςθ πρεςςαριςτι από κόντρα πλακζ πάχουσ 5 χιλ. 
- Ρερικϊρια από πιχεισ οξιάσ. 
- Οι επιφάνειεσ των κόντρα πλακζ επενδφονται με φορμάικα, απόχρωςθσ επιλογισ τθσ επίβλεψθσ, ενϊ οι ορατζσ 

επιφάνειεσ των περικωρίων βερνικϊνονται. 
- Οι χειρολαβζσ και ςυναφι εξαρτιματα κα είναι ανοξείδωτα. 

Ρλιρθσ περαιωμζνθ εργαςία καταςκευισ, ςτερζωςθσ, τοποκζτθςθσ τοφ κουφϊματοσ και όλων των ειδϊν 
κιγκαλερίασ, υλικά και μικρουλικά επί τόπου, για πλιρθ λειτουργία, ςφμφωνα με τθν μελζτθ, τισ καταςκευαςτικζσ 
λεπτομζρειεσ και τισ εντολζσ τισ επίβλεψθσ. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m
2
).  

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Διακόςια και ςαράντα τζςςερα λεπτά  

                    Αρικμθτικϊσ:   200,44  

 

Άρκρο 6.3 (ΝΕΣ ΟΛΚ 61.05): Φζροντα ςτοιχεία από ςιδθροδοκοφσ ι κοιλοδοκοφσ φψουσ ι πλευράσ ζωσ 
160 mm  

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 6104 

Για τισ εργαςίεσ τθσ παροφςασ ενότθτασ 61 των ΝΕΤ ΟΙΚ ζχουν εφαρμογι οι ακόλουκοι γενικοί όροι: 

(α)Στισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνονται: 

- όλα τα ειδικά τεμάχια ςφνδεςθσ (ταυ, ςυνδετιρεσ επζκταςθσ, κοχλίεσ κλπ), ςτερζωςθσ (χθμικά ι εκτονοφμενα 
βφςματα, με Ευρωπαϊκι Τεχνικι Εγκριςθ -ΕΤΑ-, ςφμφωνα με τισ ETAG 001.XX), και λειτουργίασ (όπου τυχόν 
απαιτείται, ςτροφείσ, ράουλα κφλιςθσ κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ι εν κερμϊ γαλβανιςμζνα, 

- τα υλικά ςυγκόλλθςθσ και τα ενδεχόμενα παρεμβλιματα ςτεγανότθτασ (νεοπρζνιο, EPDM κλπ),  
- ενδεχόμενεσ μαςτίχεσ ςφράγιςθσ αρμϊν των ςτοιχείων. 

(β)Πταν μεταβάλλονται γεωμετρικά ςτοιχεία αναφερόμενων διατομϊν ςιδθρϊν ςτοιχείων των άρκρων, ςτθ 
περίπτωςθ που θ τιμολόγθςθ τθσ εργαςίασ γίνεται με βάςθ τθ μονάδα μικουσ ι τθν επιφάνεια, θ τιμι 
αναπροςαρμόηεται αναλογικά με βάςθ τθν αναλογία ςυνολικοφ βάρουσ νζασ και παλαιάσ καταςκευισ. 

Καταςκευι φερόντων ςτοιχείων από ςιδθροδοκοφσ ι κοιλοδοκοφσ κάκε τφπου, με φψοσ ι πλευρά ζωσ 160 mm, 
ποιότθτασ S235J, οποποιωνδιποτε λοιπϊν διαςτάςεων, κάκε ςχεδίου, και ςε οποιαδιποτε κζςθ ι φψοσ από το  
ζδαφοσ ι το δάπεδο εργαςίασ, ςυνδεδεμζνων μεταξφ τουσ με κοχλίεσ (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μζςα από 
ειδικά διανοιγόμενεσ οπζσ και με παρεμβολι τμθμάτων ελαςμάτων, ι με θλεκτροςυγκόλλθςθ, ςφμφωνα με τθν 
μελζτθ, και ζδραςι τουσ επί των ςτοιχείων κεμελίωςθσ ι λοιπϊν δομικϊν ςτοιχείων με χριςθ μθ ςυρρικνωμζνου 
κονιάματοσ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με ςιμανςθ CE). 

Με τθν τιμι του παρόντοσ άρκρου τιμολογοφνται και τα ειδικά εξαρτιματα μεταλλικϊν παςςάλων για τθ καταςκευι 
κεφαλϊν, κλπ, αγκυρίων.  

Ρεριλαμβάνεται θ χριςθ των απαιτουμζνων ανυψωτικϊν μζςων.  
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Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) καταςκευισ 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δφο και εβδομιντα λεπτά  

                    Αρικμθτικϊσ:   2,70  

 

Άρκρο 6.4 (ΝΕΣ ΟΛΚ 61.06): Φζροντα ςτοιχεία από ςιδθροδοκοφσ ι κοιλοδοκοφσ φψουσ ι πλευράσ > 
160mm  

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 6104 

Για τισ εργαςίεσ τθσ παροφςασ ενότθτασ 61 των ΝΕΤ ΟΙΚζχουν εφαρμογι οι ακόλουκοι γενικοί όροι: 

(α)Στισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνονται: 

- όλα τα ειδικά τεμάχια ςφνδεςθσ (ταυ, ςυνδετιρεσ επζκταςθσ, κοχλίεσ κλπ), ςτερζωςθσ (χθμικά ι εκτονοφμενα 
βφςματα, με Ευρωπαϊκι Τεχνικι Εγκριςθ -ΕΤΑ-, ςφμφωνα με τισ ETAG 001.XX), και λειτουργίασ (όπου τυχόν 
απαιτείται, ςτροφείσ, ράουλα κφλιςθσ κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ι εν κερμϊ γαλβανιςμζνα, 

- τα υλικά ςυγκόλλθςθσ και τα ενδεχόμενα παρεμβλιματα ςτεγανότθτασ (νεοπρζνιο, EPDM κλπ),  
- ενδεχόμενεσ μαςτίχεσ ςφράγιςθσ αρμϊν των ςτοιχείων. 

(β)Πταν μεταβάλλονται γεωμετρικά ςτοιχεία αναφερόμενων διατομϊν ςιδθρϊν ςτοιχείων των άρκρων, ςτθ 
περίπτωςθ που θ τιμολόγθςθ τθσ εργαςίασ γίνεται με βάςθ τθ μονάδα μικουσ ι τθν επιφάνεια, θ τιμι 
αναπροςαρμόηεται αναλογικά με βάςθ τθν αναλογία ςυνολικοφ βάρουσ νζασ και παλαιάσ καταςκευισ. 

Καταςκευι φερόντων ςτοιχείων από ςιδθροδοκοφσ ι κοιλοδοκοφσ κάκε τφπου, με φψοσ ι πλευρά μεγαλφτερθ από 
160 mm, ποιότθτασ S235J, οποποιωνδιποτε λοιπϊν διαςτάςεων, κάκε ςχεδίου, και ςε οποιαδιποτε κζςθ ι φψοσ από 
το ζδαφοσ ι το δάπεδο εργαςίασ, ςυνδεδεμζνων μεταξφ τουσ με κοχλίεσ (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μζςα από 
ειδικά διανοιγόμενεσ οπζσ και με παρεμβολι τμθμάτων ελαςμάτων, ι με θλεκτροςυγκολλιςεισ, ςφμφωνα με τθν 
μελζτθ  και ζδραςι τουσ επί των ςτοιχείων κεμελίωςθσ ι λοιπϊν δομικϊν ςτοιχείων με χριςθ μθ ςυρρικνωμζνου 
κονιάματοσ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με ςιμανςθ CE). 

Ρεριλαμβάνεται θ χριςθ των απαιτουμζνων ανυψωτικϊν μζςων.  

Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) καταςκευισ 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δφο και ογδόντα λεπτά  

                    Αρικμθτικϊσ:   2,80  

 

Άρκρο 6.5 (ΝΕΣ ΟΛΚ 62.02):  Ταλοςτάςια ςιδθρά βάρουσ άνω των 10 kg/m2 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 6202  

Στισ τιμζσ μονάδασ των εργαςιϊν ςιςθρϊν κουφωμάτων του παρόντοσ εδαφίου 62 των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνονται 
γενικϊσ τα ακόλουκα: 

-όλα τα ειδικά τεμάχια ςφνδεςθσ (ταυ, ςυνδετιρεσ επζκταςθσ, κοχλίεσ κλπ), ςτερζωςθσ (χθμικά ι εκτονοφμενα 
βφςματα, με Ευρωπαϊκι Τεχνικι Εγκριςθ -ΕΤΑ-, ςφμφωνα με τισ ETAG 001.XX), και λειτουργίασ (ςτροφείσ, ράουλα 
κφλιςθσ κλπ)από ανοξείδωτο χάλυβα ι εν κερμϊ γαλβανιςμζνα, 

-τα υλικά ςυγκόλλθςθσ και τα παρεμβλιματα ςτεγανότθτασ (νεοπρζνιο, EPDM, κυψελωτό χαρτί, κλπ),  

-ενδεχόμενεσ μαςτίχεσ ςφράγιςθσ αρμϊν των ςτοιχείων. 

Πταν μεταβάλλονται γεωμετρικά ςτοιχεία αναφερόμενων διατομϊν ςιδθρϊν ςτοιχείων των άρκρων, ςτθ περίπτωςθ 
που θ τιμολόγθςθ τθσ εργαςίασ γίνεται με βάςθ τθ μονάδα μικουσ ι τθν επιφάνεια, θ τιμι αναπροςαρμόηεται με 
βάςθ τθν αναλογία ςυνολικοφ βάρουσ νζασ και παλαιάσ καταςκευισ. 

Καταςκευι και τοποκζτθςθ ςιδθρϊν υαλοςταςίων βάρουσ άνω των 10 kg/m2 από ποικίλεσ ςιδθρζσ διατομζσ απλισ, 
διπλισ ι πολλαπλισ επαφισ, ςτακερά ι κινθτά και γενικά ςιδθρζσ διατομζσ, υλικά και εξαρτιματα ςυγκόλλθςθσ, 
ςτερζωςθσ, ανάρτθςθσ και λειτουργίασ και εργαςία τοποκζτθςθσ και ςτερζωςθσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν 
ΕΤΕΡ 03-08-02-00 "Σιδθρά κουφϊματα". 

Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Ζξι και εβδομιντα λεπτά  

                    Αρικμθτικϊσ:   6,70  
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Άρκρο 6.6 (ΝΕΣ ΟΛΚ 62.01.06-Χ): Ταλόπορτα  ανοιγόμενθ με ςτακερά τμιματα από πυράντοχεσ 
διατομζσ αλουμινίου πυραντίςταςθσ 120'   

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 6236  

Υαλόπορτα  ανοιγόμενθ με ςτακερά τμιματα από πυράντοχεσ διατομζσ αλουμινίου πυραντίςταςθσ 120', με 
υαλοπίνακεσ πυράντοχουσ πυραντίςταςθσ 120’ (αποτιμϊνται ςε άλλο άρκρο) και κατάλλθλο μθχανιςμό αυτόματου 
ανοίγματοσ. Κατά τα λοιπά ωσ άρκρο 62.01. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) επιφάνειασ κυροφφλλου  

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Εξακόςια   

                    Αρικμθτικϊσ:    600,00  

 

Άρκρο 6.7 (ΝΕΣ ΟΛΚ 64.01.02): ιδθρά κιγκλιδϊματα από ράβδουσ ςυνικων διατομϊν, υνκζτου ςχεδίου 
από ευκφγραμμεσ και καμπφλεσ ράβδουσ   

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 6402 

Καταςκευι και τοποκζτθςθ ςιδθρϊν κιγκλιδωμάτων εξωςτϊν, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδουσ ςυνικων 
διατομϊν. Συμπεριλαμβάνεται θ προμικεια του μορφοςιδιρου και των υλικϊν ιλωςθσ και ςτερζωςθσ κακϊσ και θ 
εργαςία για τθν πλιρθ καταςκευι, τοποκζτθςθ και ςτερζωςθ των κιγκλιδωμάτων. 

Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Πζντε και τριάντα λεπτά   

                    Αρικμθτικϊσ:    5,30  

 

Άρκρο 6.8 (ΝΕΣ ΟΛΚ 61.31): Μεταλλικόσ ςκελετόσ τοιχοπετάςματοσ 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 6118 

Για τισ εργαςίεσ τθσ παροφςασ ενότθτασ 61 των ΝΕΤ ΟΙΚ ζχουν εφαρμογι οι ακόλουκοι γενικοί όροι: 

(α)Στισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνονται: 

- όλα τα ειδικά τεμάχια ςφνδεςθσ (ταυ, ςυνδετιρεσ επζκταςθσ, κοχλίεσ κλπ), ςτερζωςθσ (χθμικά ι εκτονοφμενα 
βφςματα, με Ευρωπαϊκι Τεχνικι Εγκριςθ -ΕΤΑ-, ςφμφωνα με τισ ETAG 001.XX), και λειτουργίασ (όπου τυχόν 
απαιτείται, ςτροφείσ, ράουλα κφλιςθσ κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ι εν κερμϊ γαλβανιςμζνα, 

- τα υλικά ςυγκόλλθςθσ και τα ενδεχόμενα παρεμβλιματα ςτεγανότθτασ (νεοπρζνιο, EPDM κλπ),  
- ενδεχόμενεσ μαςτίχεσ ςφράγιςθσ αρμϊν των ςτοιχείων. 

β) Πταν μεταβάλλονται γεωμετρικά ςτοιχεία αναφερόμενων διατομϊν ςιδθρϊν ςτοιχείων των άρκρων, ςτθ 
περίπτωςθ που θ τιμολόγθςθ τθσ εργαςίασ γίνεται με βάςθ τθ μονάδα μικουσ ι τθν επιφάνεια, θ τιμι 
αναπροςαρμόηεται αναλογικά με βάςθ τθν αναλογία ςυνολικοφ βάρουσ νζασ και παλαιάσ καταςκευισ. 

