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ΠΑΡΑΔΟΧΕ 
 

 
 
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο Πεξηγξαθηθνχ Σηκνινγίνπ, ειήθζεζαλ ππφςε ηα αθφινπζα: 

 

Ζ κέζε απφζηαζε κεηαθνξάο ησλ πεξηζζεπκάησλ ησλ γαησδψλ-εκηβξαρσδψλ πξντφλησλ εθζθαθήο 
ιακβάλεηαη ίζε κε 30 Km, κε ηα ρηιηφκεηξα απηά λα δηαλχνληαη ζε νδφ θαιήο βαηφηεηαο εθηφο πφιεσο. 

Ζ κέζε απφζηαζε κεηαθνξάο ησλ θαζαηξέζεσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα, 
ιακβάλεηαη ίζε κε 25 Km, έσο ην πιεζηέζηεξν αδεηνδνηεκέλν χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο 
Α.Δ.Κ.Κ. 

Γηα ηελ αλαγσγή ησλ πξντφλησλ θαζαηξέζεσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα πνπ 
επηκεηξνχληαη ζε m3 κε βάζε ην ζρεηηθφ άξζξν ηεο κειέηεο θαη ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε tn, δεδνκέλνπ 
φηη νη πνζφηεηεο ΑΔΚΚ πνπ παξαιακβάλνληαη απφ ην .Δ.Γ. Α.Δ.Κ.Κ. επηκεηξνχληαη ζε tn, 
ρξεζηκνπνηείηαη ζπληειεζηήο (εηδηθφ βάξνο) ίζνο κε 2,40 tn/m3 . Αληίζηνηρα, γηα ηελ αλαγσγή ησλ 
απνβιήησλ εθζθαθψλ θαη ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε tn, ρξεζηκνπνηείηαη ζπληειεζηήο (εηδηθφ βάξνο) ίζνο 
κε 1,90 tn/m  

Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε ΑΔΚΚ Σν λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 
απνβιήησλ θαηεδαθίζεσλ θαη θαηαζθεπψλ φπσο θαη φια ηα ζπζηήκαηα αλαθχθισζεο ζηελ Διιάδα, 
είλαη ν λένο Ν.4496/2017 (ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν.2939/01, φπσο απηφο είρε ηξνπνπνηεζεί κε ηνλ Ν. 
3854/2010) θαη ε ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 ε νπνία δηέπεη ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ΑΔΚΚ. 
Ζ Γηαρείξηζε ησλ ΑΔΚΚ ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κέζσ εγθεθξηκέλνπ θαη αδεηνδνηεκέλνπ Αηνκηθνχ ή 
πιινγηθνχ πζηήκαηνο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (.Δ.Γ.) ΑΔΚΚ. Ο Αλάδνρνο ζα κεηαθέξεη θαη ζα 
παξαδίδεη ηα ΑΔΚΚ ζε ρψξνπο αλάθηεζεο πνπ ζα ηνπ ππνδεηθλχεη ην ΔΓ ΑΔΚΚ. ε πεξίπησζε 
Αηνκηθνχ ΔΓ ΑΔΚΚ αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Αηνκηθνχ ΔΓ.  

Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη λα γίλεη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε απνβιήησλ φπσο απηά 
πξνζδηνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ1312Β/2010) θαη ζε θάζε δηάηαμε πνπ 
αλαθέξεηαη ζ΄ απηή. Ο Αλάδνρνο απνδεκηψλεηαη γηα ην θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ζπλνιηθή 
δηαδηθαζία ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ΑΔΚΚ, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ παξαπάλσ ΚΤΑ, 
ρσξίο ηηο δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ κέζσλ), νη 
νπνίεο πεξηιακβάλνληαη αλνηγκέλεο ηηο δαπάλεο ηνπ ηηκνινγίνπ, φπσο ξεηά αλαθέξεηαη ζηνπο 
Γεληθνχο Όξνπο ηνπ Σηκνινγίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ παξάγξαθν 1.1.2 θαη ζηελ Δγθχθιην 11 - 
ΓΝγ/νηθ44038/ΦΝ466/19-6-2017 ηνπ Τ.ΤΠ.ΜΔ. Δπνκέλσο, ν αλάδνρνο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζα 
πξέπεη λα ιάβεη ππφςε φηη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο γηα εξγαζίεο, θνξηνεθθνξηψζεηο, δηαινγή, 
κεηαθνξά θ.ι.π. κέρξη θαη ηελ εθθφξησζε θαη παξάδνζε ησλ απνβιήησλ ζην ρψξν αλάθηεζεο 
ΑΔΚΚ, δειαδή φιεο νη ππφινηπεο δαπάλεο εθηφο ησλ δαπαλψλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, έρνπλ 
ζπκπεξηιεθζεί ζηηο ηηκέο ησλ αληίζηνηρσλ άξζξσλ ηνπ Σηκνινγίνπ ηεο Μειέηεο. 

Οη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ΑΔΚΚ 
θαιχπηνληαη απνινγηζηηθά απφ ην πξνβιεπφκελν πξνο ηνχην εηδηθφ θνλδχιη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 
ην ελ ιφγσ πνζφ, δελ εθαξκφδεηαη ε πξνζθεξφκελε έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ. Καηά ηε ζχληαμε ηνπ 
Πξνυπνινγηζκνχ, ην πνζφ ηεο απνινγηζηηθήο δαπάλεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ΑΔΚΚ ππνινγίζηεθε 
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πνζφηεηα ηνπ πξνβιεπφκελνπ απνβιήηνπ, ην αληίζηνηρν βάξνο ζε ηφλνπο 
θαη ηηο ηηκέο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί θαη ηζρχνπλ σο ρξεκαηηθέο εηζθνξέο γηα ην πιεζηέζηεξν ΔΓ 
ΑΔΚΚ, πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ πεξηνρή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 
απνβιήησλ. Ο Αλάδνρνο ζα πιεξψλεη ηηο δαπάλεο ηεο πξνβιεπφκελεο ρξεκαηηθήο εηζθνξάο πξνο 
ηα ΔΓ ΑΔΚΚ θαη ζα ιακβάλεη ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά πνπ αθνξνχλ ζην είδνο θαη ηελ παξαδνζείζα 
πνζφηεηα ησλ απνβιήησλ θαζψο θαη ην πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε. Γηα ηελ  
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πηζηνπνίεζε θαη πιεξσκή ηεο δαπάλεο ηεο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ, απαηηείηαη σο 
πξνυπφζεζε νη επηκεηξήζεηο λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ηνπ ΔΓ ΑΔΚΚ (π.ρ. 
παξαζηαηηθά, ηηκνιφγηα θ.ι.π.), απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη φηη νη αηηνχκελεο πξνο πιεξσκή δαπάλεο 
αληηζηνηρνχλ ζηηο πνζφηεηεο ΑΔΚΚ πνπ παξαδφζεθαλ ζην ζπκβεβιεκέλν ΔΓ ΑΔΚΚ θαζψο θαη 
Βεβαίσζε Παξαιαβήο ησλ απνβιήησλ απφ ην εγθεθξηκέλν ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, κεηά 
ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ δηαρείξηζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 7 ηεο ΚΤΑ 
36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312/Β/2010). Ζ απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηηο αλσηέξσ δαπάλεο, 
ζα γίλεηαη ζην πιαίζην ησλ πηζηνπνηήζεσλ ηνπ έξγνπ, ζε βάξνο ηνπ εηδηθνχ πνζνχ πνπ έρεη 
πξνβιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ.  
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1 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ είλαη 
απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Σεχρε 
Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

1.1 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ 
εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ 
πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Οη ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 

Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ απφδνζε 
ησλ κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ 
δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή κή κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ 
παξφληνο. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κε ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  πξνθχπηεη ην 
πξνυπνινγηδφκελν άκεζν θφζηνο ηνπ Έξγνπ, δειαδή ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ επί κέξνπο 
εξγαζηψλ ή ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ. ηηο ηηκέο 
κνλάδνο απηέο, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

1.1.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο,ηέιε, δαζκνχο, έμνδα 
εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ., πιελ ηνπ Φ.Π.Α.Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ 
ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.  

1.1.2 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη 
βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, 
θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο 
θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη 
ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά 
πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  

 Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε 
θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ 
Όξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 Σν θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο, ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο 
θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ), φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 
1312Β/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην αξ. πξση. νηθ 4834/25-1-2013 ηνπ 
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο 
αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 Χο «θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο» λνείηαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ απφ ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ θαη ηελ επέθεηλα δηαρείξηζή 
ηνπο. 

1.1.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 
(ζην Η.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο 
αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο 
ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, 
αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θ.ιπ.), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ 
έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη 
ηδηαηηέξσο) θ.ιπ., ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ 
νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ, επηζηεκνληθνχ 
πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζηαηψλ κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν, εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ 
απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

1.1.4 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ 
εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε 
ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο 
εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 
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1.1.5 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 
ζηνηρείσλ, εθ‟ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηεκάησλ 
παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ (ζπαζηεξνηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ θ.ιπ., 
ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.  

ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε θαηαζθεπή 
ησλ ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ 
απαηηνπκέλνπ θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη 
θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ 
πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο ζην Έξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, 
ηνηρία θιπ θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ 
ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο 
Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  

Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ 
εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

(α)  Όηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην 
Γεκφζην 

(β)  Όηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, 
αιιά έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

1.1.6 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά 
κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, 

1.1.7 Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο 
θπθινθνξίαο θαη ηελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ 
κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο 
πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα 
πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θ.ιπ., θαζψο θαη νη 
δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο 
αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θ.ιπ.) 
θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  

1.1.8 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο 
θχζεσο „‟δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ‟‟ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε 
κεραλεκάησλ, εξγαζία θ.ιπ.) 

1.1.9 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ 
εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο 
εξγαζίεο/ιεηηνπξγίεο ηνπ έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο 
νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ 
απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ 
θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, 
νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο 
ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ), ε 
απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν.  

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ 
δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

1.1.10 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε 
ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ πιηθψλ 
πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ 
επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).  

  Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Έξγνπ πξνδηαγξαθέο, 
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ 



ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΔΡΓΑΗΧΝ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ & H/M ΔΡΓΑΗΧΝ  - ΔΚΓΟΖ 4.0 ζει. 6 

ΠΔ- ΔΚΓΟΖ 4. 

1.1.11 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη 
πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 

(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα Ο.Κ.Χ. 
θ.ιπ.),  

(β)  ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 
ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ),  

(γ)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα 
απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Ζ, ΓΔΤΑx θ.ιπ.),  

(δ)  ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,  

(ε)  ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ, 
εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη 
ηδηαίηεξα είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο 
Σηκνινγίνπ  

(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ,  

(δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ 
γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη 
ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.). 

1.1.12 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηηο 
ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 

(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην 
απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο  

(2) Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή 
θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, 
φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ ρψξσλ 
εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή 
ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε 
ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε 
ηεο θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ 
πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ 
πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο. 

1.1.13 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, 
αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, 
εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θ.ιπ.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ 
επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη 
γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ 
εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, 
νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη 
εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξίδνληαο 
ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο [ΟΚΧ]),  

1.1.14 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη ζην 
ρψξν ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο 
κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη‟ αληηπαξάζηαζε κε 
εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, 
πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

1.1.15 Ζ δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί 
δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε. 

1.1.16 Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ 
εληνπηδνκέλσλ κε εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ.  



ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΔΡΓΑΗΧΝ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ & H/M ΔΡΓΑΗΧΝ  - ΔΚΓΟΖ 4.0 ζει. 7 

ΠΔ- ΔΚΓΟΖ 4. 

1.1.17 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο θνίηεο 
πνηακψλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή 
ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα 
θαηαζθεπαδφκελανζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ 
πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.1.18 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ 
πνπ εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

1.1.19 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα 
δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε 
νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη 
πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ 
εξγαζίαο θ.ιπ.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο. 

1.1.20 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ. πνπ 
δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, 
Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, 
ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ. 

1.1.21 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο 
γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ 
κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θ.ιπ.) πνπ νθείινληαη ζε κε 
ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ 
θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.1.22 Δθ‟ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο 
δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεζνδνινγία θαηαζθεπήο ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ 
Έξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ 
νδψλ ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο θαη νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο 
ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 
(θαηαβνιή ηηκήκαηνο πξνο ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη, εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, 
θαηαζθεπή νδψλ πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ) θαη ε ηειηθή 
δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο 
εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

1.1.23 Οη δαπάλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο νδνζηξσκάησλ γηα ηελ 
εθαξκνγή αζθαιηηθψλ επηζηξψζεσλ επ' απηψλ, φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, 
δεκηνπξγία νπψλ αγθχξσζεο (πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη απφζεζεο 
ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη σο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. 

1.1.24 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, 
ηερληθψλ έξγσλ θ.ιπ., κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, 
εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.1.25 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα 
εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο 
ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θ.ιπ. 

1.1.26 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο 
Αξρέο, ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθειείαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.1.27 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο 
ησλ ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο, 
απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θ.ιπ.), ηα νπνία 
επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 

(1) ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε, 
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(2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ ιάβεη 
κέηξα γηα λα απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή 
άιιεο εξγαζίεο. 

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφΓεληθψλ Δμφδσλ (Γ.Δ.) 
θαη Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο νη νπνίεο 
δελ κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο αιιά αθνξνχλ ζπλνιηθά ην θφζηνο ηνπ 
έξγνπ φπσο, θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, 
ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ 
επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην 
πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 
εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη δηαθξίλεηαη ζε: 

(α)  ηαζεξά έμνδα, δειαδή άπαμ αλαιακβαλφκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία 
πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) Δμαζθάιηζεο θαη δηαξξχζκηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, γηα ηελ αλέγεξζε θχξησλ θαη 
βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ π.ρ.  γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο. 

(2) Αλέγεξζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή 
άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(3) Πεξίθξαμεο ή/θαη δηαηάμεσλ επηηήξεζεο εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ 
εθηέιεζεο εξγαζηψλ εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(4) Δμνπιηζκνχ  θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε 
ιεηηνπξγηθήο εηνηκφηεηαο, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο 
ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

(5) Απνκάθξπλζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ηελ 
πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν 
απνδεθηφ  θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο. 

(6) Κηλεηνπνίεζεο (εηζθφκηζεο ζην εξγνηάμην) ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ γεληθήο 
ρξήζεο (π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ), φπσο πξνβιέπεηαη ζην 
ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη απνθηλεηνπνίεζεο κε ην πέξαο ηνπ πξνβιεπφκελνπ 
ρξφλνπ απαζρφιεζεο. 

(7) Οη δαπάλεο επηζθφπεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηπρφλ ζπκπιεξψζεηο 
ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην άκεζν θφζηνο. 

(8) Οη δαπάλεο ζπκπιήξσζεο ησλ ΑΤ/ΦΑΤ (ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο/Φάθεινο 
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο), ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

(9) Γηα θφξνπο. 

(10) Γηα εγγπεηηθέο. 

(11) Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ. 

(12) Πξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ. 

(13) Γηάζεζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

(14) Γηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο (π.ρ. εμεχξεζεο ρψξσλ γξαθείσλ θαη ινηπψλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ, απαηηήζεσο γηα κειέηεο πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςνπλ θαηά ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ, εθηεηακέλεο δηαθσλίεο θαη απαίηεζε 
ηζρπξήο λνκηθήο ππνζηήξημεο, απαηηήζεηο γηα κέηξα πξνζηαζίαο απφ κε ιεθζείζεο 
ππφςε αθξαίεο επηηφπνπ ζπλζήθεο, θινπέο κε θαιππηφκελεο απφ αζθάιηζε). 
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(β)  Υξνληθψο ζπλεξηεκέλα έμνδα, δειαδή εμαξηψκελα απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, 
ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) Υξήζεσο - ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ (πεξηιακβάλεη 
ηε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ θαζαξψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ 
εγθεθξηκέλσλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ) 

(2) Πξνζσπηθνχ γεληθήο επηζηαζίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζην έξγν (ζε πεξίπησζε κε 
κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο 
απαζρφιεζεο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ζην έξγν). Αλεγκέλεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη 
δαπάλεο γηα πξνβιεπφκελεο λφκηκεο απνδεκηψζεηο. Σν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη 
νη επηζηάηεο, κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν (π.ρ. ρσκαηνπξγηθά, ηερληθά, αζθαιηηθά) δελ 
πεξηιακβάλνληαη. 

(3) Ννκηθήο ππνζηήξημεο  

(4) Δμσηεξηθψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ κε ad hoc  κεηάθιεζε 

(5) Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ π.ρ. ρξήζε 
απηνθηλήησλ 

(6) Λεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο 
πξνζσπηθνχ  

(7) Μεηξήζεσλ γεληθψλ δεηθηψλ θαη παξακέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο 
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο 

(8) πληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν 

(9) Σφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 

(10) Σν αλαινγνχλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, 
θφζηνο  έδξαο επηρείξεζεο ή/θαη ιεηηνπξγίαο θνηλνπξαμίαο 

 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη ηνλ 
Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

 Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 
έλαληη παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Σηκνιφγην, 
απνδεθηά φκσο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη 
δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο 
Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα: 

(1) Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ 
απφ ζθπξφδεκα, PVC θ.ιπ. 

Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο αλαθεξφκελεο 
ζηα ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη γηα αληίζηνηρν πιηθφ 
θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο 
ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο ζην παξφλ 
Σηκνιφγην νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: 

     DN / DM 

  φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 

   DM:  Ζ ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ 
Σηκνιφγην. 

Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο κεγαιχηεξε 
ππάξρνπζα δηάκεηξνο. 

(2) Μφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο ηχπνπ FLEXCELL ή αλαιφγνπ 

Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο ζπκβαηηθήο πιάθαο 
ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ (12 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηεο 
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ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο πάρνπο 12 mm, κε βάζε ην 
ιφγν:  

     DN / 12 

 φπνπ DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm. 

(3) ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC 

Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζπκβαηηθήο ηαηλίαο 
ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ (240 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο 
ηαηλίαο ζε κήθνο ζπκβαηηθή ηαηλίαο πιάηνπο 240 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

     ΒN / 240  

 φπνπ ΒΝ: Σν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm 

Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

Όπνπ ζηα επηκέξνπο άξζξα ππάξρεη αλαθνξά ζε ΔΣΔΠ ησλ νπνίσλ έρεη αξζεί κε απφθαζε ε 
ππνρξεσηηθή εθαξκνγή, ε ζρεηηθή αλαθνξά κπνξεί λα αληηζηνηρίδεηαη κε αλαθνξά ζε ΠΔΣΔΠ ή άιιν 
πξφηππν πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο. 
 
 
 
 
 
 
2 ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΡΟΠΟΤ ΔΠΙΜΔΣΡΗΗ ΣΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ ΣΟΤ 

ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

 

2.1 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

2.1.1 Ζ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη είηε βάζεη ησλ ζρεδίσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ 
κειεηψλ είηε βάζεη κεηξήζεσλ θαη ησλ ζπληαζζφκελσλ βάζεη 
απηψλεπηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη πηλάθσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ έγγξαθσλ 
εληνιψλ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ εθάζηνηενξηδνκέλσλ αλνρψλ. 

2.1.2 Ζ Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα ειέγμεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ Έξγνπ, θαηά ηελ θξίζε 
ηεο, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζφηεηα ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ 
πνπ ππνβάιεη ν Αλάδνρνο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε λα 
δηαζέζεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 
Τπεξεζίαο ζηελ δηεμαγσγή ηνπ ελ ιφγσ ειέγρνπ. 

2.1.3 Ζ πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη βάζεη ηεο πξαγκαηηθήο πνζφηεηαο θάζε 
εξγαζίαο, επηκεηξνχκελεο σο αλσηέξσ κε θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο, επί ηελ 
ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην παξφλ Πεξηγξαθηθφ 
Σηκνιφγην. 

2.1.4 Δηδηθφηεξα γηα θάζε εξγαζία, ν ηξφπνο θαη ε κνλάδα επηκέηξεζεο, θαζψο θαη ν 
ηξφπνο πιεξσκήο θαζνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ησλ παξαθάησ 
ΔΗΓΗΚΧΝ ΟΡΧΝ θαη ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ.  

2.1.5 Αλ ην πεξηερφκελν έλφο επηκέξνπο άξζξνπ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ 
αλαθέξεηαη ζε κηα ηηκή κνλάδαο, νξίδεη φηη ε ελ ιφγσ ηηκή απνηειεί πιήξε 
απνδεκίσζε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ, ηφηε 
νη ίδηεο επηκέξνπο εξγαζίεο δελ ζα επηκεηξψληαη νχηε ζα πιεξψλνληαη ζην 
πιαίζην άιινπ άξζξνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Σηκνιφγην. 

2.1.6 ηε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο κε ηνλ ζπλνπηηθφ πίλαθα ηηκψλ, 
ππεξηζρχνπλ νη φξνη ηνπ παξφληνο. 

 
2.2 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
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2.2.1 ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 
 

Καηάηαμε εδαθώλ σο πξνο ηελ εθζθαςηκόηεηα 
 

 Χο "ραιαξά εδάθε"ραξαθηεξίδνληαη νη θπηηθέο γαίεο, ε ηιχο, ε ηχξθε θαη ινηπά εδάθε 
πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ επηρσκαηψζεηο κε αλνκνηνγελή πιηθά.  

 Χο "γαίεο θαη εκίβξαρνο"ραξαθηεξίδνληαη ηα αξγηιηθά, αξγηινακκψδε ή 
ακκνραιηθψδε πιηθά, θαζψο θαη κίγκαηα απηψλ, νη κάξγεο, ηα κεηξίσο ηζηκελησκέλα 
(cemented) ακκνράιηθα, ν καιαθφο, θαηαθεξκαηηζκέλνο ή απνζαζξσκέλνο βξάρνο, 
θαη γεληθά ηα εδάθε πνπ κπνξνχλ λα εθζθαθζνχλ απνηειεζκαηηθά κε ζπλήζε 
εθζθαπηηθά κεραλήκαηα (εθζθαθείο ή πξνσζεηέο), ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε 
ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ ή θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 Χο "βξάρνο"ραξαθηεξίδεηαη ην ζπκπαγέο πέηξσκα πνπ δελ κπνξεί λα εθζθαθζεί εάλ 
δελ ραιαξσζεί πξνεγνπκέλσο κε εθξεθηηθέο χιεο, δηνγθσηηθά πιηθά ή θξνπζηηθφ 
εμνπιηζκφ (ι.ρ. αεξφζθπξεο ή πδξαπιηθέο ζθχξεο). ηελ θαηεγνξία ηνπ 
"βξάρνπ"πεξηιακβάλνληαη θαη κεκνλσκέλνη νγθφιηζνη κεγέζνπο πάλσ απφ 0,50 m3. 