Καταςκευι μεταλλικοφ ςκελετοφ για τθν τοποκζτθςθ μθ φζροντοσ τοιχοπετάςματοσ με ι χωρίσ ανοίγματα (εκτόσ 
ψευδοροφϊν), ςφμφωνα με τθν μελζτθ, ςε οποιοδιποτε φψοσ από το δάπεδο εργαςίασ, από απλζσ ςτραντηαριςτζσ 
διατομζσ γαλβανιςμζνου μορφοςιδιρου ι διατομζσ ςτραντηαριςτισ λαμαρίνασ (ςτρωτιρεσ, ορκοςτάτεσ, κλπ), 
ςτερεωμζνεσ με γαλβανιςμζνα εκτονοφμενα ι χθμικά βφςματα και γενικά μορφοςίδθροσ, ςτρατηαριςτζσ διατομζσ, 
βφςματα, ςφνδεςμοι και μικροχλικά κακϊσ και εργαςία πλιρουσ καταςκευισ, τοποκζτθςθσ και ςτερεϊςθσ. 

Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δφο και ογδόντα λεπτά   

                    Αρικμθτικϊσ:   2,80  

 

Άρκρο 6.9 (ΝΕΣ ΟΛΚ 61.30): Μεταλλικόσ ςκελετόσ ψευδοροφισ 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 6118 

Για τισ εργαςίεσ τθσ παροφςασ ενότθτασ 61 των ΝΕΤ ΟΙΚζχουν εφαρμογι οι ακόλουκοι γενικοί όροι: 

(α)Στισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνονται: 

-όλα τα ειδικά τεμάχια ςφνδεςθσ (ταυ, ςυνδετιρεσ επζκταςθσ, κοχλίεσ κλπ), ςτερζωςθσ (χθμικά ι εκτονοφμενα 
βφςματα, με Ευρωπαϊκι Τεχνικι Εγκριςθ -ΕΤΑ-, ςφμφωνα με τισETAG 001.XX), και λειτουργίασ (όπου τυχόν απαιτείται, 
ςτροφείσ, ράουλα κφλιςθσ κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ι εν κερμϊ γαλβανιςμζνα, 
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-τα υλικά ςυγκόλλθςθσ και τα ενδεχόμενα παρεμβλιματα ςτεγανότθτασ (νεοπρζνιο, EPDM κλπ),  

-ενδεχόμενεσ μαςτίχεσ ςφράγιςθσ αρμϊν των ςτοιχείων. 

(β)Πταν μεταβάλλονται γεωμετρικά ςτοιχεία αναφερόμενων διατομϊν ςιδθρϊν ςτοιχείων των άρκρων, ςτθ 
περίπτωςθ που θ τιμολόγθςθ τθσ εργαςίασ γίνεται με βάςθ τθ μονάδα μικουσ ι τθν επιφάνεια, θ τιμι 
αναπροςαρμόηεται αναλογικά με βάςθ τθν αναλογία ςυνολικοφ βάρουσ νζασ και παλαιάσ καταςκευισ. 

Καταςκευι μεταλλικοφ ςκελετοφ για τθν τοποκζτθςθ μθ φζροντοσ τοιχοπετάςματοσ με ι χωρίσ ανοίγματα (εκτόσ 
ψευδοροφϊν), ςφμφωνα με τθν μελζτθ, ςε οποιοδιποτε φψοσ από το δάπεδο εργαςίασ, από απλζσ ςτραντηαριςτζσ 
διατομζσ γαλβανιςμζνου μορφοςιδιρου ι διατομζσ ςτραντηαριςτισ λαμαρίνασ (ςτρωτιρεσ, ορκοςτάτεσ, κλπ), 
ςτερεωμζνεσ με γαλβανιςμζνα εκτονοφμενα ι χθμικά βφςματα και γενικά μορφοςίδθροσ, ςτρατηαριςτζσ διατομζσ, 
βφςματα, ςφνδεςμοι και μικροχλικά κακϊσ και εργαςία πλιρουσ καταςκευισ, τοποκζτθςθσ και ςτερεϊςθσ. 

Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Σρία και δζκα λεπτά   

                    Αρικμθτικϊσ:    3,10  

 

Άρκρο 6.10 (ΝΕΣ ΟΛΚ 65.01.02): Συποποιθμζνα κουφϊματα από θλεκτροςτατικά βαμμζνο αλουμίνιο 12 - 
24 kg/m2 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 6501  

Για τα άρκρα τθσ παροφςασ ενότθτασ 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ ζχουν εφαρμογι οι ακόλουκοι γενικοί όροι: 

α)Οι μζςεσ τιμζσ των αντοχϊν των ράβδων αλουμινίου κα είναι:  

-φορτίο κραφςθσ 180 -220 MPa,  

-όριο ελαςτικότθτασ 140 -180 MPa,  

-επιμικυνςθ ε=4-6%.  

β)Τα ελάχιςτα πάχθ επίςτρωςθσ ανοδίωςθσ κα είναι:  

-για καταςκευζσ ςτο εςωτερικό του κτιρίου 15 μm, 

-για καταςκευζσ ςτο εξωτερικό αυτοφ 20 μm  

-ςε ιςχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm. 

γ)Τo ελάχιςτo πάχoσ θλεκτροςτατικισ βαφισ κα είναι 50 μm. 

δ)Στισ τιμζσ μονάδασ των άρκρων ςυμπεριλαμβάνονται ανθγμζνα και τα ακόλουκα (εργαςία και υλικά): 

- δ1) Θ τοποκζτθςθ όλων των μθχανιςμϊν αςφαλείασ και λειτουργίασ, χωρίσ τθν αξία των υλικϊν αυτϊν, εκτόσ άν 
ςτο άρκρο αναφζρεται ργτά ότι περιλαμβάνεται και θ προμικειά τουσ.. 

- δ2)Θ καταςκευι ψευτόκαςςασ από ςτραντηαριςτι γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα πάχουσ τουλάχιςτον 1,8 mm, διατομισ 
ορκογωνικισ ι Ρ, με τα ςτθρίγματα του ςκελετοφ από γαλβανιςμζνεσ λάμεσ 50Χ3 mm,  

- δ3)Τα ελαςτικά παρεμβφςματα και ταινίεσ (νεοπρζν, EPDM κλπ), κακϊσ και όλα τα αποτοφμενα μικροχλικά, 
ςφμφωνα με οδθγίεσ τοποκζτθςθσ του προμθκευτι του προϊόντοσ, για τθν πλιρθ, τθν εξαςφάλιςθ τθσ 
υδατοςτεγανότθτασ, τθσ αερο-ςτεγανότθτασ, τθσ θχομόνωςθσ τθσ και κερμομόνωςθσ. 

- δ4)Θ τοποκζτθςθ προςωρινϊν αφαιροφμενων ςυνδζςμων (προφίλ Ρ) ςτισ ψευτόκαςεσ ανοικτϊν διατομϊν 
προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ ακαμψία τουσ κατά τθ μεταφορά θ τθ τοποκζτθςθ. 

- δ5)Θ θλεκτροςτατικι βαφι και ανοδίωςθ των προφίλ του αλουμινίου, εκτόσ άν ρθτά αναφζρεται ςτο άρκρο ότι 
τιμολογείται ιδιαίτερα . 

ε) Τα ςκοφρα (παντηοφρια) και το τμιμα τθσ κάςςασ αλουμινίου που τουσ αντιςτοιχεί, τιμολογοφνται ιδιαίτερα με 
βάςθ το εμβαδόν τουσ, με εφαρμογι του άρκρου ΟΙΚ 65.44. 

Ετοιμα κουφϊματα αλουμινίου τυποποιθμζνων ανοιγμάτων, από θλεκτροςτατικά βαμμζνο αλουμίνιο 12 - 24 kg/m2, 
βιομθχανικισ καταςκευισ, προερχόμενα από πιςτοποιθμζνθ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγικι διαδικαςία, με 
διάταξθ των επιμζρουσ ςτοιχείων τουσ ανάλογα με τθν "ςειρά" τουσ, με δυνατότθτα υποδοχισ διπλοφ υαλοπίνακα, 
ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-08-03-00 "Κουφϊματα Αλουμινίου", πλιρωσ τοποκετθμζνα και ςτερεωμζνα.. 

Το παρόν άρκρο ζχει εφαρμογι ςε ζργα με μεγάλο αρικμό απλϊν κουφωμάτων αλουμινίου, τυποποιθμζνων 
διαςτάςεων του εμπορίου, που μποροφν να επιλεχκοφν από καταλόγουσ προμθκευτϊν ϊσ προϊόντα ζτοιμα προσ 
τοποκζτθςθ. 

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ τοποκζτθςθ και ςτερζωςθ των κουφωμάτων ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 
εργοςταςίου καταςκευισ. 
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Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Διακόςια   

                    Αρικμθτικϊσ:    200,00  

 

Άρκρο 6.11 (ΝΕΣ ΟΛΚ 72.31.04.Χ): Επιςτεγάςεισ με γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα, πάχουσ 0,5 mm, με 
τραπεηοειδείσ πτυχϊςεισ   

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 7231 

Επιςτζγαςθ με γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα,πάχουσ 0,5 mm, επί υπάρχοντοσ  μεταλλικοφ ςκελετοφ, ςφμφωνα με τθν 
μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-05-02-01 "Επιςτεγάςεισ με μεταλλικά φφλλα αυτοφερόμενα", με επικάλυψθ των φφλλων κατά 
τθν ζννοια των πτυχϊςεων κατά μία πτφχωςθ ι 10 cm, ςτουσ κορφιάδεσ με φφλλο επίπεδθσ λαμαρίνασ πλάτουσ 0,80 
m και ςτισ κζςεισ των υδρορροϊν (ντερζδων) κατά το απαιτουμενο πλάτοσ, με ςτερζωςθ των φφλλων με ειδικοφσ 
ςυνδζςμουσ (διατμθτικοί ιλοι) ςτθν περίπτωςθ μεταλλικοφ ςκελετοφ, ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ ςτατικισ μελζτθσ. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) πραγματικισ επιφάνειασ 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δζκα πζντε και είκοςι λεπτά   

                    Αρικμθτικϊσ:   15,20  

 

Άρκρο 6.12 (ΝΕΣ ΟΛΚ 72.65): Επιςτζγαςθ με πετάςματα τφπου sandwich από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα με 
πλιρωςθ πολυουρεκάνθσ   

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 6401 

Για τα άρκρα τθσ παροφςασ ενότθτασ 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ ζχουν εφαρμογι οι ακόλουκοι γενικοί όροι: 

α) Στισ τιμζσ μονάδασ των άρκρων ςυμπεριλαμβάνονται ανθγμζνα τα ακόλουκα (εργαςία και υλικά): 

- Τα πάςθσ φφςεωσ απαιτοφμενα ειδικά τεμάχια (κορφιάδεσ, λοφκια, πλαΙνζσ καταλιξεισ κλπ). 
- Οι διαμόρφωςθ διόδων ςωλθνϊςεων, μεταλλικϊν ςτοιχείων κλπ. 
- Θ ςφράγιςθ των απολιξεων των κορφιάδων. 
- Θ ςτερζωςθ  των κεραμιδιϊν (ςυνικωσ βυηατινϊν), των κορφιάδων κλπ, με ςφρμα από ςκλθρό χάλυβα, 

ανοξείδωτα ι γαλβανιςμζνα άγκιςτρα,  αυτοδιατρυοφμενεσ, γαλβανιςμζνα καρφιά κλπ. 
- Το κονίαμα ςφράγιςθσ των κάτω απολιξεων ςτζγθσ και κορφιάδων (οιαςδιποτε ςφνκεςθσ), ςτθν περίπτωςθ εν 

ξθρϊ καταςκευισ επικεράμωςθσ 
- Θ ενδεχόμενθ τοποκζτθςθ ανοξειδϊτων κτενϊν ι ςίτασ για τθν ςφράγιςθ των οπϊν ςτισ κάτω απολιξεισ 

επιςτζγαςθσ με βυηαντινά ι άλλα κοίλα κεραμίδια. 
- Οι τυχόν αυτοκόλλθτεσ αςφαλτικζσ μεμβράνεσ για τθν ςτεγάνωςθ αρμϊν απολιξεων καπνοδόχων κλπ, 
- Τα κονιαμάτα κάκε μορφισ ςτθν περίπτωςθ κολυμβθτισ καταςκευισ και τα αντίςτοιχα πρόςμικτα αυτϊν. 

β) Στισ τιμζσ των άρκρων επικεραμϊςεων, δεν ςυμπεριλαμβάνεται (εκτόσ αν αναφζρεται ρθτά ςτθν περιγραφι του 
άρκρου) θ τοποκζτθςθ φφλλων χαλκοφ, γαλβανιςμζνθσ λαμαρίνασ ι θλεκτροςτατικά βαμζνου αλλουμινίου. 

γ) Οι τιμζσ μονάδασ των άρκρων τθσ παροφςασ ενότθτασ 72 ζχουν εφαρμογι  ανεξαρτιτωσ τθσ κλίςθστθσ ςτζγθσ και 
του φψουσ τθσ από τον περιβάλλοντα χϊρο και τισ ενδεχόμενεσ αυξθμζνεσ επικαλφψεισ των κεραμιδιϊν οι οποίεσ 
απαιτοφνται από τισ τοπικζσ ςυνκικεσ, ςυμπεριλαμβάνουν ςε κάκε δαπάνθ για τθν λιψθ των μζτρων αςφαλείασ που 
απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

Επιςτζγαςθ με κερμομονωτικό πζταςμα (πάνελ) τφπου "ςάντουιτσ", από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα προβαμμζνθ ςτο 
εργοςτάςιο, επίπεδθ, τραπεηοειδι ι αυλακωτι (ςτθν εςωτερικι και εξωτερικι πλευρά), και ενδιάμεςα με 
κερμομονωτικό υλικό από αφρϊδθ πολυουρεκάνθ (CFC & HCFC Free), με τισ προβλεπόμενεσ από τθν μελζτθ 
απαιτιςεισ θχομόνωςθσ και πυραντοχισ, και κατά τα λοιπά ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 03-05-02-01 "Επιςτεγάςεισ με 
μεταλλικά φφλλα αυτοφερόμενα". 

Συμπεριλαμβάνεται θ προμικεια των υλικϊν, εξαρτθμάτων και ειδικϊν τεμαχίων επί τοπου του ζργου, ο 
απαιτοφμενοσ ανυψωτικόσ εξοπλιςμόσ και  ικριϊματα και εργαςία  τοποκζτθςθσ και ςτερζωςθ ςτισ υπάρχουςεσ 
τεγίδεσ με αυτοκοχλιοφμενουσ ςυνδζςμουσ υψθλισ αντοχισ.   