 Χο "ζθιεξά γξαληηηθά"θαη"θξνθαινπαγή"ραξαθηεξίδνληαη νη ζπκπαγείο ζθιεξνί 
βξαρψδεηο ζρεκαηηζκνί απφ ππξηγελή πεηξψκαηα θαη νη ηζρπξψο ηζηκελησκέλεο 
θξνθάιεο ή ακκνράιηθα, ζιηπηηθήο αληνρήο κεγαιχηεξεο ησλ 150 MPa. Ζ εθζθαθή 
ησλ ζρεκαηηζκψλ απηψλ είλαη δπζρεξήο (δελ αλακνριέπνληαη κε ην ripper ησλ 
πξνσζεηψλ ηζρχνο 300 ΖΡ, ε δε απφδνζε ησλ πδξαπιηθψλ ζθπξψλ είλαη κεησκέλε) 

 

2.2.2  ΔΙΓΗ ΚΙΓΚΑΛΔΡΙΑ  

Σα θπξηφηεξα είδε θηγθαιεξίαο, ηα νπνία ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη (ελδεηθηηθά θαη φρη 
πεξηνξηζηηθά) λα πξνκεζεπηεί θαη λα ηα παξαδψζεη ηνπνζεηεκέλα θαη έηνηκα πξνο 
ιεηηνπξγία είλαη ηα αθφινπζα: 

Υεηξνιαβέο 

- Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο 
αλάινγεο εηδηθέο πιάθεο ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ) κε ελζσκαησκέλν εηδηθφ ζχζηεκα 
θιεηδψκαηνο θαη έλδεημε θαηάιεςεο (πξάζηλν-θφθθηλν), φπνπ απαηηείηαη. 

- Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο 
αλάινγεο εηδηθέο πιάθεο ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ), κε κεραληζκφ ξχζκηζεο ρεηξνιαβψλ 
θαη ελζσκαησκέλε νπή γηα θχιηλδξν θιεηδαξηάο αζθαιείαο. 

- Υεηξνιαβή (γξπιφρεξν) γηα ζηξεπηφ παξάζπξν κε ηελ αλάινγε πιάθα ζηεξέσζεο 
(κέζα), κε κεραληζκφ ξχζκηζεο ρεηξνιαβήο θαη αληίθξηζκα ζην πιαίζην ή ζην άιιν 
θχιιν (δίθπιιν παξάζπξν). 

- Υσλεπηέο ρεηξνιαβέο γηα ζπξφκελα θνπθψκαηα κπξνχηδηλεο ή αλνμείδσηεο ή 
ραιχβδηλεο ή πιαζηηθέο κε θιεηδαξηά αζθαιείαο. 

 

2.2.3. ΥΡΧΜΑΣΙΜΟΙ  

Οη εξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ επηκεηξψληαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m²) επηθαλεηψλ ή ζε 
κέηξα κήθνπο (m) γξακκηθψλ ζηνηρείσλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ, πιήξσο 
πεξαησκέλσλ, αλά είδνο ρξσκαηηζκνχ. Απφ ηηο επηκεηξνχκελεοεπηθάλεηεο αθαηξείηαη θάζε 
άλνηγκα, νπή ή θελφ θαη απφ ηα γξακκηθά ζηνηρεία θάζε αζπλέρεηα πνπ δελ ρξσκαηίδεηαη ή 
ρξσκαηίδεηαη κε άιιν είδνο ρξσκαηηζκνχ.  

Ζ εθαξκνγή ζπληειεζηψλ ζα γίλεηαη φπσο νξίδεηαη παξαθάησ, ελψ ε αληηδηαβξσηηθή 
πξνζηαζία ησλ ζηδεξψλ επηθαλεηψλ επηκεηξάηαη αλά kg βάξνπο ησλ ζηδεξψλ 
θαηαζθεπψλ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

Οη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηέο επηκεηξνχληαη 
ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη έγηλαλ απνδεθηέο απφ ηελ Τπεξεζία, ζα πιεξψλνληαη 
ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν γηα ηα δηάθνξα είδε ρξσκαηηζκψλ.  



ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΔΡΓΑΗΧΝ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ & H/M ΔΡΓΑΗΧΝ  - ΔΚΓΟΖ 4.0 ζει. 12 

ΠΔ- ΔΚΓΟΖ 4. 

Οη ηηκέο κνλάδαο ζα απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ 
παξάγξαθν "Δηδηθνί φξνη"ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ 
είλαη αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν "Γεληθνί Όξνη". 

Οη ηηκέο κνλάδνοφισλ ησλ θαηεγνξηψλ ρξσκαηηζκψλ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ 
αλαθέξνληαη ζε πξαγκαηηθή ρξσκαηηδφκελε επηθάλεηα θαη ζε χςνο απφ ην δάπεδν 
εξγαζίαο κέρξη 5,0 m. Οη ηηκέο γηα ρξσκαηηζκνχο πνπ εθηεινχληαη ζε χςνο κεγαιχηεξν, 
θαζνξίδνληαη ζε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ, ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή 
φηαλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο ε δαπάλε ησλ ηθξησκάησλ. 

ε φιεο ηηο ηηκέο εξγαζηψλ ρξσκαηηζκψλ πεξηιακβάλνληαη νη αλακίμεηο ησλ ρξσκάησλ, νη 
δνθηκαζηηθέο βαθέο γηα έγθξηζε ησλ ρξσκάησλ απφ ηελ Δπίβιεςε, ηα θηλεηά ηθξηψκαηα ηα 
νπνία ζα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί 
αζθαιείαο ηνπ αζρνινχκελνπ ζηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, θαη 
ε εξγαζία αθαηξέζεσο θαη επαλαηνπνζεηήζεσο ζηνηρείσλ (π.ρ. ζηνηρείσλ θνπθσκάησλ 
θιπ) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ απαηηείηαη ή επηβάιιεηαη. 

Όηαλ πξφθεηαη γηα θνπθψκαηα θαη θηγθιηδψκαηα ηα νπνία ρξσκαηίδνληαη εμ νινθιήξνπ, ε 
επηκεηξνχκελε επηθάλεηα ησλ ρξσκαηηζκψλ ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν ηεο απιήο 
ζπκβαηηθήο επηθάλεηαο θαηαζθεπαδφκελνπ θνπθψκαηνο (βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ 
δηαζηάζεσλ ηνπ ηεηξάμπινπ ή ηξίμπινπ) ή ηεο θαηαιακβαλφκελεο απφ κεηαιιηθή ζχξα ή 
θηγθιίδσκα πιήξνπο, απιήο επηθάλεηαο, επί ζπκβαηηθφ ζπληειεζηή ν νπνίνο νξίδεηαη 
παξαθάησ: 

 

α/α Δίδνο πληειεζηήο 

1. Θχξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο πιήξεηο ή κε 
παινπίλαθεο νη νπνίνη θαιχπηνπλ ιηγφηεξν απφ ην 
50% ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο. 

α) κε θάζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. Ταιφζπξεοηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο 

κε παινπίλαθεο πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 
50% ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο. 

α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Ταινζηάζηα : 

α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ 

δ) παξαζχξσλ ξνιιψλ 

ε) ζηδεξέληα 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

4. Παξάζπξα κε εμψθπιια νηνπδήπνηε ηχπνπ (ρσξηθνχ, 
γαιιηθνχ, γεξκαληθνχ) πιελ ξνιιψλ 

 

3,70 

5. Ρνιιά μχιηλα, πιαίζην θαη πήρεηο βάζεη ησλ 
εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ζηδεξνχ πιαηζίνπ 

 

2,60 

6. ηδεξέληεο ζχξεο : 

α) κε κίαλ πιήξε επέλδπζε κε ιακαξίλα 

β) κε επέλδπζε κε ιακαξίλα θαη ζηηο δχν πιεπξέο 

γ) ρσξίο επέλδχζε κε ιακαξίλα (ή κφλνλ κε πνδηά) 

δ) κε θηλεηά παινζηάζία, θαηά ηα ινηπά σο γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Πξνπεηάζκαηα ζηδεξά :  
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α/α Δίδνο πληειεζηήο 

α) ξνιιά απφ ραιπβδνιακαξίλα 

β) ξνιιά απφ ζηδεξφπιεγκα 

γ) πηπζζφκελα (θπζαξκφληθαο) 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κηγθιηδψκαηα μχιηλα ή ζηδεξά : 

α) απινχ ή ζπλζέηνπ ζρεδίνπ 

β) πνιπζπλζέηνπ ζρεδίνπ 

 

1,00 

1,50 

9. Θεξκαληηθά ζψκαηα : 

Πξαγκαηηθή ρξσκαηηδνκέλε επηθάλεηα βάζεη ησλ 
Πηλάθσλ ζπληειεζηψλ ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο 
ησλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ 

 

 
 
 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Σα αλαθεξφκελα ζηελ ζπλέρεηα ζηνηρεία πξνειεχζεσο, ζθιεξφηεηαο θαη 
ρξψκαηνο καξκάξσλ είλαη ελδεηθηηθά θάπνησλ απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο 
πνηθηιίεο πνπ παξάγνληαη. Απηφ ζε θακκηά πεξίπησζε δελ ζεκαίλεη φηη ηα 
θνηηάζκαηα καξκάξνπ ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ είλαη νκνηφκνξθα σο πξνο ην 
ρξψκα, ηελ ζθιεξφηεηα θαη ηηο ινηπέο ηδηφηεηεο. Άιισζηε θαη νη ηηκέο δηάζεζεο 
ησλ καξκάξσλ θάζε πεξηνρήο δηαθνξνπνηνχληαη θαη κάιηζηα ζεκαληηθά, 
αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα άξζξα ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ επίζηξσζεο κε κάξκαξα 
ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ πεξηιακβάλνπλ ηδηαηηέξσο ηηκή "θαηνχξαο" πνπ επηζεκαίλεηαη 
κε δηπιφ αζηεξίζθν. 

2. Οη ηηκέο γηα ηελ πιήξε εξγαζία αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο 
Βέξνηαο, ιεπθφ, εμαηξεηηθήο πνηφηεηνο (extra), ζθιεξφ ή καιαθφ θαηά 
πεξίπησζε, θαη είλαη επλφεην φηη είλαη απιψο ελδεηθηηθέο γηα επηζηξψζεηο κε 
κάξκαξν κέζσλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

3. Ο Μειεηεηήο αθνχ επηιέμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καξκάξνπ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη ζην έξγν (ι.ρ. ρξψκα, πθή, ζθιεξφηεηα, δηαζεζηκφηεηα ζηελ 
πεξηνρή ηνπ έξγνπ), πξέπεη λα θάλεη έξεπλα αγνξάο, λα δηαπηζηψζεη ηελ ηηκή 
δηάζεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ καξκάξνπ θαη ζ' απηήλ λα πξνζζέζεη ηελ 
ηηκή "θαηνχξαο" πνπ πξνβιέπεηαη ζην ΝΔΣ ΟΗΚ.  Παξάιιεια ζα πξέπεη λα 
επέκβεη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ άξζξνπ θαη λα εηζάγεη εθεί ηα επηζπκεηά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καξκάξνπ. 

Δπεηδή νη ηηκέο ησλ καξκάξσλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά, είλαη ζθφπκν ε επηινγή 
ηνπ ηχπνπ λα γίλεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Γ/λνπζα ηελ Μειέηε Τπεξεζία. 

4. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα κάξκαξα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ 
Δπξσπατθψλ Πξνηχπσλ ΔΛΟΣ EN 12058: Naturalstoneflooring and stair - 
Πξντφληα απφ θπζηθνχο ιίζνπο - Πιάθεο γηα δάπεδα θαη ζθάιεο - Απαηηήζεηο 
θαη ΔΛΟΣ EN 1469: Naturalstonecladding - Πξντφληα απφ θπζηθνχο ιίζνπο - 
Πιάθεο γηα επελδχζεηο -  Απαηηήζεηο θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE, ζχκθσλα κε 
ηελ ΚΤΑ 10976/244,  ΦΔΚ 973Β/18-07-2007. 

 
ΜΑΛΑΚΑ : ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη εχθνιεο θαηεξγαζίαο 

 

1 Πεληέιεο Λεπθφ 

2 Κνθθηλαξά Σεθξφλ 

3 Κνδάλεο Λεπθφ 

4 Αγ. Μαξίλαο Λεπθφ ζπλεθψδεο 

5 Καπαλδξηηίνπ Κηηξηλσπφ 

6 Μαξαζψλα Γθξί 
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7 Νάμνπ Λεπθφ 

8 Αιηβεξίνπ Σεθξφρξνπλ – κειαλφ 

9 Μαξαζψλα Σεθξφρξνπλ – κειαλφ 

10 Βέξνηαο Λεπθφ 

11 Θάζνπ Λεπθφ 

12 Πειίνπ Λεπθφ 

 
 
 
 
 
 
ΚΛΖΡΑ: ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο 

 

1 Δξέηξηαο Δξπζξφηεθξν 

2 Ακαξχλζνπ Δξπζξφηεθξν 

3 Γνκβξατλεο Θεβψλ Μπεδ 

4 Γνκβξατλεο Θεβψλ Κίηξηλν 

5 Γνκβξατλεο Θεβψλ Δξπζξφ 

6 ηχξσλ Πξάζηλν 

7 Λάξηζαο Πξάζηλν 

8 Ησαλλίλσλ Μπεδ 

9 Φαξζάισλ Γθξη 

10 Ύδξαο Ρνδφηεθξν πνιχρξσκν 

11 Γηνλχζνπ Υηνλφιεπθν 

 
ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΧ ΚΛΖΡΑ: κέηξηαο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο  

 

1 Ησαλλίλσλ Ρνδφρξνπλ 

2 Υίνπ Σεθξφ 

3 Υίνπ Κίηξηλν 

4 Σήλνπ Πξάζηλν 

5 Ρφδνπ Μπεδ 

6 Αγίνπ Πέηξνπ Μαχξν 

7 Βπηίλαο Μαχξν 

8 Μάλεο Δξπζξφ 

9 Ναππιίνπ Δξπζξφ 

10 Ναππιίνπ Κίηξηλν 

11 Μπηηιήλεο Δξπζξφ πνιχρξσκν 

12 Σξίπνιεο Γθξη κε ιεπθέο θέηεο 

13 αιακίλαο Γθξη ή πνιχρξσκν 

14 Αξάρσβαο θαθέ 

 
5. ε φιεο ηηο ηηκέο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζηίιβσζε 

απηψλ (λεξφινπζηξν) 

6. Σν θνλίακα δφκεζεο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, θαηαζθεπάδεηαη κε ιεπθφ 
ηζηκέλην. 

 

2.2.5. ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΟΙΥΧΝ ΚΑΙ ΦΔΤΓΟΡΟΦΧΝ. 

 

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ (εθηφο αινπκηλίνπ) ηνίρσλ θαη 
ςεπδνξνθψλ ηηκνινγνχληαη κε ηα άξζξα 61.30 θαη 61.31.  

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο επίπεδεο επηθάλεηαο γπςνζαλίδσληνηρνπεηάζκαηνο ζε 
έηνηκν ζθειεηφ ηηκνινγείηαηκε ην άξζξν 78.05. 
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Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θακπχισλ ηνηρνπεηαζκάησλ απνδεκηψλνληαη επηπιένλ 
θαη κε ηελ πξφζζεηε ηηκή ηνπ άξζξνπ 78.12. 

Οη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο γπςνζαλίδσλ επίπεδεο ςεπδνξνθήο ζε έηνηκν ζθειεηφ 
απνδεκηψλνληαη, καδί κε ηηο εξγαζίεο αιινπκηλίνπ, κε ην άξζξν 78.34 θαη ζηελ 
πεξίπησζε κε επίπεδεο κε ην άξζξν 78.35. ηελ πεξίπησζε ρξήζεο 
γπςνζαλίδαο δηαθνξεηηθνχ πάρνπο απφ ην πξνβιεπφκελν ζηα παξαπάλσ 
άξζξα 78.34 θαη 78.35, νη ηηκέο πξνζαξκφδνληαη αλαινγηθά κε ηηο ηηκέο ηνπ 
άξζξνπ 61.30. 

 ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο θαη νξπθηνβάκβαθα, ε απνδεκίσζή ηνπ ηηκνινγείηαη 
κε ην άξζξν 79.55. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1:   ΦΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 
 
Α.Σ.: 1 
 
20.05 Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ  
 

Δθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, πιάηνπο βάζεσο έσο 3,00 
m ή κεγαιπηέξνπ ησλ 3,00 m αιιά επηθαλείαο βάζεσο έσο 12,00 m2, ζε βάζνο κέρξη 
2,00 m απφ ην ρακειφηεξν ρείινο ηεο δηαηνκήο εθζθαθήο, ελ μεξψ ή εληφο χδαηνο 
βάζνπο έσο 0,30m, ηνπ νπνίνπ ε ζηάζκε, είηε εξεκεί είηε ππνβηβάδεηαη κε εθ' άπαμ ή 
ζπλερή άληιεζε (ε νπνία πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα), κε ηελ αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ, 
ηελ κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα θαη ηελ ηπρφλ αλαγθαία ζπνξαδηθή 
αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-04-00-
00 "Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ" 
 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) επί νξχγκαηνο, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 
ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ εθζθαθή.  
 
20.05.01  ζε εδάθε γαηψδε-εκηβξαρψδε 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2124  
 

ΔΤΡΧ 4,50 
 
Α.Σ.: 2 
 
20.02 Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ 

ρψξσλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2112  
 

Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ γηα ηελ 
δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ ρψξσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-
03-00-00 "Γεληθέο εθζθαθέο θηηξηαθψλ έξγσλ", ειαρίζηεο πιεπξάο θάηνςεο άλσ ησλ 
3,00 m θαη ζπγρξφλσο νιηθήο επηθαλείαο θάηνςεο κεγαιπηέξαο ησλ 12,00 m2, ζε 
βάζνο κέρξη 2,00 m απφ ηελ πξνζπειάζηκε απφ ηξνρνθφξα ζηάζκε ηνπ 
εθζθαπηνκέλνπ ρψξνπ, ελ μεξψ ή εληφο χδαηνο βάζνπο έσο 0,30 m, ηνπ νπνίνπ ε 
ζηάζκε, είηε εξεκεί είηε ππνβηβάδεηαη κε εθ' άπαμ ή ζπλερή άληιεζε (ε νπνία 
πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα), κε ηελ κφξθσζε ησλ παξεηψλ ή πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα, ηηο 
ηπρφλ απαηηνχκελεο ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ θαη ηελ ζπζζψξεπζε ησλ 
πξντφλησλ εθζθαθήο ζε κέζε απφζηαζε έσο 30 m. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) επί νξχγκαηνο, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 
ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ εθζθαθή. 
 

ΔΤΡΧ2,80  
Α.Σ.:3 
 
20.10 Δπίρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ ή θαηεδαθίζεσλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2162  
 

Δπίρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ ή θαηεδαθίζεσλ δηακνξθσκέλσλ 
ρψξσλ ή ηκεκάησλ απηψλ, ζε κέζε απφζηαζε απφ ηελ ζέζε εμαγσγήο ησλ άλσ 
πξνηφλησλ έσο 10,00 m, κε ηελ έθξηςε, δηάζηξσζε θαηά ζηξψζεηο έσο 30 cm, 
δηαβξνρή θαη ζπκπχθλσζε, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-07-02-00 
"Δπαλεπηρψζεηο ζθακκάησλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ". 

 
 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ.  
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ΔΤΡΧ  4,50 
 
 
 
Α.Σ.:4 

 
22.04 ζρεη40 
 
Καζαηξέζεηο πιηλζνδνκψλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2222 
 

Καζαίξεζε πιηλζνδνκψλ θάζε είδνπο. πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο 
απαηηνχκελα ηθξηψκαηα, νη πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ 
πξντφλησλ ζηηο ζέζεηο θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 14-02-02-01 
"Σνπηθή αθαίξεζε ηνηρνπνηίαο κε εξγαιεία ρεηξφο". 

 
 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο.  
 

ΔΤΡΧ 15,70 
 
 
Α.Σ.:5 
 
22.10 Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα 
 

Καζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα φισλ ησλ 
θαηεγνξηψλ, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε δηαηήξεζε ηνπ 
ππνινίπνπ δνκήκαηνο άζηθηνπ. 
 
πκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ πάζεο θχζεσο απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη 
εξγαιείσλ, ησλ ηθξησκάησλ  θαη πξνζσξηλψλ αληηζηεξίμεσλ, ε ζπζζψξεπζε ησλ 
πξντφλησλ, ν ηεκαρηζκφο ησλ επκεγέζσλ ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο 
ζηηο ζέζεηο θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ   15-02-01-01 
"Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα". 
 
22.10.01  Με ρξήζε ζπλήζνπο θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2226 
 

Δθαξκνγή ζπλήζσλ ηερληθψλ θαζαίξεζεο κε ρξήζε πδξαπιηθήο ζθχξαο ζε 
ζπλδπαζκφ ή κε κε πηζηνιέηα πεπηεζκέλνπ αέξα θαη ζπλαθή εμνπιηζκφ.  
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο 
 

ΔΤΡΧ  28,00 
 

 
 

 
 
 
 
 
Α.Σ.:6 

 
22.20 Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη νηνπδήπνηε πάρνπο 

 

Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη νπνηνπδήπνηε πάρνπο 
(ηζηκέληνπ, καξκάξνπ, ηχπνπ Μάιηαο, πνξζειάλεο, κσζατθνχ, θεξακηθψλ, 
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ζρηζηνιίζνπ, θιπ), κε ην θνλίακα ζηξψζεσο απηψλ, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην 
εδάθνο, κε ηελ ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ θαζαηξέζεσο πξνο θφξησζε. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

22.20.01  Υσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθψλ  
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2236 
 

ΔΤΡΧ     7,90 
 
 
Α.Σ.:7 
 
22.30ζρεη Γηάλνημε νπψλ, θσιεψλ, ή αλνηγκάησλ ζε πιηλζνδνκέο  
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2261.Α  
 

Γηάλνημε νπήο, θσιηάο ή δηακφξθσζε αλνίγκαηνο (ζχξαο, παξαζχξνπ θιπ) ζε 
νπηνπιηλζνδνκέο νπνηνπδήπνηε πάρνπο θαη ηχπνπ, κε ή ρσξίο επίρξηζκα, ζε 
νπνηνδήπνηε χςνο θαη ζέζε ηνπ θηηξίνπ. πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο 
απαηηνχκελα ηθξηψκαηα ή πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο, ε εξγαζία κφξθσζεο ησλ 
παξεηψλ ηεο νπήο ή ησλ παξαζηάδσλ (ιακπάδσλ) ηνπ αλνίγκαηνο θαη ε ζπζζψξεπζε 
ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο ζηηο ζέζεηο θνξηψζεσο.  
 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 

  
 

22.30.08 ΥΔΣΓηα αλνίγκαηα επηθαλείαο άλσ ησλ 2,00 m2 θαη έσο 2,50 m2 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2264.1Γ 
 

ΔΤΡΧ   39,00 
 
 

 
 

Α.Σ.:8 
 
22.45 Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξψλ θνπθσκάησλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2275  
 

Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξψλ ζπξψλ θαη παξαζχξσλ. Πεξηιακβάλεηαη ε αθαίξεζε 
ησλ θχιισλ θαη πξεβαδηψλ, ε απειεπζέξσζε ηνπ ηεηξαμχινπ ή ηνπ πιαηζίνπ απφ ηα 
ζηδεξά ζηεξίγκαηα (ηδηλέηηα) κε πξνζνρή γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπ, θαη ε 
κεηαθνξά πξνο θφξησζε ή απνζήθεπζε.  

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αθξνηάηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεηξαμχινπ ή πιαηζίνπ  
 

ΔΤΡΧ 16,80 
 
 
 
 
 
 
Α.Σ.:9 
 
22.15 Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 
 

Καζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα φισλ 
ησλ θαηεγνξηψλ, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε δηαηήξεζε ηνπ 
ππνινίπνπ δνκήκαηνο άζηθηνπ. 
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πκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ πάζεο θχζεσο απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη 
εξγαιείσλ, ησλ κέζσλ θνπήο ηνπ νπιηζκνχ (κε ηα ζρεηηθά αλαιψζηκα), ησλ 
ηθξησκάησλ θαη πξνζσξηλψλ αληηζηεξίμεσλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ ν 
ηεκαρηζκφο ησλ επκεγέζσλ ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο ζέζεηο 
θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 15-02-01-01 "Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ 
νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα". 