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     αράντα πζντε   

                    Αρικμθτικϊσ:    45,00  
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Άρκρο 6.13 (ΝΕΣ ΟΛΚ 78.91-Χ): Επζνδυςθ κατακόρυφθσ ι οριηόντιασ επιφάνειασ με γαλβανιςμζνθ 
λαμαρίνα, πάχουσ 3,00 mm   

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 7231 

Επζνδυςθ κατακόρυφων ι οριηοντίων επιφανειϊν με επίπεδθ  γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα πάχουσ 3,00 mm, επί 
μεταλλικοφ ςκελετοφ, ςε πυκνό κάνναβο ςφμφωνα με τα καταςκευαςτικά ςχζδια τθσ μελζτθσ (υλικά και εργαςία).  

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

Θ τοποκζτθςθ επί του υπάρχοντοσ ςκελετοφ  ςτραντηαριςμζνα ι επίπεδα φφλλα γαλβανιςμζνθσ λαμαρίνασ πάχουσ 
1,0 mm, ςφμφωνα με τισ καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ (υλικά, μζςα, αναλϊςιμα και εργαςία).  

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     αράντα ζξι και ςαράντα λεπτά   

                    Αρικμθτικϊσ:    46,40  

 

Άρκρο 6.14 (ΝΕΣ ΟΛΚ 78.34): Ψευδοροφι ιςόπεδθ από γυψοςανίδεσ 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 7809 

Ψευδοροφι ιςόπεδθ, διακοςμθτικι, επιςκζψιμθ, φωτιςτικι, από ενιαίεσ ζτοιμεσ κοινζσ ι ανκυγρζσ ι πυράντοχεσ 
λείεσ γυψοςανίδεσ πάχουσ 12,5 mm, οποποιωνδιποτε δαςτάςεων ςε κατάλλθλο υπάρχοντα κρυφό ςκελετό 
ανάρτθςθσ, ςε οποιοδιποτε φψοσ από το δάπεδο εργαςίασ, και οιουδιποτε ςχεδίου, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν 
ΕΤΕΡ 03-07-10-01 "Ψευδοροφζσ με γυψοςανίδεσ".  

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

α)  Θ ρφκμιςθ και ςτακεροποίθςθ του υπάρχοντοσ ςκελετοφ ανάρτθςθσ για τθν εξαςφάλιςθ πλιρουσ επιπεδότθτασ 
και οριηοντίωςθσ τθσ ψευδοροφισ.  

β)  Θ προμικεια και τοποκζτθςθ των εμφανϊν ι μι, ςτοιχείων ςτιριξθσ των πλακϊν και τελειωμάτων τθσ 
ψευδοροφισ, από ανοδιωμζνο αλουμίνιο, κατάλλθλθσ διατομισ και αιςκθτικοφ αποτελζςματοσ  

γ)  Θ προμικεια και τοποκζτθςθ των πλακϊν με ι χωρίσ πατοφρα, απόχρωςθσ τθσ επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ. 

δ) Οι υποδοχζσ τοποκζτθςθσ των φωτιςτικϊν ςωμάτων. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m
2
) τοποκετθμζνθσ ψευδοροφισ 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Είκοςι δφο και πενιντα λεπτά   

                    Αρικμθτικϊσ:   22,50  

 

Άρκρο 6.15 (ΝΕΣ ΟΛΚ 78.30.04): Ψευδοροφι διακοςμθτικι, επιςκζψιμθ, φωτιςτικι, Ψευδοροφι από 
πλάκεσ γυψοςανίδασ πάχουσ 12 ζωσ 13 mm, διάτρθτεσ ι με γραμμικζσ 
αυλακϊςεισ, διαςτάςεων 600x1200 mm   

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 7809 

Ψευδοροφι διακοςμθτικι, επιςκζψιμθ, φωτιςτικι, από πλάκεσ γυψοςανίδασ πάχουσ 12 ζωσ 13 mm, διάτρθτεσ ι με 
γραμμικζσ αυλακϊςεισ, διαςτάςεων 600x1200 mm, αναρτθμζνθ από υπάρχοντα ςκελετό, ςε οποιοδιποτε φψοσ από 
το δάπεδο εργαςίασ, και οιουδιποτε ςχεδίου, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-07-10-01 "Ψευδοροφζσ με 
γυψοςανίδεσ". 

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

α) Θ ρφκμιςθ και ςτακεροποίθςθ του υπάρχοντοσ ςκελετοφ ανάρτθςθσ για τθν εξαςφάλιςθ πλιρουσ επιπεδότθτασ και 
οριηοντίωςθσ τθσ ψευδοροφισ.  

β) Θ προμικεια και τοποκζτθςθ των εμφανϊν ι μι, ςτοιχείων ςτιριξθσ των πλακϊν και τελειωμάτων τθσ 
ψευδοροφισ, από ανοδιωμζνο αλουμίνιο, κατάλλθλθσ διατομισ και αιςκθτικοφ αποτελζςματοσ  

γ) Θ  προμικεια και τοποκζτθςθ των πλακϊν με ι χωρίσ πατοφρα, απόχρωςθσ τθσ επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ. 

δ)Οι υποδοχζσ τοποκζτθςθσ των φωτιςτικϊν ςωμάτων. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) πλιρωσ τοποκετθμζνθσ ψευδοροφισ 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Είκοςι τρία και εξιντα λεπτά   

                    Αρικμθτικϊσ:   23,60  
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Άρκρο 6.16 (ΝΕΣ ΟΔΟ Β92.4-Χ): Bλιτρα από ράβδουσ Φ16 mm πλιρωσ τοποκετθμζνα 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΥΔ7025 

Βλιτρα από χάλυβα οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ εντόσ υφιςταμζνων / διατθρουμζνων ςτοιχείων/μελϊν καταςκευϊν από 
οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. 

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

·  Θ διάτρθςθ οπισ με διάμετρο μεγαλφτερθ αυτισ του ςυνδζςμου για να υπάρξει το απαραίτθτο διάκενο για τθν 
εποξειδικι κόλλα ι κονίαμα. Εάν δεν κακορίηεται διαφορετικά ςτθν μελζτθ θ διάμετροσ τθσ οπισ κα είναι Dβλθτρ. + 
4,0 mm.Για τουσ διατμθτικοφσ ςυνδζςμουσ (βλιτρα) το βάκοσ τθσ οπισ κα είναι 10 x Dβλθτρ., εκτόσ εάν κακορίηεται 
διαφορετικά ςτθν μελζτθ. 

·       Θ εκτράχυνςθ των παρειϊν τθσ οπισ με ςυρματόβουρτςα εκτράχυνςθσ, κατάλλθλθσ διαμζτρου ϊςτε "να βρίςκει" 
ςτα τοιχϊματα τθσ οπισ. 

·       Θ προςωρινι ςφράγιςθ προςταςίασ των οπϊν μζχρι να τοποκετθκοφν οι ράβδοι οπλιςμοφ. 

·       Ο επιμελισ κακαριςμόσ του εςωτερικοφ τθσ οπισ αμζςωσ πριν τθν τοποκζτθςθ τθσ ράβδου οπλιςμοφ: 

 με πεπιεςμζνο αζρα, αν πρόκειται να εφαρμοςκεί εποξειδικι ςυγκολλθτικι ρθτίνθ 

 με πλφςθ με νερό υπό πίεςθ, αν πρόκειται να εφαρμοςκεί κονίαμα πάκτωςθσ. 

· Θ προετοιμαςία του ςυγκολλθτικοφ υλικοφ (ρθτίνθσ ι κονιάματοσ), ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του εργοςταςίου 
παραγωγισ αυτοφ και θ ειςαγωγι επαρκοφσ ποςότθτασ εντόσ τθσ οπισ. 

· Στισ περιπτϊςεισ τοποκζτθςθσ βλιτρων κατά τθν οριηόντια ζννοια ι ςε οροφζσ, για να αποφευχκεί θ εκροι του 
ςυγκολλθτικοφ υλικοφ κα χρθςιμοποιοφνται κόλλεσ ι κονιάματα υψθλοφ ιξϊδουσ κατάλλθλα για εργαςία προσ τα 
πάνω (over head).Απαγορεφεται να επαλείφεται το βλιτρο με ςυγκολλθτικό υλικό και ςτθν ςυνζχεια να τοποκετείται 
ςτθν οπι. Με τον τρόπο αυτό δεν διαςφαλίηεται ότι κα γεμίςει πλιρωσ το διάκενο μεταξφ ςυνδζςμου και παρειϊν 
(άντυγοσ) οπισ. 

· Θ διεξαγωγι ποιοτικϊν ελζγχων και δοκιμϊν 

- οπτικόσ ζλεγχοσ για τθν διαπίςτωςθ ότι τα βλιτρα τοποκετικθκαν ςφμφωνα με τθν μελζτθ και ότι το προεξζχον 
τμιμα είναι του προβλεπομζνου μικουσ 

- δοκιμι με το χζρι τθσ ακαμψίασ όλων των βλιτρων, μετά από παρζλευςθ 29h εάν εφαρμοςκεί εποξειδικό 
ςυγκολλθτικό ι 7 θμερϊν εάν ζχει εφαρμοςκεί κονίαμα 

- δοκιμι πλευρικισ μετατόπιςθσ ςε ποςοςτό 1%των βλιτρων: με πλευρικζσ κροφςεισ κάμπτονται τα προεξζχοντα 
τμιματα κατά 45° και ελζγχεται εάν αςτοχιςει το ςυγκολλθτικό υλικό (εάν θ δοκιμι είναι επιτυχισ τα βλιτρα δεν 
επαναφζρονται ςτθν αρχικι τουσ κζςθ). 

Εαν διαπιςτωκοφν μι ςυμμορφϊςεισ κατά τισ ανωτζρω δοκιμζσ, κα αποκακίςτανται με διορκωτικά μζτρα που κα 
κακορίςει θ Υπθρεςία. Οςα βλιτρα αςτοχοφν δεν κα επιμετρϊνται προσ πλθρωμι. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται επίςθσ τα πάςθσ φφςεωσ ικριϊματα που κα απαιτθκοφν για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 
και οι τυχόν προςωρινζσ/βοθκθτικζσ καταςκευζσ για τθν διακίνθςθ προςωπικοφ και μζςων εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. 

Δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ αξία του ςιδιρου οπλιςμοφ ποιότθτασ Β500C από τον οποίο κα διαμορφωκοφν τα βλιτρα. 
Το βάροσ αυτοφ κα επιμετρθκεί μαηί με τον λοιπό εξοπλιςμό των ςκυροδεμάτων (κα ςυμπεριλθφκεί ςτουσ πίνακεσ 
οπλιςμϊν). 

Τιμι ανά τεμάχιο βλιτρου τοποκετθμζνου και αποδεκτοφ ςφμφωνα με τα ανωτζρω (τεμ.). 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Ζξι και ενενιντα λεπτά   

                    Αρικμθτικϊσ:    6,90  

 

Άρκρο 6.17 (ΝΕΣ ΟΔΟ Β92.5-Χ):  Bλιτρα από ράβδουσ Φ18 mm 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΥΔ7025 

Αγκυρϊςεισ νζων ράβδων οπλιςμοφ εντόσ υφιςταμζνων / διατθρουμζνων ςτοιχείων/μελϊν καταςκευϊν από 
οπλιςμζνο ςκυρόδεμα (βλιτρα από χάλυβα οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ). 

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

·Θ διάτρθςθ οπισ με διάμετρο μεγαλφτερθ αυτισ του ςυνδζςμου για να υπάρξει το απαραίτθτο διάκενο για τθν 
εποξειδικι κόλλα ι κονίαμα. Εάν δεν κακορίηεται διαφορετικά ςτθν μελζτθ θ διάμετροσ τθσ οπισ κα είναι Dβλθτρ. + 
4,0 mm. Για τουσ διατμθτικοφσ ςυνδζςμουσ (βλιτρα) το βάκοσ τθσ οπισ κα είναι 10 x Dβλθτρ., εκτόσ εάν κακορίηεται 
διαφορετικά ςτθν μελζτθ. 
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·Θ εκτράχυνςθ των παρειϊν τθσ οπισ με ςυρματόβουρτςα εκτράχυνςθσ, κατάλλθλθσ διαμζτρου ϊςτε "να βρίςκει" ςτα 
τοιχϊματα τθσ οπισ. 

·Θ προςωρινι ςφράγιςθ προςταςίασ των οπϊν μζχρι να τοποκετθκοφν οι ράβδοι οπλιςμοφ. 

·Ο επιμελισ κακαριςμόσ του εςωτερικοφ τθσ οπισ αμζςωσ πριν τθν τοποκζτθςθ τθσ ράβδου οπλιςμοφ: 

 με πεπιεςμζνο αζρα, αν πρόκειται να εφαρμοςκεί εποξειδικι ςυγκολλθτικι ρθτίνθ 

 με πλφςθ με νερό υπό πίεςθ, αν πρόκειται να εφαρμοςκεί κονίαμα πάκτωςθσ. 

·Θ προετοιμαςία του ςυγκολλθτικοφ υλικοφ (ρθτίνθσ ι κονιάματοσ), ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του εργοςταςίου 
παραγωγισ αυτοφ και θ ειςαγωγι επαρκοφσ ποςότθτασ εντόσ τθσ οπισ. 

·Στισ περιπτϊςεισ τοποκζτθςθσ βλιτρων κατά τθν οριηόντια ζννοια ι ςε οροφζσ, για να αποφευχκεί θ εκροι του 
ςυγκολλθτικοφ υλικοφ κα χρθςιμοποιοφνται κόλλεσ ι κονιάματα υψθλοφ ιξϊδουσ κατάλλθλα για εργαςία προσ τα 
πάνω (over head).Απαγορεφεται να επαλείφεται το βλιτρο με ςυγκολλθτικό υλικό και ςτθν ςυνζχεια να τοποκετείται 
ςτθν οπι. Με τον τρόπο αυτό δεν διαςφαλίηεται ότι κα γεμίςει πλιρωσ το διάκενο μεταξφ ςυνδζςμου και παρειϊν 
(άντυγοσ) οπισ. 

·Θ διεξαγωγι ποιοτικϊν ελζγχων και δοκιμϊν 

-οπτικόσ ζλεγχοσ για τθν διαπίςτωςθ ότι τα βλιτρα τοποκετικθκαν ςφμφωνα με τθν μελζτθ και ότι το προεξζχον 
τμιμα είναι του προβλεπομζνου μικουσ 

-δοκιμι με το χζρι τθσ ακαμψίασ όλων των βλιτρων, μετά από παρζλευςθ 29h εάν εφαρμοςκεί εποξειδικό 
ςυγκολλθτικό ι 7 θμερϊν εάν ζχει εφαρμοςκεί κονίαμα 

-δοκιμι πλευρικισ μετατόπιςθσ ςε ποςοςτό 1%των βλιτρων: με πλευρικζσ κροφςεισ κάμπτονται τα προεξζχοντα 
τμιματα κατά 45° και ελζγχεται εάν αςτοχιςει το ςυγκολλθτικό υλικό (εάν θ δοκιμι είναι επιτυχισ τα βλιτρα δεν 
επαναφζρονται ςτθν αρχικι τουσ κζςθ). 

Εαν διαπιςτωκοφν μι ςυμμορφϊςεισ κατά τισ ανωτζρω δοκιμζσ, κα αποκακίςτανται με διορκωτικά μζτρα που κα 
κακορίςει θ Υπθρεςία. Οςα βλιτρα αςτοχοφν δεν κα επιμετρϊνται προσ πλθρωμι. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται επίςθσ τα πάςθσ φφςεωσ ικριϊματα που κα απαιτθκοφν για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 
και οι τυχόν προςωρινζσ/βοθκθτικζσ καταςκευζσ για τθν διακίνθςθ προςωπικοφ και μζςων εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. 

Δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ αξία του ςιδιρου οπλιςμοφ ποιότθτασ Β500C από τον οποίο κα διαμορφωκοφν τα βλιτρα. 
Το βάροσ αυτοφ κα επιμετρθκεί μαηί με τον λοιπό εξοπλιςμό των ςκυροδεμάτων (κα ςυμπεριλθφκεί ςτουσ πίνακεσ 
οπλιςμϊν). 

Τιμι ανά τεμάχιο βλιτρου τοποκετθμζνου και αποδεκτοφ ςφμφωνα με τα ανωτζρω (τεμ.). 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Οκτϊ και δζκα λεπτά   

                    Αρικμθτικϊσ:    8,10  

 

Άρκρο 6.18 (ΝΕΣ ΟΔΟ Β92.6-Χ): Bλιτρα από ράβδουσ Φ20 mm 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΥΔ7025 

Βλιτρα από χάλυβα οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ εντόσ υφιςταμζνων / διατθρουμζνων ςτοιχείων/μελϊν καταςκευϊν από 
οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. 

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

·Θ διάτρθςθ οπισ με διάμετρο μεγαλφτερθ αυτισ του ςυνδζςμου για να υπάρξει το απαραίτθτο διάκενο για τθν 
εποξειδικι κόλλα ι κονίαμα. Εάν δεν κακορίηεται διαφορετικά ςτθν μελζτθ θ διάμετροσ τθσ οπισ κα είναι Dβλθτρ. + 
4,0 mm.Για τουσ διατμθτικοφσ ςυνδζςμουσ (βλιτρα) το βάκοσ τθσ οπισ κα είναι 10 x Dβλθτρ., εκτόσ εάν κακορίηεται 
διαφορετικά ςτθν μελζτθ. 

·Θ εκτράχυνςθ των παρειϊν τθσ οπισ με ςυρματόβουρτςα εκτράχυνςθσ, κατάλλθλθσ διαμζτρου ϊςτε "να βρίςκει" ςτα 
τοιχϊματα τθσ οπισ. 

·Θ προςωρινι ςφράγιςθ προςταςίασ των οπϊν μζχρι να τοποκετθκοφν οι ράβδοι οπλιςμοφ. 

·Ο επιμελισ κακαριςμόσ του εςωτερικοφ τθσ οπισ αμζςωσ πριν τθν τοποκζτθςθ τθσ ράβδου οπλιςμοφ: 

 με πεπιεςμζνο αζρα, αν πρόκειται να εφαρμοςκεί εποξειδικι ςυγκολλθτικι ρθτίνθ 

 με πλφςθ με νερό υπό πίεςθ, αν πρόκειται να εφαρμοςκεί κονίαμα πάκτωςθσ. 

·Θ προετοιμαςία του ςυγκολλθτικοφ υλικοφ (ρθτίνθσ ι κονιάματοσ), ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του εργοςταςίου 
παραγωγισ αυτοφ και θ ειςαγωγι επαρκοφσ ποςότθτασ εντόσ τθσ οπισ. 
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·Στισ περιπτϊςεισ τοποκζτθςθσ βλιτρων κατά τθν οριηόντια ζννοια ι ςε οροφζσ, για να αποφευχκεί θ εκροι του 
ςυγκολλθτικοφ υλικοφ κα χρθςιμοποιοφνται κόλλεσ ι κονιάματα υψθλοφ ιξϊδουσ κατάλλθλα για εργαςία προσ τα 
πάνω (over head).Απαγορεφεται να επαλείφεται το βλιτρο με ςυγκολλθτικό υλικό και ςτθν ςυνζχεια να τοποκετείται 
ςτθν οπι. Με τον τρόπο αυτό δεν διαςφαλίηεται ότι κα γεμίςει πλιρωσ το διάκενο μεταξφ ςυνδζςμου και παρειϊν 
(άντυγοσ) οπισ. 

·Θ διεξαγωγι ποιοτικϊν ελζγχων και δοκιμϊν 

-οπτικόσ ζλεγχοσ για τθν διαπίςτωςθ ότι τα βλιτρα τοποκετικθκαν ςφμφωνα με τθν μελζτθ και ότι το προεξζχον 
τμιμα είναι του προβλεπομζνου μικουσ 

-δοκιμι με το χζρι τθσ ακαμψίασ όλων των βλιτρων, μετά από παρζλευςθ 29h εάν εφαρμοςκεί εποξειδικό 
ςυγκολλθτικό ι 7 θμερϊν εάν ζχει εφαρμοςκεί κονίαμα 

-δοκιμι πλευρικισ μετατόπιςθσ ςε ποςοςτό 1%των βλιτρων: με πλευρικζσ κροφςεισ κάμπτονται τα προεξζχοντα 
τμιματα κατά 45° και ελζγχεται εάν αςτοχιςει το ςυγκολλθτικό υλικό (εάν θ δοκιμι είναι επιτυχισ τα βλιτρα δεν 
επαναφζρονται ςτθν αρχικι τουσ κζςθ). 

Εαν διαπιςτωκοφν μι ςυμμορφϊςεισ κατά τισ ανωτζρω δοκιμζσ, κα αποκακίςτανται με διορκωτικά μζτρα που κα 
κακορίςει θ Υπθρεςία. Οςα βλιτρα αςτοχοφν δεν κα επιμετρϊνται προσ πλθρωμι. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται επίςθσ τα πάςθσ φφςεωσ ικριϊματα που κα απαιτθκοφν για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 
και οι τυχόν προςωρινζσ/βοθκθτικζσ καταςκευζσ για τθν διακίνθςθ προςωπικοφ και μζςων εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. 

Δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ αξία του ςιδιρου οπλιςμοφ ποιότθτασ Β500C από τον οποίο κα διαμορφωκοφν τα βλιτρα. 
Το βάροσ αυτοφ κα επιμετρθκεί μαηί με τον λοιπό εξοπλιςμό των ςκυροδεμάτων (κα ςυμπεριλθφκεί ςτουσ πίνακεσ 
οπλιςμϊν). 

Τιμι ανά τεμάχιο βλιτρου τοποκετθμζνου και αποδεκτοφ ςφμφωνα με τα ανωτζρω (τεμ.). 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Εννζα και είκοςι λεπτά   

                    Αρικμθτικϊσ:   9,20  

 

 

Άρκρο 6.19 (ΝΕΣ ΟΛΚ 56.23-Χ): φνολο καταςκευισ εξοπλιςμοφ πωλθτθρίου-εκδοτθρίου εξοπλιςμοφ, 
ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 5613.1 

Σφνολο καταςκευισ εξοπλιςμοφ πωλθτθρίου-εκδοτιριου εξοπλιςμοφ, ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, που 
περιλαμβάνει: 

- Ρεριμετρικό πάγκο που καταλαμβάνει τθν περίμετρο του χϊρου,  από κόντρα πλακζ καλάςςθσ πάχουσ 22χιλ. με 
καπλαμά  "Δρυόσ" και απολιξεισ από ξυλεία  "Δρυόσ" , διαςτάςεων ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. Ο πάγκοσ, 
ςτο ςθμείο τθσ ειςόδου είναι αναδιπλοφμενοσ για τθν είςοδο των εργαηομζνων. 

- Ερμάρια Δαπζδου από κόντρα πλακζ καλάςςθσ πάχουσ 22χιλ. με καπλαμά  "Δρυόσ" και απολιξεισ από ξυλεία  
"Δρυόσ" , διαςτάςεων ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. 

- Συρταριζρεσ δαπζδου (2 τεμ) τροχιλατεσ ι ςτακερζσ, διαςτάςεων ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, 
καταςκευαςμζνεσ ωσ άνω.  

- αφιζρεσ δαπζδου (2 τεμ), διαςτάςεων ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, καταςκευαςμζνεσ ωσ άνω.  
- Ανοξείδωτθ επζνδυςθ "φάςασ" 1χιλ. 
- Βιτρίνεσ διαςτάςεων και μορφισ ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ και τθν τεχνικι περιγραφι. 

Στθν παροφςα τιμι περιλαμβάνονται επίςθσ όλεσ οι υποδοχζσ για πριηοδιακοπτικό υλικό, ςφμφωνα με τθν Θ/Μ 
μελζτθ. 

Ρλιρωσ περαιωμζνθ εργαςία, μετα των υλικϊν, τθσ κοπισ καταςκευισ και τοποκζτθςθσ τθσ επίπλωςθσ και του 
εξοπλιςμοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των υλικϊν και εξαρτθμάτων, ςφμφωνα με τα ςχζδια και τθν τεχνικι 
περιγραφι. 

Τιμι ενόσ τεμάχιου πλιρωσ τοποκετθμζνου εξοπλιςμου πωλθτθρίου-εκδοτθρίου, διαςταςεων ςφμφωνα με τα ςχζδια 
τθσ μελζτθσ 

 Τιμι ανά τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Πζντε χιλιάδεσ εκατόν τριάντα ζξι   

                    Αρικμθτικϊσ:   5.136,00  
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Άρκρο 6.20 (ΝΕΣ ΟΛΚ 56.21-Χ): Πάγκοσ  από κόντρα πλακζ καλάςςθσ πάχουσ 22χιλ. με καπλαμά  
"Δρυόσ" και απολιξεισ από ξυλεία  "Δρυόσ"   

  

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 5617 

Ράγκοσ  από κόντρα πλακζ καλάςςθσ πάχουσ 22χιλ. με καπλαμά  "Δρυόσ" και απολιξεισ από ξυλεία  "Δρυόσ", και 
πλάτουσ ζωσ 90 cm, που περιλαμβάνει:  

 

α) Το ςτοιχείο του πάγκου από κόντρα πλακζ καλάςςθσ πάχουσ 22χιλ. με καπλαμά  "Δρυόσ" και απολιξεισ από ξυλεία  
"Δρυόσ", και πλάτουσ ζωσ 90 cm. 

β)  Ανοιγμα οιουδιποτε ςχεδίου, το οποίο διαμορφϊνεται με κοπι του πάγκου για τθν υποδοχι του επικακιμενου 
νεροχφτθ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ.  

γ)  Τθν ςφράγιςθ των περιμετρικϊν αρμϊν (επαφι με τον τοίχο ι άλλεσ καταςκευζσ) με αντιμικροβιακι ςιλικόνθ, 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του προμθκευτι του ςφραγιςτικοφ υλικοφ.  

Ρλιρωσ περαιωμζνθ εργαςία καταςκευισ, τοποκζτθςθσ, ςτιριξθσ, ςτερζωςθσ, επεξεργαςίασ των τελικϊν επιφανειϊν, 
υλικά & μικροχλικά επί τόπου, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τα καταςκευαςτικά ςχζδια.  

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) πραγματικισ επιφάνειασ όψθσ  

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Εκατόν πενιντα ζξι   

                    Αρικμθτικϊσ:    156,00  

 

 

Άρκρο 6.21 (ΝΕΣ ΟΛΚ 78.90.01-Χ): Ράφια τοίχου τριπλά, ρυκμιηόμενα, διαςτάςεων 200x30x90εκ, 
καταςκευαςμζνο εξολοκλιρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304-
18/10.   

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΟΙΚ7231 

 άφια τοίχου τριπλά, ρυκμιηόμενα, διαςτάςεων 200x30x90εκ, καταςκευαςμζνο εξολοκλιρου από ανοξείδωτο χάλυβα 
AISI 304-18/10, και ςτερζωςθ αυτϊν με ανοξείδωτουσ κοχλιοφόρουσ ιλουσ ςτθν περίπτωςθ ξυλίνου ςκελετοφ, ςε 
πυκνό κάνναβο ςφμφωνα με τα καταςκευαςτικά ςχζδια τθσ μελζτθσ. 

 Υλικά και μικροχλικά επί τόπου, ικριϊματα και εργαςία κοπισ, τοποκζτθςθσ, ςτερζωςθσ. 

 Τιμι ανά τεμ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Εννιακόςια  

                    Αρικμθτικϊσ:    900,00  

 

Άρκρο 6.22 (ΝΕΣ ΟΛΚ 78.90.02-Χ): φνολο ανοξείδωτων ερμαρίων και ςυρταρίων παραςκευαςτθρίου 
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΟΙΚ7231 

Ρρομικεια, καταςκευι και τοποκζτθςθ ςυνόλου ερμαρίων και ςυρταριϊν παραςκευαςτθρίου, διαςτάςεων 
170x30x86εκ, καταςκευαςμζνα εξολοκλιρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304-18/10, με ςυρόμενεσ πόρτεσ εμπρόσ 
και ενδιάμεςο ράφι και τα αντίςτοιχα ςυρτάρια ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. 

Θ ςτερζωςθ πραγματοποιείται με ανοξείδωτουσ κοχλιοφόρουσ ιλουσ, ςφμφωνα με τα καταςκευαςτικά ςχζδια τθσ 
μελζτθσ. 

Υλικά και μικροχλικά επί τόπου, ικριϊματα και εργαςία κοπισ, τοποκζτθςθσ, ςτερζωςθσ. 