 
 

22.15.01  Με εθαξκνγή ζπλήζσλ κεζφδσλ θαζαίξεζεο 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2226 
 
Δθαξκνγή ζπλήζσλ ηερληθψλ θαζαίξεζεο κε ρξήζε πδξαπιηθήο ζθχξαο ζε 
ζπλδπαζκφ ή κε κε πηζηνιέηα πεπηεζκέλνπ αέξα θαη ζπλαθή εμνπιηζκφ.  
 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο 
 

ΔΤΡΧ   28,00 
 
 
 
 
Α.Σ.: 10 
 
20.30  Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθψλ κε κεραληθά κέζα 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2171 
 

Φνξηνεθθφξησζε κε κεραληθά κέζα επί απηνθηλήηνπ πξνο κεηαθνξά πάζεο θχζεσο 
πξντφλησλ εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ θαη θαηεδαθίζεσλ, κε ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ. 
 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζε φγθν νξχγκαηνο.  
 

ΔΤΡΧ                          0,90 
 
 
 
A.T.: 11 
 
10.07 Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην  
 

Μεηαθνξά κε απηνθίλεην νπνηνπδήπνηε πιηθνχ, αλά ρηιηφκεηξν απνζηάζεσο. 
 

Σηκή αλά ηνλνρηιηφκεηξν (ton.km) 
 

10.07.01  δηα κέζνπ νδψλ θαιήο βαηφηεηαο 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-1136 
 

Δπί νδνχ επηηξέπνπζαο ηαρχηεηα άλσ ησλ 40 km/h 
 
 

ΔΤΡΧ               0,35 
 
 
 
 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΡΓΑΙΧΝ 2 :  ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ  
 

 
Α.Σ.:12 
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32.01 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε 

αληιίαο ή ππξγνγεξαλνχ 
 

Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο 
νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 
Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε κε ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο 
ή ππξγνγεξαλνχ θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ 
επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ,θαη ηηο ΔΣΔΠ: 
 

01-01-01-00 "Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-02-00 "Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-03-00 "πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-04-00 "Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-05-00 "Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-07-00 "θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ". 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ 
ηνπ έξγνπ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 
ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, εθηφο εάλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε 
εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο. 
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 
α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ή ε 
πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, 
ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην ζθπξφδεκα 
παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ 
απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην 
κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζην εξγνηάμην πξνο δηάζηξσζε. 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε 
δαπάλε ηεο εθάζηνηε απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ 
εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε. ε 
νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα ηζηκέληνπ 
ζην ζθπξφδεκα. 

 Ζ απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ηζηκέλην γηα ηελ επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ. 

β. Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιήλξεπζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδπληηθψλ πήμεσο) 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο, 
επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο. 

γ. Ζ δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ 
ζηάζκεο ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζχκθσλα κε 
ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρέο 
ηνπ ηειεηψκαηνο. 

 

δ. πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο 
ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιαο), ε δαπάλε κεηάβαζεο επί ηφπνπ, ζηεζίκαηνο θαη 
επηζηξνθήο ηεο πξέζζαο ζθπξνδέκαηνο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη 
απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ζθπξνδέκαηνο απφ ηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  

ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ 
απαηηήζεσλ (ι.ρ. βηνκεραληθφ δάπεδν). 

 

Οη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πάζεο θχζεσο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, εθηφο απφ 
θειχθε, αςίδεο θαη ηξνχινπο. 

 



ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΔΡΓΑΗΧΝ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ & H/M ΔΡΓΑΗΧΝ  - ΔΚΓΟΖ 4.0 ζει. 21 

ΠΔ- ΔΚΓΟΖ 4. 

Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα 
κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο  

  
 

 
32.01.03 Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΟΗΚ-3213  
  

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 
 

 ΔΤΡΧ 84,00 
 

Α.Σ.:13 
 

 
32.01.06 Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C25/30 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΟΗΚ 3215 
 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 
 

 ΔΤΡΧ 101,00 
 
 
Α.Σ. : 14 
 
32.02 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο 

ρξήζε αληιίαο  
 
Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο 
νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 
Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε ρσξίο ρξήζε αληιίαο 
ζθπξνδέκαηνο θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ 
επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ,θαη ηηο ΔΣΔΠ: 
 

01-01-01-00 "Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-02-00 "Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-03-00 "πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-04-00 "Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-05-00 "Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-07-00 "θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ". 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ 
ηνπ έξγνπ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 
ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, εθηφο εάλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε 
εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο. 
 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
 

α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ 
έξγνπ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ή ε 
πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, 
ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην ζθπξφδεκα 
παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ, νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ 
πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη νη πιάγηεο κεηαθνξέο ηνπ 
κέρξη ηελ ζέζε δηάζηξσζεο, κε ρξήζε νπνπνησλδήπνηε κέζσλ εθηφο απφ αληιία 
ζθπξνδέκαηνο θαη ππξγνγεξαλφ, 

 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε 
δαπάλε ηεο εθάζηνηε απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ 
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εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε. ε 
νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα ηζηκέληνπ 
ζην ζθπξφδεκα. 

 

 Ζ απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ηζηκέλην γηα ηελ επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ. 

 

β. Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιήλξεπζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδπληηθψλ πήμεσο) 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο, 
επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο. 

 

γ. Ζ δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ 
ζηάζκεο ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζχκθσλα κε 
ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρέο 
ηνπ ηειεηψκαηνο. 

 

δ. πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο 
ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιαο) θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε 
ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ζθπξνδέκαηνο απφ ηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  

 

ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ 
απαηηήζεσλ (ι.ρ. βηνκεραληθφ δάπεδν). 

 

Οη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πάζεο θχζεσο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, εθηφο απφ 
θειχθε, αςίδεο θαη ηξνχινπο. 
 

Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα 
κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο  
 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 
 
32.02.04 Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΟΗΚ-3214  
 

 ΔΤΡΧ84,00 
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Α.Σ.:15 
 
38.02 Ξπιφηππνη ρπηψλ κηθξνθαηαζθεπψλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3811  
 

Ξπιφηππνη ρπηψλ κηθξνθαηαζθεπψλ πνπ γεληθψο δελ απαηηνχλ ηθξηψκαηα γηα ηελ 
δηακφξθσζή ηνπο (π.ρ. θξεαηίσλ, επηζηέςεσλ ηνίρσλ, βαζκίδσλ, πεξηδσκάησλ 
εκβαδνχ κέρξη 0,30 m2 θιπ), ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε ππφ ή ππέξ ην έδαθνο, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-04-00-00 "Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ 
ζθπξφδεκα (ηχπνη)". 
 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ 
πιηθψλ, ε εξγαζία αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ 
θαινππηνχ θαη απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 
δηακφξθσζή ηνπ,  
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλαπηχγκαηνο επηθαλείαο. 

 

ΔΤΡΧ22,50 
  

 
 
Α.Σ.:16 

 
38.03 Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3816  
 

Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ (πιαθψλ, δνθψλ, πιαηζίσλ, θαηλσκάησλ, 
ζηχισλ, πεδίισλ, ππεξζχξσλ, θιηκάθσλ θιπ) ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο, 
αιιά ζε χςνο ηνπ ππζκέλα ηνπ μπινηχπνπ κέρξη +4,00 m απφ ην ππνθείκελν δάπέδν 
εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-04-00-00 "Καινχπηα θαηαζθεπψλ 
απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)". 
 

 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ 
πιηθψλ, ε εξγαζία αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ 
θαινππηνχ θαη απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 
δηακφξθσζή ηνπ. 
 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο. 

 

ΔΤΡΧ15,70 
 
 
Α.Σ.:17 
 
38.45  Απνζηαηήξεοζηδεξνπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3873 
 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιαζηηθψλ ή απφ ηζηκεληνεηδή πιηθά ζηεξηγκάησλ 
(απνζηαηήξεο) ραιπβδίλνπ νπιηζκνχ ζηνηρείσλ απφ ζθπξφδεκα, γηα ηελ επίηεπμε ηεο 
πξνβιεπφκελεο απφ ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηελ κειέηε επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ, ζε 
νπνηαδήπνηε ηκήκαηα ηνπ έξγνπ θαη ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) επηθαλείαο μπινηχπνπ.  

 

ΔΤΡΧ                      2,20 
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Α.Σ.:18 
 
38.20 Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο 
 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, κνξθήο 
δηαηνκψλ, θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη δηακφξθσζεο 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη 
ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ 
ΔΣΔΠ 01-02-01-00 "Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ" 
 

Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή 
ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ). 
 

Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ 
Πηλάθσλ Οπιηζκνχ. Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε 
κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ 
Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ 
νπιηζκνχ.  
 

Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ 
ιεπηνκεξψο ηηο δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο 
ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί 
κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ βάξνο. 
Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα ππνγξάθνληαη απφ 
ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ. 
 

Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 
3-1 ηνπ ΚΣΥ-2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη 
απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 

 

Ολνκ. 
δηάκεηξνο 

(mm) 

Πεδίνεθαξκνγήο 

Ολνκ.δηα
ηνκή  
(mm

2
) 

Ολνκ.  
κάδα/ 
κέηξν  
(kg/m) 

Ράβδνη 
Κνπινύξεο θαη 

επζπγξακκηζκέλα 
πξντόληα 

Ηιεθηξν-
ζπγθνιιεκέλα 
πιέγκαηα θαη 
δηθηπώκαηα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 
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ηηο επηκεηξνχκελεοπνζφηεηοζ, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, 
δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα 
αθφινπζα: 

 Ζ ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ κε ζχξκα, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο 
δηαζηαπξψζεηο θαη φρη ελαιιάμ  

 Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.  

 Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2), εθηφο αλ ζηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηεη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ. 

 Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην 
δάπεδν εξγαζίαο.  

 Ζ ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ 
αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά). 

 Ζ απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία . 
 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν  (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ πδξαπιηθψλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 
 
38.20.03 Γνκηθά πιέγκαηα B500C 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-3873 
 

ΔΤΡΧ                      1,01 
 
 
 
Α.Σ.:19 
 

38.20.02 Υαιχβδηλνη νπιηζκνί θαηεγνξίαο B500C 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-3873 
 

ΔΤΡΧ                      1,07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  ΔΡΓΑΙΧΝ 3: ΙΚΡΙΧΜΑΣΑ – ΣΟΙΥΟΠΟΙΙΔ - ΔΠΙΥΡΙΜΑΣΑ 
 

 

 
 Γηα ηα άξζξα ηεο ελφηεηαο 46 πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή ηνίρσλ απφ νπηνπιίλζνπο 

έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

 
α) ηηο ηηκέο κνλάδνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ 

νπηνπιίλζσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 771-1 "ηνηρεία ηνηρνπνηίαο απφ άξγηιν ", κε 
ζήκαλζε CE, ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ αλάκημεο θαη ηξνθνδνζίαο 
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ηνπ θνληάκαηνο, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ηα ηθξηψκαηα, ε απνκείσζε θαη θζνξά ησλ 
πιηθψλ, ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα πάζεο θχζεσο ππνιείκκαηα 
θνληακάησλ θαη ηνχβισλ θαη ε ρξήζε έηνηκνπ θνληάκαηνο ηνηρνπνηίαο θαηά ΔΛΟΣ 
ΔΝ 998-2 κε ζήκαλζε CE ή αζβεζηνηζηκελην-θνληάκαηνο πνπ παξαζθεπάδεηαη 
επί ηφπνπ     

 

β) ηε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε ελδερφκελε ρξήζε 
ξεπζηνπνηεηηθψλπξνζκίθησλ θνληακάησλ, αιιά δελ ζπκπεξηιαβάλεηαη: 

 

γ)  ηε ηηκή κνλάδαο δελ ζπκπεξηιαβάλνληαη θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα: 
- ηα ηπρφλ ρξσζηηθά θαη αληηζπξξηθλσηηθάπξφζκηθηα θαη ηα ελζσκαηνχκελα 

κεηαιιηθά ζηνηρεία (πιέγκαηα, γαιβαληζκέλνη ζπλδεκνη θαη αγθχξηα απφ 
αλνμείδσην ράιπβα) 

- ε ηνπνζέηεζε  πγξνκνλσηηθψλ κεκβξαλψλ θαη ε δηακφξθσζε λεξνρπηψλ θαη 
θαπαθηψλ 

- ε πιήξσζε ησλ αξκψλ κε καζηίρε 
= ε θαηαζθεπή αλσθιίσλ, πνδηψλ θαη θαηαθφξπθσλ ή νξηδφληησλ δηαδσκάησλ 

 

δ) Οη νπηφπιηλζνη ζα απνξξνθνχλ λεξφ έσο θαη 16% θαηά μεξφ βάξνο θαη ζα έρνπλ 
ειάρηζηε αληνρή ζε ζιίςε, νη κελ πιήξεηο θαη νη δηάηξεηνη κε θαηαθφξπθεο νπέο 
8,0 N/mm2, νη δε  δηάηξεηνη κε νξηδφληηεο νπέο 2,5 N/mm2. 