Τιμι ανά τεμάχιο πλιρωσ τοποκετθμζνο. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Σρείσ χιλιάδεσ εξακόςια 

                    Αρικμθτικϊσ:   3.600,00  
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Άρκρο 6.23 (ΝΕΣ ΟΛΚ 54.80.02-Χ): Ολοκλθρωμζνο ςφνολο μεταφραςτικοφ καλάμου 2 ατόμων, 
διαςτάςεων ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, πλιρωσ 
τοποκετθμζνο 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΟΙΚ5251 

Ολοκλθρωμζνο ςφνολο μεταφραςτικοφ καλάμου, διαςτάςεων ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ ενδεικτικοφ τφπου 
SIlent 9300 τθσ Audipack, 2 ατόμων, που περιλαμβάνει: 

- Τθν προμικεια και ςτερζωςθ των τμθμάτων (panels) του προκαταςκευαςμζνου καλάμου ςε υφιςτάμενθ βάςθ από 
μεταλλικό ςκελετό και ξφλινο δάπεδο, ςφμφωνα με τα ςχζδια και τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. 

- Ενςωματωμζνο ςφςτθμα εξαεριςμοφ. 

- Θχομονωτικό διπλό Υαλοπίνακα (DIN 56924) 

- Ραγκο εργαςίασ 

- Θφρα ειςόδου με κλειδαριά 

- Τθν ςφνδεςθ των υποδοχϊν Θ/Μ εγκαταςτάςεων με τα υφιςτάμενα δίκτυα. 

Ο κάλαμοσ κα είναι πιςτοποιθμζνοσ κατά ISO 4043. 

Ρλιρωσ περαιωμζνθ προμικεια, εργαςία ςυναρμολόγθςθσ και ςτερζωςθσ του καλάμου, με όλα τα απαιτοφμενα 
υλικά, μικρουλικά, εργαλεία, κλπ. 

Τιμι ανά ζνα τεμάχιο πλιρωσ τοποκετθμζνο. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Ζξι χιλιάδεσ οκτακόςια 

                    Αρικμθτικϊσ:   6.800,00  

 

 

Άρκρο 6.24 (ΝΕΣ ΟΛΚ 52.81.01-Χ): Επενδφςεισ δαπζδων με ςυνκετικι ξυλεία - κόντρα πλακζ καλάςςθσ 
πάχουσ 22 mm   

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΟΙΚ5281 

Επενδφςεισ ςτεγϊν και δαπζδων κόντρα πλακζ καλάςςθσ πάχουσ 22 mm, επί υπάρχουςασ μεταλλικισ υποδομισ, με 
χριςθ γαλβανιςμζνων ιλων διαμζτρου 3/6 mm (κορμόσ/κεφαλι) ελάχιςτου μικουσ κορμοφ 60 mm και ελάχιςτου 
βάκουσ ειςχωριςεωσ 30 mm, ςε κάνναβο ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ και ανάλογα με τισ αποςτάςεισ των 
δοκϊν ςτιριξθσ, με πφκνωςθ ςτά άκρα. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) πραγματικισ επιφανείασ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     αράντα δφο και ενενιντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   42,90 

 

Άρκρο 6.25 (ΝΕΣ ΟΛΚ 64.17): Κιγκλιδϊματα από ανοξείδωτο χάλυβα 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 6418 

Καταςκευι κιγκλιδϊματοσ από ανοξείδωτεσ διατομζσ, ποιότθτασ AISI 304, οιουδιποτε ςχεδίου, με μεταλλικοφσ 
ορκοςτάτεσ ανά 1,00 m από λάμα διατομισ 40x20 mm ςτερεωμζνθ ςτον μεταλλικό ςκελετό με ανοξείδωτεσ βίδεσ, 
μεταλλικά ευκφγραμμα οριηόντια ςτοιχεία διατομισ Φ10, ανά 15 - 20 cm μεταξφ των ορκοςτατϊν, λοιπά ανοξείδωτα 
ςτοιχεία, ςυρματόςχοινα, εντατιρεσ, κοχλίεσ, περικόχλια και κομβοελάςματα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότθτασ ΑΙSI 
304 και πάχουσ 6 mm. Ρλιρωσ περαιωμζνθ εργαςία κοπισ, καταςκευισ, τοποκζτθςθσ, ςτερζωςθσ, υλικά και 
μικροχλικά επί τόπου, ςφμφωνα με τθν μελζτθ.  

Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποκετθκζντοσ κιγκλιδϊματοσ 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Εννζα 

                    Αρικμθτικϊσ:   9,00  
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ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΛΩΝ Η: ΛΟΛΠΑ - ΣΕΛΕΛΩΜΑΣΑ 

 

Άρκρο 7.1 (ΝΕΣ ΟΛΚ 76.25): Ταλοπίνακεσ αςφαλείασ SECURIT πάχουσ 10 mm   
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΟΙΚ7609.2 

Υαλοπίνακεσ αςφαλείασ SECURIT, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακεσ με 
ενδιάμεςο κενό", απλοί διαφανείσ, πάχουσ 10 mm, οποιωνδιποτε διαςτάςεων πλιρωσ τοποκετθμζνοι με ελαςτικά 
περιβλιματα, ςιλικόνθ και ανοξείδωτεσ βίδεσ. Ρλιρθσ περαιωμζνθ εργαςία, με τα υλικά και μικροχλικά επί τόπου, 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2)  

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Εκατόν εξιντα οκτϊ 

                    Αρικμθτικϊσ:    168,00  

 

Άρκρο 7.2 (ΝΕΣ ΟΛΚ 76.25-Χ): Πλαγιοκάλυψθ - επιςτζγαςθ ανεμοφράκτθ και ανελκυςτιρα με 
κρφςταλλο Triplex αςφαλείασ, πάχουσ 10mm, με ανοξειδωτεσ ςθμειακζσ 
ςτθρίξεισ   

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ7609.2 

Ρλαγιοκάλυψθ - επιςτζγαςθ ανεμοφράκτθ και ανελκυςτιρα με κρφςταλλο Triplex αςφαλείασ, πάχουσ 
(5+μεμβράνθ+5)10mm, με ανοξειδωτεσ ςθμειακζσ ςτθρίξεισ, ποιότθτασ AISI 316, ςε οποιοδιποτε φψοσ ι ςτάκμθ από 
το δάπεδο εργαςίασ. 

Ρου περιλαμβάνει: 

 - Τθν προμικεια και τοποκζτθςθ των κρυςτάλλων Triplex, πάχουσ 10mm, με ανοξειδωτεσ ςθμειακζσ ςτθρίξεισ, 
ποιότθτασ AISI 316, ςτον μεταλλικό ςκελετό του ανεμοφράκτθ και του ανελκυςτιρα, ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ 
μελζτθσ. 

Θ ςτιριξθ δεν πραγματοποιείται απευκείασ αλλά παραμβάλεται ελαςτικό παρζμβυςμα μεταξι ανοξείδωτου και 
χαλφβδινου ςτοιχείου. 

Επίςθσ περιλαμβάνονται: 

- Θ ελαςτομερισ βουτυλικι  ταινία, ςφμφωνα με τα ςχζδια, ςτουσ αρμοφσ των κρυςτάλλων. 

- Μεμβράνθ PVC για τθν ςφράγιςθ αρμϊν μεταξφ κρυςτάλλων και κτιρίου. 

- Κορδόνι ςφραγιςτικό, διαρκοφσ ελαςτικότθτασ, κατάλλθλο για διαςτολικοφσ αρμοφσ, ςφμφωνα με τα ςχζδια. 

Ρλιρωσ περιαωμζνθ εργαςιά πλαγιοκάλυψθσ και επιςτζγαςθσ με κρφςταλλα Triplex, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων 
των υλικϊν, μικρουλικϊν κλπ, εξαρτθμάτων. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Σριακόςια τριάντα ζξι 

                    Αρικμθτικϊσ:   336,00  

 

Άρκρο 7.3 (ΝΕΣ ΟΛΚ 76.21): Διακοςμθτικι αμμοβολι κρυςτάλλων   
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΟΙΚ7621 

Διακοςμθτικι αμμοβολι κρυςτάλλων, ςυνκζτου ι πολυςυςνκζτου ςχεδίου, με γραμμικά ςχζδια (ρίγεσ), ςφμφωνα με 
τθν μελζτθ.  

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2)  

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δζκα πζντε και πενιντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   15,50  
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Άρκρο 7.4 (ΝΕΣ ΟΛΚ 76.27.03-Χ): Διπλοί κερμομονωτικοί - θχομονωτικοί - ανακλαςτικοί υαλοπίνακεσ, 
ςυνολικοφ πάχουσ 26 mm, (κρφςταλλο 6 mm, κενό 12 mm, κρφςταλλο 
laminated 4 mm + 4 mm)   

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΟΙΚ7609.2 

Διπλοί κερμομονωτικοί - θχομονωτικοί - ανακλαςτικοί υαλοπίνακεσ, απλοί ι πολλαπλοί (LAMINATED), 
oποποιωνδιποτε διαςτάςεων, απόχρωςθσ, βακμοφ φωτοδιαπερατότθτασ και βακμοφ φωτοανάκλαςθσ ςφμφωνα με 
τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακεσ με ενδιάμεςο κενό". πλιρωσ τοποκετθμζνοι με ελαςτικά 
παρεμβφςματα και ςιλικόνθ Ρλιρθσ περαιωμζνθ εργαςία, με υλικά και μικροχλικά επί τόπου. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Ογδόντα οκτϊ και είκοςι λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   88,20  

 

Άρκρο 7.5 (ΝΕΣ ΟΛΚ 76.23.03-Χ): Ταλοπίνακεσ πυράντοχοι κατθγορίασ G120 (αντίςταςθ ςτθν φωτιά 120 
min) 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΟΙΚ7609.2 

Υαλοπίνακεσ πυράντοχοι, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-08-07-03 "Ρυράντοχοι υαλοπίνακεσ - Ρυράντοχοι 
τοίχοι με υαλότουβλα",  οπλιςμζνοι με χαλφβδινο πλζγμα βρόχου 10x10 mm πάχουσ 0,6 mm, μικουσ άνω του 1,00 m. 
Ρεριλαμβάνεται θ τοποκζτθςθ ςτον μεταλλικό ςκελετό μζςω ειδικϊν άκαυςτων παρεμβυςμάτων. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Σετρακόςια δζκα 

                    Αρικμθτικϊσ:    410,00  

 

Άρκρο 7.6 (ΝΕΣ ΟΛΚ 77.34): Αμμοβολι ςιδθρϊν καταςκευϊν  
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΟΙΚ7740 

Για τα άρκρα τθσ παροφςασ ενότθτασ των ΝΕΤ ΟΙΚ ζχουν εφαρμογι οι ακόλουκοι ειδικοί όροι: 

α)Στισ τιμζσ των άρκρων περιλαμβάνονται ανθγμζνεσ οι εργαςίεσ και τα απαιτοφμενα μικροχλικά για τθν προςωρινι 
αφαίρεςθ και επανατοποκζτθςθ πρόςκετων καταςκευϊν και εξοπλιςμοφ, όπωσ πρίηεσ, διακόπτεσ, φωτιςτικά, ςτόμια, 
ςϊματα κζρμανςθσ κλπ, κακϊσ και για τθν προςταςία ςτοιχείων τθσ καταςκευισ (κουφωμάτων, δαπζδψν, 
επενδφςεων κλπ) ι ετοίμων χρωματιςμζνων επιφανειϊν από ρφπανςθ που μπορεί να προκφψθ κατά τθν εκτζλεςθ 
των εργαςιϊν (χριςθ αυτοκολλιτων ταινιϊν, φφλλων νάχλον, οικοδομικοφ χαρτιοφ κλπ) 

β) Τα ζτοιμα ςυςκευαςμζνα υλικά βαφισ ι προετοιμαςίασ επιφανειϊν (αςτάρια κλπ), κα χρθςιμοποιοφνται ωσ ζχουν, 
χωρίσ αραίωμα με διαλφτεσ, εκτόσ αν προβλζπεται αυτό από τον προμθκευτι των προϊόντων. Οι ςυνκικεσ 
κερμοκραςίασ και υγραςίασ για τθν εφαρμογι εκάςτου προϊόντοσ κα είναι οι κακοριηόμενεσ από τον παραγωγό. 

γ)Οταν προβλζπεται από τθν μελζτθ του ζργου θ πλθρωμι ικριωμάτων για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςτισ κατακόρυφεσ 
επιφάνειεσ του κτιρίου, εςωτερικζσ ι εξωτερικζσ, δεν κα εφαρμόηονται τα άρκρα του παρόντοσ που αφοροφν 
προςαφξθςθ τθσ τιμισ των χρωματιςμϊν πάνω από οριςμζνο φψοσ.  

(δ) Εφιςτάται θ προςοχι ςτα αναγραφόμενα ςτο Φφλλο Αςφαλοφσ Χριςεωσ του Υλικοφ (MSDS: 
MaterialSafetyDataSheet) του προμθκευτοφ του. Το προςωπικό που χειρίηεται το εκάςτοτε υλικό κα είναι 
εφοδιαςμζνο, με μζριμνα του Αναδόχου με τα κατάλλθλα κατά περίπτωςθ Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ), των 
οποίων θ δαπάνθ περιλαμβάνεται ανθγμζνθ ςτισ τιμζσ μονάδασ. 

Αμμοβολι ι μεταλλοβολι ςτοιχείων καταςκευισ από χάλυβα ςε βιομθχανικι εγκατάςταςθ ποιότθτασ SA 2 ½, 
ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1. ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 08-07-02-01 "Αντιςκωριακι προςταςία 
ςιδθροκαταςκευϊν υδραυλικϊν ζργων". 

Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) ςιδθροκαταςκευισ  

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δζκα επτά λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   0,17  
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Άρκρο 7.7 (ΝΕΣ ΟΛΚ 77.33): Κερμό γαλβάνιςμα χαλυβδίνων ςτοιχείων   
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΟΙΚ7740 

Για τα άρκρα τθσ παροφςασ ενότθτασ των ΝΕΤ ΟΙΚ ζχουν εφαρμογι οι ακόλουκοι ειδικοί όροι: 

α)Στισ τιμζσ των άρκρων περιλαμβάνονται ανθγμζνεσ οι εργαςίεσ και τα απαιτοφμενα μικροχλικά για τθν προςωρινι 
αφαίρεςθ και επανατοποκζτθςθ πρόςκετων καταςκευϊν και εξοπλιςμοφ, όπωσ πρίηεσ, διακόπτεσ, φωτιςτικά, ςτόμια, 
ςϊματα κζρμανςθσ κλπ, κακϊσ και για τθν προςταςία ςτοιχείων τθσ καταςκευισ (κουφωμάτων, δαπζδψν, 
επενδφςεων κλπ) ι ετοίμων χρωματιςμζνων επιφανειϊν από ρφπανςθ που μπορεί να προκφψθ κατά τθν εκτζλεςθ 
των εργαςιϊν (χριςθ αυτοκολλιτων ταινιϊν, φφλλων νάχλον, οικοδομικοφ χαρτιοφ κλπ) 

β)Τα ζτοιμα ςυςκευαςμζνα υλικά βαφισ ι προετοιμαςίασ επιφανειϊν (αςτάρια κλπ), κα χρθςιμοποιοφνται ωσ ζχουν, 
χωρίσ αραίωμα με διαλφτεσ, εκτόσ αν προβλζπεται αυτό από τον προμθκευτι των προϊόντων. Οι ςυνκικεσ 
κερμοκραςίασ και υγραςίασ για τθν εφαρμογι εκάςτου προϊόντοσ κα είναι οι κακοριηόμενεσ από τον παραγωγό. 

γ)Οταν προβλζπεται από τθν μελζτθ του ζργου θ πλθρωμι ικριωμάτων για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςτισ κατακόρυφεσ 
επιφάνειεσ του κτιρίου, εςωτερικζσ ι εξωτερικζσ, δεν κα εφαρμόηονται τα άρκρα του παρόντοσ που αφοροφν 
προςαφξθςθ τθσ τιμισ των χρωματιςμϊν πάνω από οριςμζνο φψοσ.  

(δ)Εφιςτάται θ προςοχι ςτα αναγραφόμενα ςτο Φφλλο Αςφαλοφσ Χριςεωσ του Υλικοφ (MSDS: 
MaterialSafetyDataSheet) του προμθκευτοφ του. Το προςωπικό που χειρίηεται το εκάςτοτε υλικό κα είναι 
εφοδιαςμζνο, με μζριμνα του Αναδόχου με τα κατάλλθλα κατά περίπτωςθ Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ), των 
οποίων θ δαπάνθ περιλαμβάνεται ανθγμζνθ ςτισ τιμζσ μονάδασ.  

Θερμό γαλβάνιςμα χαλυβδίνων ςτοιχείων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-10-03-00 
"Αντιςκωριακι προςταςία και χρωματιςμόσ ςιδθρϊν επιφανειϊν". 

Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) γαλβανιςμζνθσ ςιδθροκαταςκετισ 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Σριάντα τζςςερα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:    0,34  

 

Άρκρο 7.8 (ΝΕΣ ΟΛΚ 77.31): Yπόςτρωμα χρωματιςμοφ επιφανειϊν αλουμινίου ι γαλβανιςμζνων 
ςτοιχείων με βάςθ εποξειδικζσ, πολυουρεκανικζσ ρθτίνεσ ι με βάςθ το 
φωςφορικό οξφ. (EtchPrimer)   

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΟΙΚ7735 

Για τα άρκρα τθσ παροφςασ ενότθτασ των ΝΕΤ ΟΙΚ ζχουν εφαρμογι οι ακόλουκοι ειδικοί όροι: 

α)Στισ τιμζσ των άρκρων περιλαμβάνονται ανθγμζνεσ οι εργαςίεσ και τα απαιτοφμενα μικροχλικά για τθν προςωρινι 
αφαίρεςθ και επανατοποκζτθςθ πρόςκετων καταςκευϊν και εξοπλιςμοφ, όπωσ πρίηεσ, διακόπτεσ, φωτιςτικά, ςτόμια, 
ςϊματα κζρμανςθσ κλπ, κακϊσ και για τθν προςταςία ςτοιχείων τθσ καταςκευισ (κουφωμάτων, δαπζδψν, 
επενδφςεων κλπ) ι ετοίμων χρωματιςμζνων επιφανειϊν από ρφπανςθ που μπορεί να προκφψθ κατά τθν εκτζλεςθ 
των εργαςιϊν (χριςθ αυτοκολλιτων ταινιϊν, φφλλων νάχλον, οικοδομικοφ χαρτιοφ κλπ) 

β)Τα ζτοιμα ςυςκευαςμζνα υλικά βαφισ ι προετοιμαςίασ επιφανειϊν (αςτάρια κλπ), κα χρθςιμοποιοφνται ωσ ζχουν, 
χωρίσ αραίωμα με διαλφτεσ, εκτόσ αν προβλζπεται αυτό από τον προμθκευτι των προϊόντων. Οι ςυνκικεσ 
κερμοκραςίασ και υγραςίασ για τθν εφαρμογι εκάςτου προϊόντοσ κα είναι οι κακοριηόμενεσ από τον παραγωγό. 

γ)Οταν προβλζπεται από τθν μελζτθ του ζργου θ πλθρωμι ικριωμάτων για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςτισ κατακόρυφεσ 
επιφάνειεσ του κτιρίου, εςωτερικζσ ι εξωτερικζσ, δεν κα εφαρμόηονται τα άρκρα του παρόντοσ που αφοροφν 
προςαφξθςθ τθσ τιμισ των χρωματιςμϊν πάνω από οριςμζνο φψοσ.  

(δ)Εφιςτάται θ προςοχι ςτα αναγραφόμενα ςτο Φφλλο Αςφαλοφσ Χριςεωσ του Υλικοφ (MSDS: 
MaterialSafetyDataSheet) του προμθκευτοφ του. Το προςωπικό που χειρίηεται το εκάςτοτε υλικό κα είναι 
εφοδιαςμζνο, με μζριμνα του Αναδόχου με τα κατάλλθλα κατά περίπτωςθ Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ), των 
οποίων θ δαπάνθ περιλαμβάνεται ανθγμζνθ ςτισ τιμζσ μονάδασ.  

Υπόςτρωμα (αςτάρι) χρωματιςμοφ επιφανειϊν από αλουμίνιο ι γαλβανιςμζνων ςτοιχείων, με βάςθ εποξειδικζσ 
ρθτίνεσ δφο ςυςτατικϊν ι πολυουρεκανικζσ δφο ςυςτατικϊν ι με ειδικό αςτάρι βάςεωσ φωςφορικοφ οξζοσ 
(EtchPrimer), δφο ςυςτατικϊν, ςυμβατζσ με τθν τελικι βαφι, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-10-03-00 
"Αντιςκωριακι προςταςία και χρωματιςμόσ ςιδθρϊν επιφανειϊν". 

Ρροετοιμαςία επιφανειϊν, πρϊτθ ςτρϊςθ, επιμελθμζνο τρίψιμο με γυαλόχαρτο μετά τθν πρϊτθ ςτρϊςθ και δεφτερθ 
ςτρϊςθ (υλικά και εργαςία), 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 
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ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δφο και ογδόντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:    2,80  

 

Άρκρο 7.9 (ΝΕΣ ΟΛΚ 77.20.04): Αντιςκωριακζσ βαφζσ, Εφαρμογι αντιςκωριακοφ εποξειδικοφ, 
πολυουρεκανικοφ ι ακρυλικοφ τελικοφ χρϊματοσ δφο ςυςτατικϊν   

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΟΙΚ7744 

Για τα άρκρα τθσ παροφςασ ενότθτασ των ΝΕΤ ΟΙΚ ζχουν εφαρμογι οι ακόλουκοι ειδικοί όροι: 

α)Στισ τιμζσ των άρκρων περιλαμβάνονται ανθγμζνεσ οι εργαςίεσ και τα απαιτοφμενα μικροχλικά για τθν προςωρινι 
αφαίρεςθ και επανατοποκζτθςθ πρόςκετων καταςκευϊν και εξοπλιςμοφ, όπωσ πρίηεσ, διακόπτεσ, φωτιςτικά, ςτόμια, 
ςϊματα κζρμανςθσ κλπ, κακϊσ και για τθν προςταςία ςτοιχείων τθσ καταςκευισ (κουφωμάτων, δαπζδψν, 
επενδφςεων κλπ) ι ετοίμων χρωματιςμζνων επιφανειϊν από ρφπανςθ που μπορεί να προκφψθ κατά τθν εκτζλεςθ 
των εργαςιϊν (χριςθ αυτοκολλιτων ταινιϊν, φφλλων νάχλον, οικοδομικοφ χαρτιοφ κλπ) 

β)Τα ζτοιμα ςυςκευαςμζνα υλικά βαφισ ι προετοιμαςίασ επιφανειϊν (αςτάρια κλπ), κα χρθςιμοποιοφνται ωσ ζχουν, 
χωρίσ αραίωμα με διαλφτεσ, εκτόσ αν προβλζπεται αυτό από τον προμθκευτι των προϊόντων. Οι ςυνκικεσ 
κερμοκραςίασ και υγραςίασ για τθν εφαρμογι εκάςτου προϊόντοσ κα είναι οι κακοριηόμενεσ από τον παραγωγό. 

γ)Οταν προβλζπεται από τθν μελζτθ του ζργου θ πλθρωμι ικριωμάτων για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςτισ κατακόρυφεσ 
επιφάνειεσ του κτιρίου, εςωτερικζσ ι εξωτερικζσ, δεν κα εφαρμόηονται τα άρκρα του παρόντοσ που αφοροφν 
προςαφξθςθ τθσ τιμισ των χρωματιςμϊν πάνω από οριςμζνο φψοσ.  

(δ)Εφιςτάται θ προςοχι ςτα αναγραφόμενα ςτο Φφλλο Αςφαλοφσ Χριςεωσ του Υλικοφ (MSDS: 
MaterialSafetyDataSheet) του προμθκευτοφ του. Το προςωπικό που χειρίηεται το εκάςτοτε υλικό κα είναι 
εφοδιαςμζνο, με μζριμνα του Αναδόχου με τα κατάλλθλα κατά περίπτωςθ Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ), των 
οποίων θ δαπάνθ περιλαμβάνεται ανθγμζνθ ςτισ τιμζσ μονάδασ.  

Εφαρμογι αντιςκωριακισ βαφισ με τθν απαιτοφμενθ προετοιμαςία τθσ επιφανείασ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν 
ΕΤΕΡ 03-10-03-00 "Αντιςκωριακι προςταςία και χρωματιςμόσ ςιδθρϊν επιφανειϊν". 

Εφαρμογι του υλικοφ επί κατάλλθλα επεξεργαςμζνων μεταλλικϊν επιφανειϊν, με αντιδιαβρωτικά υποςτρϊματα δφο 
ςυςτατικϊν, ςε δφο ι περιςςότερεσ ςτρϊςεισ ςυνολικοφ πάχουσ ξθροφ υμζνα τελικοφ χρϊματοσ τα 100 μικρά. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δφο και εβδομιντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:    2,70  

 

Άρκρο 7.10 (ΝΕΣ ΟΛΚ 77.80.02): Χρωματιςμοί εξωτερικϊν επιφανειϊν επιχριςμάτων με χριςθ 
χρωμάτων, ακρυλικισ ι ςτυρενιο-ακριλικισ βάςεωσ   

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΟΙΚ7785.1 

Για τα άρκρα τθσ παροφςασ ενότθτασ των ΝΕΤ ΟΙΚ ζχουν εφαρμογι οι ακόλουκοι ειδικοί όροι: 

α)Στισ τιμζσ των άρκρων περιλαμβάνονται ανθγμζνεσ οι εργαςίεσ και τα απαιτοφμενα μικροχλικά για τθν προςωρινι 
αφαίρεςθ και επανατοποκζτθςθ πρόςκετων καταςκευϊν και εξοπλιςμοφ, όπωσ πρίηεσ, διακόπτεσ, φωτιςτικά, ςτόμια, 
ςϊματα κζρμανςθσ κλπ, κακϊσ και για τθν προςταςία ςτοιχείων τθσ καταςκευισ (κουφωμάτων, δαπζδψν, 
επενδφςεων κλπ) ι ετοίμων χρωματιςμζνων επιφανειϊν από ρφπανςθ που μπορεί να προκφψθ κατά τθν εκτζλεςθ 
των εργαςιϊν (χριςθ αυτοκολλιτων ταινιϊν, φφλλων νάχλον, οικοδομικοφ χαρτιοφ κλπ) 

β)Τα ζτοιμα ςυςκευαςμζνα υλικά βαφισ ι προετοιμαςίασ επιφανειϊν (αςτάρια κλπ), κα χρθςιμοποιοφνται ωσ ζχουν, 
χωρίσ αραίωμα με διαλφτεσ, εκτόσ αν προβλζπεται αυτό από τον προμθκευτι των προϊόντων. Οι ςυνκικεσ 
κερμοκραςίασ και υγραςίασ για τθν εφαρμογι εκάςτου προϊόντοσ κα είναι οι κακοριηόμενεσ από τον παραγωγό. 

γ)Οταν προβλζπεται από τθν μελζτθ του ζργου θ πλθρωμι ικριωμάτων για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςτισ κατακόρυφεσ 
επιφάνειεσ του κτιρίου, εςωτερικζσ ι εξωτερικζσ, δεν κα εφαρμόηονται τα άρκρα του παρόντοσ που αφοροφν 
προςαφξθςθ τθσ τιμισ των χρωματιςμϊν πάνω από οριςμζνο φψοσ.  

(δ)Εφιςτάται θ προςοχι ςτα αναγραφόμενα ςτο Φφλλο Αςφαλοφσ Χριςεωσ του Υλικοφ (MSDS: 
MaterialSafetyDataSheet) του προμθκευτοφ του. Το προςωπικό που χειρίηεται το εκάςτοτε υλικό κα είναι 
εφοδιαςμζνο, με μζριμνα του Αναδόχου με τα κατάλλθλα κατά περίπτωςθ Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ), των 
οποίων θ δαπάνθ περιλαμβάνεται ανθγμζνθ ςτισ τιμζσ μονάδασ.  
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Χρωματιςμοί επί επιφανειϊν επιχριςμάτων με υδατικισ διαςποράσ χρϊματα ακρυλικισ, ι ςτυρενιο-ακρυλικισ 
βάςεωσ ςε δφο διαςτρϊςεισ, χωρίσ προθγοφμενο ςπατουλάριςμα, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-10-02-00 
"Χρωματιςμοί επιφανειϊν επιχριςμάτων". 