 
 
 
Α.Σ.:20 
 
46.15 Οπηνπιηλζνδνκέο κε δηαθέλνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο 9x19x24 cm ή θαη 

κεγαιπηέξσλ δηαζηάζεσλ 
 

Πιηλζνδνκέο κε ηππνπνηεκέλνπο νπηφπιηλζνπο κε δηάθελα ή/θαη ζεξκνκνλσηηθά 
παξεκβχζκαηα δηαζηάζεσλ 9x19x24cm ή/θαη κεγαιπηέξσλ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη 
ηελ ΔΣΔΠ 03-02-02-00 "Σνίρνη απφ νπηφπιηλζνπο", ζε νπνηαδήπνηε ζέζε θαη ζηάζκε 
ηνπ έξγνπ, κε έηνηκν θνλίακα θηηζίκαηνο παξαδηδφκελν ζε ζηιφ ή κε 
αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα πνπ παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο.  
 

 
 
46.15.02  Πάρνπο 1 (κηαο) πιίλζνπ (κπαηηθνί ηνίρνη) 
  

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-4662.1 
   

  ΔΤΡΧ 39,00 
 
 
 

 
 
Α.Σ.: 21 
 
78.05  Γπςνζαλίδεο 

 
Γπςνζαλίδεο νηνπδήπνηε ζρήκαηνο, πιάηνπο θαη κήθνπο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 520, κε 
ζήκαλζε CE, γηα ηελ επέλδπζε ηνίρσλ ή άιισλ επηθαλεηψλ πιήλ ςεπδνξνθψλ, 
εκβαδνχ εηνίκνπ θχιινπ άλσ ησλ 0.72 m2, επί ζθειεηνχ ή κε (ν ηπρφλ ζθειεηφο 
ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο).  
 

πκπεξηιακβάλνληαη πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο 
ηνπνζεηήζεσο.  
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο γπςνζαλίδσλ εκβαδνχ εηνίκνπ θχιινπ 
κηθξφηεξνπ απφ  0.72 m2, νη ηηκέο ησλ άξζξσλ 78.05.01.εσο 78.05.12 πξνζαπμάλνληαη 
κε ηελ ηηκή ηνπ άξζξνπ 78.05.13. 
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Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 
 

78.05.10 Γπςνζαλίδεο αλζπγξέο θαη ππξάληνρεο, επίπεδεο, πάρνπο 12,5 mm 
  

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7809 

 ΔΤΡΧ    16,80 
 
 
Α.Σ.: 22 
 

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 71 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη 
γεληθνί φξνη: 

α) ηηο ηηκέο κνλάδαο ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα (εξγαζία θαη  
πιηθά): 

- Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ εθαξκνγήο ηνπ επηρξίζκαηνο. φπσο  αθαίξεζε 
ξχπσλ (κε θαηάιιειν απνξξππαληηθφ), κνχριαο (κε κπθεηνθηφλν δηάιπκα), 
ραιαξψλ πιηθψλ (κε βνχξηζηζκα) θιπ 

-  Ζ απνθνπή κεγάισλ εμνρψλ ηεο ππνθείκελεο ζηξψζεο 
- Ζ χγξαλζε ηεο επηθάλεηαο, 
- Ζ πξνζηαζία παξαθείκελσλ θαηαζθεπψλ θαη ν θαζαξηζκφο ηνπο κεηά ην πέξαο 

ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη ε επηθάιπςε αγσγψλ κε νηθνδηθφ ραξηί. 
- Ζ δηακφξθσζε ηάθσλ δπγίζκαηνο, θαηαθνξχθσλ νδεγψλ, μχιηλσλ νδεγψλ 

νξηνζέηεζεο θελψλ θαη νξίσλ θιπ 

γ) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη , εθηφο άλ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελλ 
πεξηγξαθή ηνπο, ηα αθφινπζα (εξγαζία θαη πιηθά): 

- Δπάιεηςε ηεο επηθάλεηαο κε εγθεθξηκέλν ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ   
- Σνπνζέηεζε πιεγκάησλ ή ζθειεηψλ ππνδνρήο επηρξηζκάησλ νηνπδήπνηε 

ηχπνπ, 

δ) Οη ηηκέο ησλ άξζξσλ ηζρχνπλ: 

-  Γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξηγξαθή ησλ άξζξσλ 
ζχλζεζε ησλ θνληακάησλ (κεηαβνιέο ηεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο ηεο 
άκκνπ, ηνπ καξκαξνθνληάκαηνο ή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ θνληάκαηνο ζηα πιηθά 
απηά).  

- Αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο (κε ην ρέξη ή πηζηνπνηεκέλε κεραλή). 
- Γηα νπνηαδήπνηε επηθάλεηα. 

- Γηα νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ι.ρ. θαη γηα ελδερφκελεο 
δηαθνπέο εξγαζίαο ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ). 
71.21  Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7121  
 

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, πάρνπο 2,5 
cm, ζε ηξεηο ζηξψζεηο, απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε πηηζηιηζηή, ε δεχηεξε ζηξσηή 
(ιάζπσκα) θαη ηξίηε ηξηπηή (ηξηβηδηζηή), επί ηνίρσλ ή νξνθψλ, ζε νπνηαζδήπνηε 
ζηάζκε απφ ην έδαθνο, θαη ζε χςνο κέρξη 4,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα 
κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-03-01-00 "Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ 
παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ". 
 

Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία, κε ηα πιηθά επί ηφπνπ θαη ηνλ απαηηνχκελν κεραληθφ 
εμνπιηζκφ, εηδηθά εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

ΔΤΡΧ13,50 
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Α.Σ.23 
 
71.22  Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ή παηεηά κε ηζηκεληνθνλίακα 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7122  
 

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ή παηεηά κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ, πάρνπο 2,5 
cm, εηο ηξείο ζηξψζεηο, επί ηνίρσλ ή νξνθψλ, ζε νπνηαζδήπνηε ζηάζκε έδαθνο, θαη ζε 
χςνο κέρξη 4,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-
03-01-00 "Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ". 
 

Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία, κε ηα πιηθά επί ηφπνπ θαη ηνλ απαηηνχκελν κεραληθφ 
εμνπιηζκφ, εηδηθά εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

ΔΤΡΧ14,00 
 
 
 
Α.Σ.:24 
 
23.03 Ηθξηψκαηα ζηδεξά ζσιελσηά 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2303  
 

Ηθξηψκαηα ζηδεξά ζσιελσηά ζπκβαηηθνχ ηχπνπ, κε δάπεδν εξγαζίαο απφ καδέξηα, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-03-00-00 "Ηθξηψκαηα". 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ελνίθην ησλ κεηαιιηθψλ πιαηζίσλ θαη 
ζηεξηγκάησλ, ε κεηαθνξά ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε εξγαζία 
ζπλαξκνιφγεζεο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο ησλ ηθξησκάησλ θαη ε θζνξά ηεο μπιείαο 
θαη ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ. 
 

Σα ηθξηψκαηα ζα είλαη επαξθψο ζηεξεσκέλα επί ηεο επηθαλείαο ηνπ θηηξίνπ, δε ζα 
παξνπζηάδνπλ θηλεηφηεηα θαη κεγάια βέιε θάκςεσο θαη ζα θέξνπλ θηγθιηδψκαηα 
αζθαιείαο θαη θιίκαθεο αλφδνπ. 
 

Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλνλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 
κειέηε ηνπ έξγνπ ε θαηαζθεπή ηδηαηηέξσλ ηθξησκάησλ (πέξαλ απηψλ πνπ ζεσξνχληαη 
αλεγκέλα ζηηο επί κέξνπο ηηκέο κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ) ή θαηφπηλ εηδηθήο εγθξίζεσο 
ηεο Τπεξεζίαο.  
 

Χο επηθάλεηα πξνο επηκέηξεζε ιακβάλεηαη ε επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ επί ηεο νπνίαο 
εθηεινχληαη νη εξγαζίεο, πξνζαπμαλφκελε θαηά ηηο παξάπιεπξεο πξνεμνρέο ηνπ 
ηθξηψκαηνο, εθ' φζνλ έρνπλ βάζνο κεγαιχηεξν απφ 0,20 m. Γελ πεξηιακβάλνληαη 
ελδερφκελεο θoξσλίδεο, θνξλίδεο θιπ,  
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).  
 

ΔΤΡΧ5,60 
 
 
Α.Σ.:25 
 
23.14 Δπελδχζεηο πξφζνςεο ηθξησκάησλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2314.1  
 

Δπέλδπζε πξφζνςεο ηθξησκάησλ κε ιηλάηζεο ή ζπλζεηηθά πθαληά θχιια, πξνζδεκέλα 
κε ζχξκα ή ζπλδεηήξεο ζηα νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθα ζηνηρεία ηνπ ηθξηψκαηνο. Ζ 
επηθάιπςε ζα είλαη πιήξεο θαη ηα θχιια επηθάιπςεο επαξθψο ηαλπζκέλα. 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ε επέλδπζε ησλ εμσηεξηθψλ ηθξησκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα φιεο 
ηηο θαηαζθεπέο εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).  
 

ΔΤΡΧ0,65  
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΡΓΑΙΧΝ 4: ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΙΝΔ ή ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ 
 

 
 
 
Α.Σ.:26 
 
 
52.73.02 ηέγε μύιηλε γηα επηζηέγαζε  
 
ηέγε μπιίλε, γηα επηζηέγαζε κε θχιια ιακαξίλαο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηελ επίβιεςε, 
κνλνθιηλήο ή πνιπθιηλήο, νπνηαζδήπνηε θάηνςεο θαη ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην έδαθνο, κε 
δνθίδεο (απινχο ακείβνληεο) ή δεπθηά απιήο κνξθήο, κε ηεγίδεο, δηαδνθίδεο, ζηξσηήξεο, 
θνξπθνδνθνχο, θαηά κήθνο θαη εγθάξζηνπο, ζπλδέζκνπο δεπθηψλ, φια απφ δνκηθή μπιεία 
πειεθεηή, θαηεγνξίαο θαη‟ ειάρηζηνλ C22 - 10E θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 338, κε επηηεγίδεο 4x6 cm θαη κε 
ζαλίδσκα πάρνπο 18 mm απφ μπιεία πξηζηή, κε ζηδεξνχο ζπλδέζκνπο (ηδηλέηηα, αγθάιεο 
αλάξηεζεο ειθπζηήξσλ θ.ι.π.) θαη γεληθά κε πιηθά, κηθξνυιηθά θαη ηθξηψκαηα επί ηφπνπ θαζψο θαη 
ηελ εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο.  
 
ηελ ηηκή κνλάδαο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα απαηηνχκελα ηθξηψκαηα θαη πάζεο θχζεσο κέζα θαη 
κέηξα πξνζηαζίαο.  
 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) νξηδνληίαο πξνβνιήο  
 
 
52.73.02 ηέγε μχιηλε, αλνίγκαηνο 6,01 έσο 12,00 m 
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5274  
 
ΔΤΡΧ 50,5 

 
 
 
 

 
Α.Σ.:27 
 

Γηα ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο μπιίλσλ ηνηρσκάησλ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί 
φξνη: 
α) ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη  νη αθφινπζεο εξγαζίεο θαη πιηθά: 

- Οια ηα απαηηνχκελα ζπλδεηηθά κέζα, φπσο γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ θαξθηά, 
μπιφβηδεο, μπινπξγηθέο θφιιεο, γαιβαληζκέλα κεηαιιηθά εηδηθά ηεκάρηα θαη 
ζηεξίγκαηα, βχζκαηα ρεκηθά ή εθηνλνχκελα θιπ. 

- Ζ πξνζηαζία ηεο μπιείαο απφ ηα έληνκα. 
- Σα ειαζηηθά παξεκβχζκαηα ζηεγαλφηεηαο, απφζβεζεο θξαδαζκψλ ή θξνχζεσλ 

απφ νπνηνδήπνηε ζπλζεηηθφ πιηθφ, νη καζηίρεο ζθξάγηζεο αξκψλ (αθξπιηθέο, 
ζηιηθφλεο, πνιπνπξαηζάλεοθιπ),   

- Σα ζηεξίγκαηα ηεο θάζζαο (ηξία αλά νξζνζηάηε θαη ηνπιάρηζηνλ έλα ζην 
παλσθάζη γηα ηα δίθπιια θνπθψκαηα ) απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλε ιάκα 
δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 2x30 mm, καδί κε ηελ ηζηκεληνθνλία ή αλάινγν πιηθφ 
ζηήξημεο ηεο θάζζαο, 

- Οη ζχλδέζκνη αθακςίαο γηα ηελ πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε ησλ θνπθσκάησλ κέρξη 
ηε πήμε ησλ θνληακάησλ ζηήξημεο, 
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- Σα πεξηζψξηα (πεξβάδηα) δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 12x50 mm, ή εκηθπθιηθφ 
αξκνθάιππηξν δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 2,5x2,5 mm (εθηφο αλ νξίδνληαη 
κεγαιχηεξα ζηα επηκέξνπο άζξα), 

- Oη ελδερφκελεο ζθνηίεο ζθξάγηζεο ζην θαησθάζη, ζηα θνπθψκαηα κε πνδηά, 
- Oη πξνδηακνξθσκέλεο ζην εξγαζηήξην ππνδνρέο ζηξνθέσλ, θιεηδαξηψλ θαη 

ινηπψλ εμαξηεκάησλ, 
-  Ζ ζήκαλζε ησλ θχιισλ γηα ηελ κνλνζήκαληε αληηζηνίρεζή ηνπο, 
- Σα ελδερφκελα μχιηλα θαησθάζηα,  
- Οη ςεπηφθαζεο (αλ αθαηξνχληαη επηηξέπεηαη λα είλαη απφ κνξηνζαλίδα 25 mm 

ελψ αλ παξακέλνπλ ζα είλαη απφ εκπνηηζκέλε μπιεία πάρνπο 22 mm) θαη ε 
ζηήξημή ηνπο, 

- Σα ελδερφκελα περάθηα ζπγθξάηεζεο παινπηλάθσλ, 
- Σα πιηθά πιήξσζεο πξεζζαξηζηψλ θχιισλ (πεηξνβάκβαθαοθιπ) 
- Οια ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία αλάξηεζεο, ιεηηνπξγίαο, ζηήξημεο, ζηξνθήο θαη 

γεληθά ηεο αζθάιηζεο θαη θίλεζήο ησλ θνπθσκάησλ, εθηφο απηψλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν ή αλαθέξνληαη ξεηά ζην αληίζηνηρν 
άξζξν,  

β) ηηο ηηκέο κνλάδαο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε (εθηφο αλ νξίδεηαη ξεηά ζην 
αληίζηνηρν άξζξν): 
- γηα θιείζξα, ρεηξνιαβέο, ζχξηεο,  
- γηα ελδερφκελα εηδηθά κεηαιιηθά θαησθάζηα. 
 
 

γ) Οη ηηκέο κνλάδαο (Σ1) ησλ άξζξσλ ηζρχνπλ θαη γηα κεηαβνιέο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο 
βαζηθήο δνκηθήο μπιείαο ηνπ θνπθψκαηνο κέρξη 10%. Πέξαλ ηνπ σο άλσ 
πνζνζηνχ απηνχ, ε αληίζηνηρε ηηκή (T2) ζα πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηνπ ηχπνπ: 

 Σ2 = Σ1 x(V2 / [1,10 xV1]), φπνπ V1 ν αξρηθφο ζπκβαηηθά πξνβιεπφκελνο ζην 
ηηκνιφγην φγθνο μπιείαο θαη V2 ν λένο. 

 
 

54.46 Θχξεο μχιηλεο πξεζζαξηζηέο 
 

 Καηαζθεπή πξεζζαξηζηήο ζχξαο απφ μπιεία ηχπνπ νπεδίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε 
θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-01-00 "Ξχιηλα θνπθψκαηα", κε πεξηζψξηα (πεξβάδηα) 2x5,5 cm θαη 
ζηηο δχν φςεηο κε θχιια πξεζζαξηζηά κε θφληξα - πιαθέ, πιήξε ή κε θεγγίηε, 
ζπλνιηθνχ πάρνπο 5 cm απνηεινχκελα απφ πιαίζην 4x7 cm κε ελίζρπζε ζην χςνο ηεο 
θιεηδαξηάο κε μχιν δηαζηάζεσλ 4x5x40 cm, κε ζθειεηφ ζηαπξσηφ απφ μχια 
"κηζνραξαθηά" 4x5 cm αλά 15 cm ην πνιχ ή απφ πήρεηο ζηαπξσηέο "κηζνραξαθηέο"  
θαζαξήο δηαηνκήο ηνπιάρηζηνλ 36x8 mm κε θελφ 50x50 mm, πεξηζψξηα 5x2,5 cm ζε 
θάζε πιεπξά θαη θφληξα πιαθέ ησλ 5 mm θαη γεληθά μπιεία, ζηδεξηθά αλαξηήζεσο, 
ζηεξεψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο (εθηφο απφ ρσλεπηή θιεδαξηά θαη ρεηξνιαβέο) θαη 
κηθξνυιηθά θαη εξγαζία γηα θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε πεξηιακβαλνκέλεο 
θαη ηεο εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο ρσλεπηήο θιεηδαξηάο θαη ρεηξνιαβψλ,  

 

 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).  
 

54.46.01 Με θάζζα δξνκηθή, πιάηνπο έσο 13 cm 
 

  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5446.1  
 

ΔΤΡΧ 118,00  
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Α.Σ.:28 
 
 Γηα ηηο εξγαζίεο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 61 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚέρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη 

γεληθνί φξνη: 
 

(α) ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 

- φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο (ηαπ, ζπλδεηήξεο επέθηαζεο, θνριίεο θιπ), 
ζηεξέσζεο (ρεκηθά ή εθηνλνχκελα βχζκαηα, κε Δπξσπατθή Σερληθή Δγθξηζε -
ΔΣΑ-, ζχκθσλα κε ηηο ETAG 001.XX), θαη ιεηηνπξγίαο (φπνπ ηπρφλ απαηηείηαη, 
ζηξνθείο, ξάνπια θχιηζεο θιπ) απφ αλνμείδσην ράιπβα ή ελ ζεξκψ 
γαιβαληζκέλα, 

- ηα πιηθά ζπγθφιιεζεο θαη ηα ελδερφκελα παξεκβιήκαηα ζηεγαλφηεηαο (λενπξέλην, 
EPDMθιπ),  

- ελδερφκελεο καζηίρεο ζθξάγηζεο αξκψλ ησλ ζηνηρείσλ. 
 
(β) Όηαλ κεηαβάιινληαη γεσκεηξηθά ζηνηρεία αλαθεξφκελσλ δηαηνκψλ ζηδεξψλ 

ζηνηρείσλ ησλ άξζξσλ, ζηε πεξίπησζε πνπ ε ηηκνιφγεζε ηεο εξγαζίαο γίλεηαη κε 
βάζε ηε κνλάδα κήθνπο ή ηελ επηθάλεηα, ε ηηκή αλαπξνζαξκφδεηαη αλαινγηθά κε 
βάζε ηελ αλαινγία ζπλνιηθνχ βάξνπο λέαο θαη παιαηάο θαηαζθεπήο. 

  
 
 
61.31 Μεηαιιηθφο ζθειεηφο ηνηρνπεηάζκαηνο 
  

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6118 
 

 Καηαζθεπή κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ γηα ηελ ηνπνζέηεζε κε θέξνληνο ηνηρνπεηάζκαηνο κε 
ή ρσξίο αλνίγκαηα (εθηφο ςεπδνξνθψλ), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, ζε νπνηνδήπνηε 
χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, απφ απιέο ζηξαληδαξηζηέο δηαηνκέο γαιβαληζκέλνπ 
κνξθνζηδήξνπ ή δηαηνκέο ζηξαληδαξηζηήο ιακαξίλαο (ζηξσηήξεο, νξζνζηάηεο, θιπ), 
ζηεξεσκέλεο κε γαιβαληζκέλα εθηνλνχκελα ή ρεκηθά βχζκαηα θαη γεληθά 
κνξθνζίδεξνο, ζηξαηδαξηζηέο δηαηνκέο, βχζκαηα, ζχλδεζκνη θαη κηθξνυιηθά θαζψο θαη 
εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξεψζεο. 

 

 Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) 
 

 ΔΤΡΧ 2,80 
 
 
 
Α.Σ.:29 
 
Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 65 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

α) Οη κέζεο ηηκέο ησλ αληνρψλ ησλ ξάβδσλ αινπκηλίνπ ζα είλαη:  

- θνξηίν ζξαχζεο 180 - 220 MPa,  
- φξην ειαζηηθφηεηαο 140 - 180 MPa,  
- επηκήθπλζε ε = 4 - 6%.  

β) Σα ειάρηζηα πάρε επίζηξσζεο αλνδίσζεο ζα είλαη:  

- γηα θαηαζθεπέο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ 15 κm,  
- γηα θαηαζθεπέο ζην εμσηεξηθφ απηνχ 20 κm 
- ζε ηζρπξά δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ 25 κm. 

γ)  Σoειάρηζηoπάρoο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο ζα είλαη 50 κm. 

δ)  ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ άξζξσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα θαη ηα αθφινπζα 
(εξγαζία θαη πιηθά): 
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δ1)  Ζ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ κεραληζκψλ αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο, ρσξίο ηελ 
αμία ησλ πιηθψλ απηψλ, εθηφο άλ ζην άξζξν αλαθέξεηαη ξγηά φηη 
πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνκήζεηά ηνπο.. 

δ2) Ζ θαηαζθεπή ςεπηφθαζζαο απφ ζηξαληδαξηζηή γαιβαληζκέλε ιακαξίλα 
πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1,8 mm, δηαηνκήο νξζνγσληθήο ή Π, κε ηα ζηεξίγκαηα 
ηνπ ζθειεηνχ απφ γαιβαληζκέλεο ιάκεο 50Υ3 mm,  

δ3) Σα ειαζηηθά παξεκβχζκαηα θαη ηαηλίεο (λενπξέλ, EPDMθιπ), θαζψο θαη φια 
ηα απνηνχκελακηθξνυιηθά, ζχκθσλα κε νδεγίεο ηνπνζέηεζεο ηνπ 
πξνκεζεπηή ηνπ πξντφληνο, γηα ηελ πιήξε, ηελ εμαζθάιηζε ηεο 
πδαηνζηεγαλφηεηαο, ηεο αεξν-ζηεγαλφηεηαο, ηεο ερνκφλσζεο ηεο θαη 
ζεξκνκφλσζεο. 