Ρροετοιμαςία των επιφανειϊν, αςτάρωμα και εφαρμογι δφο ςτρϊςεων του τελικοφ χρϊματοσ. Υλικά και μικροχλικά 
επί τόπου, ικριϊματα και εργαςία. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δζκα και δζκα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:    10,10  

 

Άρκρο 7.11 (ΝΕΣ ΟΛΚ 77.81.01): Χρωματιςμοί επί εςωτερικϊν επιφανειϊν επιχριςμάτων ι ςκυροδζματοσ 
με ςπατουλάριςμα με χριςθ ακρυλικϊν χρωμάτων, ακρυλικισ ι 
πολυβινυλικισ βάςεωσ 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΟΙΚ7786.1 

Για τα άρκρα τθσ παροφςασ ενότθτασ των ΝΕΤ ΟΙΚ ζχουν εφαρμογι οι ακόλουκοι ειδικοί όροι: 

α)Στισ τιμζσ των άρκρων περιλαμβάνονται ανθγμζνεσ οι εργαςίεσ και τα απαιτοφμενα μικροχλικά για τθν προςωρινι 
αφαίρεςθ και επανατοποκζτθςθ πρόςκετων καταςκευϊν και εξοπλιςμοφ, όπωσ πρίηεσ, διακόπτεσ, φωτιςτικά, ςτόμια, 
ςϊματα κζρμανςθσ κλπ, κακϊσ και για τθν προςταςία ςτοιχείων τθσ καταςκευισ (κουφωμάτων, δαπζδψν, 
επενδφςεων κλπ) ι ετοίμων χρωματιςμζνων επιφανειϊν από ρφπανςθ που μπορεί να προκφψθ κατά τθν εκτζλεςθ 
των εργαςιϊν (χριςθ αυτοκολλιτων ταινιϊν, φφλλων νάχλον, οικοδομικοφ χαρτιοφ κλπ) 

β)Τα ζτοιμα ςυςκευαςμζνα υλικά βαφισ ι προετοιμαςίασ επιφανειϊν (αςτάρια κλπ), κα χρθςιμοποιοφνται ωσ ζχουν, 
χωρίσ αραίωμα με διαλφτεσ, εκτόσ αν προβλζπεται αυτό από τον προμθκευτι των προϊόντων. Οι ςυνκικεσ 
κερμοκραςίασ και υγραςίασ για τθν εφαρμογι εκάςτου προϊόντοσ κα είναι οι κακοριηόμενεσ από τον παραγωγό. 

γ)Οταν προβλζπεται από τθν μελζτθ του ζργου θ πλθρωμι ικριωμάτων για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςτισ κατακόρυφεσ 
επιφάνειεσ του κτιρίου, εςωτερικζσ ι εξωτερικζσ, δεν κα εφαρμόηονται τα άρκρα του παρόντοσ που αφοροφν 
προςαφξθςθ τθσ τιμισ των χρωματιςμϊν πάνω από οριςμζνο φψοσ.  

(δ)Εφιςτάται θ προςοχι ςτα αναγραφόμενα ςτο Φφλλο Αςφαλοφσ Χριςεωσ του Υλικοφ (MSDS: 
MaterialSafetyDataSheet) του προμθκευτοφ του. Το προςωπικό που χειρίηεται το εκάςτοτε υλικό κα είναι 
εφοδιαςμζνο, με μζριμνα του Αναδόχου με τα κατάλλθλα κατά περίπτωςθ Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ), των 
οποίων θ δαπάνθ περιλαμβάνεται ανθγμζνθ ςτισ τιμζσ μονάδασ.  

Χρωματιςμοί ςπατουλαριςτοί επί επιφανειϊν επιχριςμάτων ι ςκυροδζματοσ με υδατικισ διαςποράσ χρϊματα 
ακρυλικισ, ι πολυβινυλικισ βάςεωσ ςε δυο διαςτρϊςεισ ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τισ ΕΤΕΡ 03-10-01-00 
"Χρωματιςμοί επιφανειϊν ςκυροδζματοσ", 03-10-02-00 "Χρωματιςμοί επιφανειϊν επιχριςμάτων". 

Ρροετοιμαςία τθσ επιφανείασ, ςπατουλάριςμα και διάςτρωςθ χρϊματοσ υδατικισ διαςποράσ ακρυλικισ, ι 
πολυβινυλικισ βάςεωσ ςε δφο ςτρϊςεισ. Υλικά και μικροχλικά επί τόπου, ικριϊματα και εργαςία. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δζκα τρία και πενιντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   13,50  

 

Άρκρο 7.12 (ΝΕΣ ΟΛΚ 77.84.02): Χρωματιςμοί επιφανειϊν γυψοςανίδων με χρϊμα υδατικισ διαςποράσ 
ακρυλικισ ι βινυλικισ ι ςτυρενιο-ακρυλικισ βάςεωσ νεροφ, με 
ςπατουλάριςμα τθσ γυψοςανίδασ   

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΟΙΚ7786.1 

Για τα άρκρα τθσ παροφςασ ενότθτασ των ΝΕΤ ΟΙΚ ζχουν εφαρμογι οι ακόλουκοι ειδικοί όροι: 

α)Στισ τιμζσ των άρκρων περιλαμβάνονται ανθγμζνεσ οι εργαςίεσ και τα απαιτοφμενα μικροχλικά για τθν προςωρινι 
αφαίρεςθ και επανατοποκζτθςθ πρόςκετων καταςκευϊν και εξοπλιςμοφ, όπωσ πρίηεσ, διακόπτεσ, φωτιςτικά, ςτόμια, 
ςϊματα κζρμανςθσ κλπ, κακϊσ και για τθν προςταςία ςτοιχείων τθσ καταςκευισ (κουφωμάτων, δαπζδψν, 
επενδφςεων κλπ) ι ετοίμων χρωματιςμζνων επιφανειϊν από ρφπανςθ που μπορεί να προκφψθ κατά τθν εκτζλεςθ 
των εργαςιϊν (χριςθ αυτοκολλιτων ταινιϊν, φφλλων νάχλον, οικοδομικοφ χαρτιοφ κλπ) 
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β)Τα ζτοιμα ςυςκευαςμζνα υλικά βαφισ ι προετοιμαςίασ επιφανειϊν (αςτάρια κλπ), κα χρθςιμοποιοφνται ωσ ζχουν, 
χωρίσ αραίωμα με διαλφτεσ, εκτόσ αν προβλζπεται αυτό από τον προμθκευτι των προϊόντων. Οι ςυνκικεσ 
κερμοκραςίασ και υγραςίασ για τθν εφαρμογι εκάςτου προϊόντοσ κα είναι οι κακοριηόμενεσ από τον παραγωγό. 

γ)Οταν προβλζπεται από τθν μελζτθ του ζργου θ πλθρωμι ικριωμάτων για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςτισ κατακόρυφεσ 
επιφάνειεσ του κτιρίου, εςωτερικζσ ι εξωτερικζσ, δεν κα εφαρμόηονται τα άρκρα του παρόντοσ που αφοροφν 
προςαφξθςθ τθσ τιμισ των χρωματιςμϊν πάνω από οριςμζνο φψοσ.  

(δ)Εφιςτάται θ προςοχι ςτα αναγραφόμενα ςτο Φφλλο Αςφαλοφσ Χριςεωσ του Υλικοφ (MSDS: 
MaterialSafetyDataSheet) του προμθκευτοφ του. Το προςωπικό που χειρίηεται το εκάςτοτε υλικό κα είναι 
εφοδιαςμζνο, με μζριμνα του Αναδόχου με τα κατάλλθλα κατά περίπτωςθ Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ), των 
οποίων θ δαπάνθ περιλαμβάνεται ανθγμζνθ ςτισ τιμζσ μονάδασ.  

Χρωματιςμοί επιφανειϊν γυψοςανίδων με χρϊμα υδατικισ διαςποράσ ακρυλικισ ι βινυλικισ ι ςτυρενιο-ακρυλικισ 
βάςεωσ ςε δφο διαςτρϊςεισ, με ςπατουλάριςμα τθσ γυψοςανίδασ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-10-02-00 
"Χρωματιςμοί επιφανειϊν επιχριςμάτων". 

Ρροετοιμαςία των επιφανειϊν, εφαρμογι ειδικισ γάηασ ςτισ ςυναρμογζσ των γυψοςανίδων, αςτάρωμα με υλικό 
ζμφραξθσ των πόρων τθσ γυψοςανίδασ (για τθν μείωςθ τθσ απορροφιτικότθτάσ τθσ) και διάςτρωςθ δφο ςτρϊςεων 
χρϊματοσ ακρυλικισ ι βινυλικισ ι ςτυρενιο-ακρυλικισ βάςεωσ. Υλικά επί τόπου του ζργου, ικριϊματα και εργαςία. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δϊδεκα και ςαράντα λεπτά 

                   Αρικμθτικϊσ:    12,40  

 

Άρκρο 7.13 (ΝΕΣ ΟΛΚ 77.71.01): Βερνικοχρωματιςμοί ξυλίνων επιφανειϊν με ελαιόχρωμα αλκυδικισ ι 
τροποποιθμζνθσ πολυουρεκανικισ ρθτίνθσ, βάςεωσ νεροφ ι διαλυτοφ   

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΟΙΚ7771 

Για τα άρκρα τθσ παροφςασ ενότθτασ των ΝΕΤ ΟΙΚ ζχουν εφαρμογι οι ακόλουκοι ειδικοί όροι: 

α)Στισ τιμζσ των άρκρων περιλαμβάνονται ανθγμζνεσ οι εργαςίεσ και τα απαιτοφμενα μικροχλικά για τθν προςωρινι 
αφαίρεςθ και επανατοποκζτθςθ πρόςκετων καταςκευϊν και εξοπλιςμοφ, όπωσ πρίηεσ, διακόπτεσ, φωτιςτικά, ςτόμια, 
ςϊματα κζρμανςθσ κλπ, κακϊσ και για τθν προςταςία ςτοιχείων τθσ καταςκευισ (κουφωμάτων, δαπζδψν, 
επενδφςεων κλπ) ι ετοίμων χρωματιςμζνων επιφανειϊν από ρφπανςθ που μπορεί να προκφψθ κατά τθν εκτζλεςθ 
των εργαςιϊν (χριςθ αυτοκολλιτων ταινιϊν, φφλλων νάχλον, οικοδομικοφ χαρτιοφ κλπ) 

β)Τα ζτοιμα ςυςκευαςμζνα υλικά βαφισ ι προετοιμαςίασ επιφανειϊν (αςτάρια κλπ), κα χρθςιμοποιοφνται ωσ ζχουν, 
χωρίσ αραίωμα με διαλφτεσ, εκτόσ αν προβλζπεται αυτό από τον προμθκευτι των προϊόντων. Οι ςυνκικεσ 
κερμοκραςίασ και υγραςίασ για τθν εφαρμογι εκάςτου προϊόντοσ κα είναι οι κακοριηόμενεσ από τον παραγωγό. 

γ)Οταν προβλζπεται από τθν μελζτθ του ζργου θ πλθρωμι ικριωμάτων για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςτισ κατακόρυφεσ 
επιφάνειεσ του κτιρίου, εςωτερικζσ ι εξωτερικζσ, δεν κα εφαρμόηονται τα άρκρα του παρόντοσ που αφοροφν 
προςαφξθςθ τθσ τιμισ των χρωματιςμϊν πάνω από οριςμζνο φψοσ.  

(δ)Εφιςτάται θ προςοχι ςτα αναγραφόμενα ςτο Φφλλο Αςφαλοφσ Χριςεωσ του Υλικοφ (MSDS: 
MaterialSafetyDataSheet) του προμθκευτοφ του. Το προςωπικό που χειρίηεται το εκάςτοτε υλικό κα είναι 
εφοδιαςμζνο, με μζριμνα του Αναδόχου με τα κατάλλθλα κατά περίπτωςθ Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ), των 
οποίων θ δαπάνθ περιλαμβάνεται ανθγμζνθ ςτισ τιμζσ μονάδασ.  

Βερνικοχρωματιςμοί ξφλινων επιφανειϊν με ελαιόχρωμα αλκυδικισ ι τροποποιθμζνθσ πολυουρεκανικισ ρθτίνθσ, 
βάςεωσ νεροφ ι διαλυτοφ , ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-10-05-00 "Χρωματιςμοί ξφλινων επιφανειϊν". 

Απόξεςθ, αςτάρι, ξερόηιαςμα, ςπατουλάριςμα, ςτοκαρίςματα, ψιλοςτοκαρίςματα, διάςτρωςθ αλκυδικοφ 
υποςτρϊματοσ ι υποςτρϊματοσ δφο ςυςτατικϊν και διάςτρωςθ βερνικοχρϊματοσ. Υλικά και μικροχλικά επί τόπου 
και εργαςία. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δζκα και εβδομιντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   10,70  
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Άρκρο 7.14 (ΝΕΣ ΟΛΚ 79.02): Επάλειψθ επιφανειϊν ςκυροδζματοσ με ελαςτομερζσ αςφαλτικό 
γαλάκτωμα   

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΟΙΚ7902 

Για όλα τα άρκρα τθσ παροφςασ ενότθτασ 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ ζχουν εφαρμογι οι ακόλουκοι γενικοί όροι: 

(α)Λόγω τθσ μεγάλθσ ποικιλίασ των προϊόντων και των επιμζρουσ χαρακτθριςτικϊν αυτϊν που αντιςτοιχοφν ςε κάκε 
άρκρο τθσ παροφςασ ενότθτασ, θ επιλογι του προσ ενςωμάτωςθ υλικοφ ι προϊόντοσ υπόκειται ςτθν  ζγκριςθ τθσ 
Υπθρεςίασ, μετά από ςχετικι πρόταςθ του Αναδόχου, ςυνοδευόμενθ από φυλλάδιο τεχνικϊν δεδομζνων του 
προμθκευτι του υλικοφ και ςτοιχεία επιτυχοφσ εφαρμογισ του ςε παρεμφερι ζργα.  

(β)Τα ενςωματοφμενα υλικά κα προςκομίηονται ςτο εργοτάξιο ςτισ εργοςταςιακζσ τουσ ςυςκευαςίεσ επί των οποίων 
κα αναγράφονται κατ' ελάχιςτον θ ονομαςία του προϊόντοσ, το εργοςτάςιο παραγωγισ και θ περιεχόμενθ ποςότθτα 
ςτθν ςυςκευαςία.  

(γ)Θ χριςθ όλων των ενςωματουμζνων υλικϊν κα γίνεται από ζμπειρο προςωπικό, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 
προμθκευτι 

(δ)Εφιςτάται θ προςοχι ςτα αναγραφόμενα ςτο Φφλλο Αςφαλοφσ Χριςεωσ του Υλικοφ (MSDS: 
MaterialSafetyDataSheet) του προμθκευτοφ του. Το προςωπικό που χειρίηεται το εκάςτοτε υλικό κα είναι 
εφοδιαςμζνο, με μζριμνα του Αναδόχου με τα κατάλλθλα κατά περίπτωςθ Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ), των 
οποίων θ δαπάνθ περιλαμβάνεται ανθγμζνθ ςτισ τιμζσ μονάδασ. 

Επάλειψθ επιφανειϊν ςκυροδζματοσ με αςφαλτικό ελαςτομερζσ γαλάκτωμα, εκτελοφμενθ επί οποιαςδιποτε 
επιφανείασ με ψικτρα ι ρολλό, ιτοι αςφαλτικό υλικό επί τόπου και εργαςία κακαριςμοφ τθσ επιφανείασ και 
επαλείψεωσ ςφμφωνα με τισ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του προμθκευτι. 

Tιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δφο και είκοςι λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   2,20  

 

Άρκρο 7.15 (ΝΕΣ ΟΛΚ 79.11.01): Επιςτρϊςεισ με ελαςτομερείσ μεμβράνεσ, Μεμβράνθ οπλιςμζνθ με 
πολυεςτερικό πλεγμα και με επικάλυψθ ορυκτϊν ψθφίδων   

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΟΙΚ7912 

Για όλα τα άρκρα τθσ παροφςασ ενότθτασ 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ ζχουν εφαρμογι οι ακόλουκοι γενικοί όροι: 

(α)Λόγω τθσ μεγάλθσ ποικιλίασ των προϊόντων και των επιμζρουσ χαρακτθριςτικϊν αυτϊν που αντιςτοιχοφν ςε κάκε 
άρκρο τθσ παροφςασ ενότθτασ, θ επιλογι του προσ ενςωμάτωςθ υλικοφ ι προϊόντοσ υπόκειται ςτθν  ζγκριςθ τθσ 
Υπθρεςίασ, μετά από ςχετικι πρόταςθ του Αναδόχου, ςυνοδευόμενθ από φυλλάδιο τεχνικϊν δεδομζνων του 
προμθκευτι του υλικοφ και ςτοιχεία επιτυχοφσ εφαρμογισ του ςε παρεμφερι ζργα.  

(β)Τα ενςωματοφμενα υλικά κα προςκομίηονται ςτο εργοτάξιο ςτισ εργοςταςιακζσ τουσ ςυςκευαςίεσ επί των οποίων 
κα αναγράφονται κατ' ελάχιςτον θ ονομαςία του προϊόντοσ, το εργοςτάςιο παραγωγισ και θ περιεχόμενθ ποςότθτα 
ςτθν ςυςκευαςία.  

(γ)Θ χριςθ όλων των ενςωματουμζνων υλικϊν κα γίνεται από ζμπειρο προςωπικό, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 
προμθκευτι 

(δ)Εφιςτάται θ προςοχι ςτα αναγραφόμενα ςτο Φφλλο Αςφαλοφσ Χριςεωσ του Υλικοφ (MSDS: 
MaterialSafetyDataSheet) του προμθκευτοφ του. Το προςωπικό που χειρίηεται το εκάςτοτε υλικό κα είναι 
εφοδιαςμζνο, με μζριμνα του Αναδόχου με τα κατάλλθλα κατά περίπτωςθ Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ), των 
οποίων θ δαπάνθ περιλαμβάνεται ανθγμζνθ ςτισ τιμζσ μονάδασ. 

Επίςτρωςθ με ελαςτομερι μεμβράνθ οπλιςμζνθ με πολυεςτερικό πλεγμα και με επικάλυψθ ορυκτϊν ψθφίδων, 
ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-06-01-01 "Στεγανοποίθςθ δωμάτων και ςτεγϊν με αςφαλτικζσ μεμβράνεσ". 

Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια των πάςθσ φφςεωσ υλικϊν, ο επιμελισ κακαριςμόσ τθσ επιφάνειασ εφαρμογισ, θ 
επάλειψθ με κερμι οξειδωμζνθ αςφαλτόκολλα, θ αλλθλοκάλυψθ των γειτονικϊν λωρίδων τθσ ςτρϊςθσ κατά 15 cm 
και θ κερμοκόλλθςθ ςτισ απολιξεισ (άκρα), ςτισ κζςεισ διζλευςθσ ςωλθνϊςεων, κακϊσ και ςτισ ακμζσ, γωνίεσ και 
ςυναρμογζσ, και απολιξεισ.  

Tιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) καλυπτομζνθσ επιφανείασ 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δζκα τζςςερα και εξιντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   14,60  
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Άρκρο 7.16 (ΝΕΣ ΟΛΚ 79.17): Προςταςία ςτεγανωτικισ μεμβράνθσ με ςτραντηαριςτι γαλβανιςμζνθ 
λαμαρίνα   

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΟΙΚ7244 

(α)Λόγω τθσ μεγάλθσ ποικιλίασ των προϊόντων και των επιμζρουσ χαρακτθριςτικϊν αυτϊν που αντιςτοιχοφν ςε κάκε 
άρκρο τθσ παροφςασ ενότθτασ, θ επιλογι του προσ ενςωμάτωςθ υλικοφ ι προϊόντοσ υπόκειται ςτθν  ζγκριςθ τθσ 
Υπθρεςίασ, μετά από ςχετικι πρόταςθ του Αναδόχου, ςυνοδευόμενθ από φυλλάδιο τεχνικϊν δεδομζνων του 
προμθκευτι του υλικοφ και ςτοιχεία επιτυχοφσ εφαρμογισ του ςε παρεμφερι ζργα.  

(β)Τα ενςωματοφμενα υλικά κα προςκομίηονται ςτο εργοτάξιο ςτισ εργοςταςιακζσ τουσ ςυςκευαςίεσ επί των οποίων 
κα αναγράφονται κατ' ελάχιςτον θ ονομαςία του προϊόντοσ, το εργοςτάςιο παραγωγισ και θ περιεχόμενθ ποςότθτα 
ςτθν ςυςκευαςία.  

(γ)Θ χριςθ όλων των ενςωματουμζνων υλικϊν κα γίνεται από ζμπειρο προςωπικό, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 
προμθκευτι 

(δ)Εφιςτάται θ προςοχι ςτα αναγραφόμενα ςτο Φφλλο Αςφαλοφσ Χριςεωσ του Υλικοφ (MSDS: 
MaterialSafetyDataSheet) του προμθκευτοφ του. Το προςωπικό που χειρίηεται το εκάςτοτε υλικό κα είναι 
εφοδιαςμζνο, με μζριμνα του Αναδόχου με τα κατάλλθλα κατά περίπτωςθ Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ), των 
οποίων θ δαπάνθ περιλαμβάνεται ανθγμζνθ ςτισ τιμζσ μονάδασ. 

Ρροςταςία ςτεγανωτικισ μεμβράνθσ και ευπακϊν περιοχϊν, ςε κατακόρυφθ επιφάνεια, με ςτραντηαριςτι 
γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα πλάτουσ 200 mm περίπου και πάχουσ 1 mm, οιαςδιποτε μορφισ, με ςτθρίγματα από ειδικά 
γαλβανιςμζνα βφςματα και ειδικζσ ροδζλεσ, και ςφράγιςθ τϊν κενϊν με μαςτίχα ςιλικόνθσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ 
και τθν ΕΤΕΡ 03-06-01-02 "Στεγανοποίθςθ δωμάτων και ςτεγϊν με μεμβράνεσ PVC". 

Τιμι ανά τρζχον μζτρο (μμ)  

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δφο και ογδόντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   2,80  

 

Άρκρο 7.17 (ΝΕΣ ΟΛΚ 79.45): Κερμικι απομόνωςθ οροφϊν και δαπζδων με φφλλα διογκωμζνθσ 
πολυςτερίνθσ πάχουσ 50 mm   

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΟΙΚ7934 

Για όλα τα άρκρα τθσ παροφςασ ενότθτασ 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ ζχουν εφαρμογι οι ακόλουκοι γενικοί όροι: 

(α)Λόγω τθσ μεγάλθσ ποικιλίασ των προϊόντων και των επιμζρουσ χαρακτθριςτικϊν αυτϊν που αντιςτοιχοφν ςε κάκε 
άρκρο τθσ παροφςασ ενότθτασ, θ επιλογι του προσ ενςωμάτωςθ υλικοφ ι προϊόντοσ υπόκειται ςτθν  ζγκριςθ τθσ 
Υπθρεςίασ, μετά από ςχετικι πρόταςθ του Αναδόχου, ςυνοδευόμενθ από φυλλάδιο τεχνικϊν δεδομζνων του 
προμθκευτι του υλικοφ και ςτοιχεία επιτυχοφσ εφαρμογισ του ςε παρεμφερι ζργα.  

(β)Τα ενςωματοφμενα υλικά κα προςκομίηονται ςτο εργοτάξιο ςτισ εργοςταςιακζσ τουσ ςυςκευαςίεσ επί των οποίων 
κα αναγράφονται κατ' ελάχιςτον θ ονομαςία του προϊόντοσ, το εργοςτάςιο παραγωγισ και θ περιεχόμενθ ποςότθτα 
ςτθν ςυςκευαςία.  

(γ)Θ χριςθ όλων των ενςωματουμζνων υλικϊν κα γίνεται από ζμπειρο προςωπικό, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 
προμθκευτι 

(δ)Εφιςτάται θ προςοχι ςτα αναγραφόμενα ςτο Φφλλο Αςφαλοφσ Χριςεωσ του Υλικοφ (MSDS: 
MaterialSafetyDataSheet) του προμθκευτοφ του. Το προςωπικό που χειρίηεται το εκάςτοτε υλικό κα είναι 
εφοδιαςμζνο, με μζριμνα του Αναδόχου με τα κατάλλθλα κατά περίπτωςθ Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ), των 
οποίων θ δαπάνθ περιλαμβάνεται ανθγμζνθ ςτισ τιμζσ μονάδασ. 

Θερμομόνωςθ οροφϊν και δάπεδων με πλάκεσμονωτικοφ υλικοφ, με φφλλα διογκωμζνθσ πολυςτερίνθσ, χωρίσ 
ςτερζωςθ αυτϊν. Υλικά επί τόπου και εργαςία πλιρουσ καταςκευισ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-06-02-
01 "Θερμομονϊςεισ δωμάτων". 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) πραγματικισ επιφανείασ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δζκα τζςςερα 

                    Αρικμθτικϊσ:   14,00  
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Άρκρο 7.18 (ΝΕΣ ΟΛΚ 79.55): Κερμο-θχομόνωςθ με πλάκεσ ορυκτοβάμβακα πάχουσ 50 mm   
Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΟΙΚ7934 

Για όλα τα άρκρα τθσ παροφςασ ενότθτασ 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ ζχουν εφαρμογι οι ακόλουκοι γενικοί όροι: 

(α)Λόγω τθσ μεγάλθσ ποικιλίασ των προϊόντων και των επιμζρουσ χαρακτθριςτικϊν αυτϊν που αντιςτοιχοφν ςε κάκε 
άρκρο τθσ παροφςασ ενότθτασ, θ επιλογι του προσ ενςωμάτωςθ υλικοφ ι προϊόντοσ υπόκειται ςτθν  ζγκριςθ τθσ 
Υπθρεςίασ, μετά από ςχετικι πρόταςθ του Αναδόχου, ςυνοδευόμενθ από φυλλάδιο τεχνικϊν δεδομζνων του 
προμθκευτι του υλικοφ και ςτοιχεία επιτυχοφσ εφαρμογισ του ςε παρεμφερι ζργα.  

(β)Τα ενςωματοφμενα υλικά κα προςκομίηονται ςτο εργοτάξιο ςτισ εργοςταςιακζσ τουσ ςυςκευαςίεσ επί των οποίων 
κα αναγράφονται κατ' ελάχιςτον θ ονομαςία του προϊόντοσ, το εργοςτάςιο παραγωγισ και θ περιεχόμενθ ποςότθτα 
ςτθν ςυςκευαςία.  

(γ)Θ χριςθ όλων των ενςωματουμζνων υλικϊν κα γίνεται από ζμπειρο προςωπικό, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 
προμθκευτι 

(δ)Εφιςτάται θ προςοχι ςτα αναγραφόμενα ςτο Φφλλο Αςφαλοφσ Χριςεωσ του Υλικοφ (MSDS: 
MaterialSafetyDataSheet) του προμθκευτοφ του. Το προςωπικό που χειρίηεται το εκάςτοτε υλικό κα είναι 
εφοδιαςμζνο, με μζριμνα του Αναδόχου με τα κατάλλθλα κατά περίπτωςθ Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ), των 
οποίων θ δαπάνθ περιλαμβάνεται ανθγμζνθ ςτισ τιμζσ μονάδασ. 

Θερμομόνωςθ - θχομόνωςθ, οροφϊν, δαπζδων, τοίχων, κλπ με πλάκεσ ορυκτοβάμβακα πάχουσ 50 mm, πυκνότθτασ 
80 kg/m3, με ι χωρίσ ςτερζωςθ αυτϊν, ιτοι υλικά και εργαςία πλιρουσ καταςκευισ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν 
ΕΤΕΡ 03-06-02-02 "Θερμομόνωςθ εξωτερικϊν τοίχων". 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) πραγματικισ επιφανείασ. 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Δζκα τζςςερα 

                    Αρικμθτικϊσ:   14,00  

Άρκρο 7.19 (ΝΕΣ ΟΛΚ 76.22.01-Χ): Ταλοπίνακεσ αςφαλείασ (Laminated) ςυνολικοφ πάχουσ 8 mm (4 mm 
+ μεμβράνθ + 4 mm)  

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ : ΟΙΚ7609.2 

Υαλοπίνακεσ αςφαλείασ (LAMINATED), πολλαπλϊν ςτοιβάδων, από κρφςταλλα διαφανι (clear float) και μεμβράνθ 
πολυβινυλίου ι άλλου υλικοφ, οποποιωνδιποτε διαςτάςεων, πλιρωσ τοποκετθμζνοι με ελαςτικά περεμβφςματα από 
EPDM ι ςυναφελθ και ςιλικόνθ. Υλικά και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία πλιρουσ τοποκζτθςθσ, ςφμφωνα με τθν 
μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακεσ με ενδιάμεςο κενό". 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 

ΕΤΡΩ          Ολογράφωσ:     Πενιντα και εβδομιντα λεπτά 

                    Αρικμθτικϊσ:   50,70  

 
Σρίπολθ,  Μάιοσ 2020 
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