δ4) Ζ ηνπνζέηεζε πξνζσξηλψλ αθαηξνχκελσλ ζπλδέζκσλ (πξνθίι Π) ζηηο 
ςεπηφθαζεο αλνηθηψλ δηαηνκψλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αθακςία 
ηνπο θαηά ηε κεηαθνξά ε ηε ηνπνζέηεζε. 

δ5) Ζ ειεθηξνζηαηηθή βαθή θαη αλνδίσζε ησλ πξνθίι ηνπ αινπκηλίνπ, εθηφο άλ 
ξεηά αλαθέξεηαη ζην άξζξν φηη ηηκνινγείηαη ηδηαίηεξα . 

ε)  Σα ζθνχξα (παληδνχξηα) θαη ην ηκήκα ηεο θάζζαο αινπκηλίνπ πνπ ηνπο  αληηζηνηρεί, 
ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ην εκβαδφλ ηνπο, κε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ ΟΗΚ 65.44. 

 
65.01 Σππνπνηεκέλα θνπθψκαηα απφ αινπκίλην κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή  

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6501  
 

Δηνηκα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ ηππνπνηεκέλσλ αλνηγκάησλ, βηνκεραληθήο θαηαζθεπήο, 
πξνεξρφκελα απφ πηζηνπνηεκέλε θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ SO 9001 παξαγσγηθή δηαδηθαζία, κε 
δηάηαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο αλάινγα κε ηελ "ζεηξά" ηνπο, κε δπλαηφηεηα 
ππνδνρήο δηπινχ παινπίλαθα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-03-00 
"Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ", πιήξσο ηνπνζεηεκέλα θαη ζηεξεσκέλα.. 
 
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ζε έξγα κε κεγάιν αξηζκφ απιψλ θνπθσκάησλ 
αινπκηλίνπ, ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ ηνπ εκπνξίνπ, πνπ κπνξνχλ λα επηιερζνχλ 
απφ θαηαιφγνπο πξνκεζεπηψλ ψο πξντφληα έηνηκα πξνο ηνπνζέηεζε. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ θνπθσκάησλ 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

65.01.02  
 
Κνπθψκαηα απφ ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν αινπκίλην 12 - 24 kg/m2 

 

ΔΤΡΧ200,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
Α.Σ.:30 
 
76.27 Γηπινί ζεξκνκνλσηηθνί - ερνκνλσηηθνί - αλαθιαζηηθνί παινπίλαθεο 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7609.2 
 

Γηπινί ζεξκνκνλσηηθνί - ερνκνλσηηθνί - αλαθιαζηηθνί παινπίλαθεο, απινί ή πνιιαπινί 
(LAMINATED), oπνπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, απφρξσζεο, βαζκνχ 
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θσηνδηαπεξαηφηεηαο θαη βαζκνχ θσηναλάθιαζεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 
ΔΣΔΠ 03-08-07-02 "Γηπινί παινπίλαθεο κε ελδηάκεζν θελφ". πιήξσο ηνπνζεηεκέλνη κε 
ειαζηηθά παξεκβχζκαηα θαη ζηιηθφλε  Πιήξεο πεξαησκέλε εξγαζία, κε πιηθά θαη 
κηθξνυιηθά επί ηφπνπ. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

76.27.02 Γηπινί παινπίλαθεο ζπλνιηθνχ πάρνπο 22 mm, (θξχζηαιιν 5 mm, θελφ 
12 mm, θξχζηαιιν 5 mm) 

 

ΔΤΡΧ54,0 
 
 
 
Α.Σ.:31 
 
65.05 Θχξεο αινπκηλίνπ ρσξίο παινζηάζην. 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6502 
  

Θχξεο ζπκπαγείο ζπφ ζεξκνκνλσηηθφ πέηαζκα (πάλει) αινπκηλίνπ, κνλφθπιιεο, 
αλνηγφκελεο, νπνπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-
08-03-00 "Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ". 

 

 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
  

 ΔΤΡΧ 6,40 
 
 
Α.Σ.:32 
 
63.01  Kιίκαθεοζηδεξέο θαξθσηέο 
 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6301  
 

 Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξψλ θαξθσηψλ θιηκάθσλ, επζχγξακκσλ, θπθιηθψλ ή 
κηθηψλ, νηνπδήπνηε πιάηνπο θαη βαζκίδεο νηαζδήπνηε δηαηνκήο, κε ή ρσξίο 
πιαηχζθαια, κε ζθειεηφ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο νξζνζηάηεο απφ ζηδεξνζσιήλα 
δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 2˝ θαη ξάβδνπο κνξθνζηδήξνπ, βαζκηδνθφξνπο θαη κέησπα κε 
επέλδπζε απφ ιακαξίλα καχξε ή απφ ζηδεξνιάκεο ρσξίο επέλδπζε, παηήκαηα κε 
κνξθή ζράξαο απφ ξάβδνπο ζηξνγγπιέο ή νξζνγσληθήο δηαηνκήο ή απφ καχξε 
κπαθιαβσηή ιακαξίλα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 3 mm, πιαηχζθαια θαη θηγθιηδψκαηα απιά 
ζχκθσλα κε ην ζρέδην θαη γεληθά, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, 
ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξέσζεο κε ζηδεξέο παθησκέλεο δηράιεο.  

 

 Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg)  
 

 ΔΤΡΧ9,00 
 
 
 
 
 

 

 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  ΔΡΓΑΙΧΝ 5: ΔΠΔΝΓΤΔΙ – ΔΠΙΣΡΧΔΙ - ΥΡΧΜΑΣΙΜΟΙ 
 

 

 
 
Α.Σ.:33 
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73.26  Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο, ιεπθά ή έγρξσκα 
 

Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο, ιεπθά ή έγρξσκα, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-02-00 "Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα, εζσηεξηθέο θαη 
εμσηεξηθέο", ηνπνζεηνχκελα κεηά ηελ απφμεζε ησλ επηρξηζκάησλ, ζε ππφζηξσκα 
ηζηκεληναζβεζηνθνληάκαηνο ησλ 350 kg ηζηκέληνπ θαη 0,04 m3 αζβέζηνπ ή θνιιεηά κε 
θφιια πιαθηδίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12004, κε αξκνχο ην πνιχ 1 mm, κε πιήξσζε ησλ 
θελψλ κε ιεπηφξξεπζην ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg θαη αξκνιφγεκα κε ιεπθφ 
ηζηκέλην, κε ή ρσξίο ρξσζηηθέο ή αξκφζηνθν.  
 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ηα πιαθίδηα, ε ηζηκεληνθνλία ή ε θφιια επί ηφπνπ 
ηνπ έξγνπ, νη θζνξέο ησλ πιηθψλ, ε ηνπνζέηεζε, ε αξκνιφγεζε, ν ηειηθφο θαζαξηζκφο 
ηεο επηθαλείαο θαζψο θαη ε δηάλνημε νπψλ ζηα πιαθίδηα γηα ηελ δηέιεπζε πδξαπιηθψλ 
ζσιελψζεσλ, ηνπνζέηεζε δηαθνπηψλ, ξεπκαηνδνηψλ θιπ,  
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 
73.26.03 Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο 15x15 cm, θνιιεηά 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7326.1  
 

ΔΤΡΧ31,0 
 
 
 
Α.Σ.:34 
 
73.33 Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7331  
 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα 1εο πνηφηεηαο αλπάισηα, έγρξσκα, 
πδαηναπνξξνθεηηθνηεηαο έσο 0,5%, αληνρήο ζε απφηξηςε "GROUP 4", δηαζηάζεσλ 
20x20 cm, νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο θαη ζρεδίνπ εθαξκνγήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε 
θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-02-00 "Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα, εζσηεξηθέο θαη 
εμσηεξηθέο".   
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ κε 
αξκνχο 1 έσο 2 mm, ζε ζηξψζε ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, ή κε θφιια 
πιαθηδίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12004, ζπκβαηή κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή, ε πιήξσζε 
ησλ αξκψλ κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ, καχξνπ ρξψκαηνο, ή κε εηδηθν 
πιηθφ πιεξψζεσο ζπκβαηφ κε ηα θεξακηθά πιαθίδηα θαη ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο 
ηειηθήο επηθαλείαο ηνπ δαπέδνπ.  
 

Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία ράξαμεο ηνπνζέηεζεο, αξκνιφγεζεο θαη θαζαξηζκνχ κε 
ηα πιηθά πάζεο θχζεσο επί ηφπνπ. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

73.33.03 Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε πιαθίδηα GROUP 4, δηαζηάζεσλ 40x40 cm 

 

ΔΤΡΧ36,0  
 
Α.Σ.:35 
 
73.35 Πεξηζψξηα (ζνβαηεπηά) απφ θεξακηθά πιαθίδηα 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7326.1  
 

Πεξηζψξηα (ζνβαηεπηά) απφ θεξακηθά πιαθίδηα νπνηνπδήπνηε ηχπνπ θαη  δηαζηάζεσλ, 
κνλφρξσκα ή έρξσκα, κε αξκνχο πιάηνπο 2 mm, ζηεξενχκελα κε  ηζηκεληνθνλία ή 
θφιια πιαθηδίσλ.  
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Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία ράξαμεο ηνπνζέηεζεο, αξκνιφγεζεο θαη θαζαξηζκνχ κε 
ηα πιηθά πάζεο θχζεσο επί ηφπνπ. 
 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ)  
 

ΔΤΡΧ4,50 
 
 
Α.Σ.: 36 
 
73.36  Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ θαη πεξηζψξηα κε ηζηκεληνθνλίακα ζε ηξεηο ζηξψζεηο 

 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ θαη θαηαζθεπέο πεξηζσξίσλ κε ηζηκεληνθνλίακα κε δχν 
ζηξψζεηο ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ κε άκκν ρνλδξφθνθθε θαη 
ηξίηε ζηξψζε κε παηεηφ ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ κε ιεπηνθφθθε 
άκκν.  
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

73.36.01 Δπηζηξψζεηο ηζηκεληνθνλίαο πάρνπο 3,0 cm 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7335 
 

ΔΤΡΧ18,00 
 
 
Α.Σ.:37 
 
73.16  Δπηζηξψζεηο κε πιάθεο ηζηκέληνπ 

 

Δπηζηξψζεηο κε πιαθψλ ηζηκέληνπ πιεπξάο άλσ ησλ 30 cm θαη πάρνπο 3 έσο 5 cm,  
θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1338, κε αξκνχο πιάηνπο έσο 5 mm, επί ππνζηξψκαηνο πάρνπο 2 cm, 
απφ ηζηκεληναζβεζηνθνλίακα ησλ 350 kg ηζηκέληνπ θαη 0,04 m3 αζβέζηνπ, κε ηα 
πιηθά, πιάθεο, ηζηκεληνθνλίακα θιπ επί ηφπνπ θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

73.16.02 Δπηζηξψζεηο κε πιάθεο ηζηκέληνπ πιεπξάο άλσ ησλ 30 cm 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7316 
 

ΔΤΡΧ13,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Α.Σ.: 38 
 
75.31  Πνδηέο παξαζχξσλ απφ κάξκαξν 

 

Πνδηέο παξαζχξσλ απφ κάξκαξν πιάηνπο έσο 35 cm, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 
ΔΣΔΠ 03-07-03-00 "Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο". 
 

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιαθψλ ζρηζηνχ καξκάξνπ επί ηφπνπ, 
ηα πιηθά ιεηφηξηςεο, θαη θαζαξηζκνχ, ηα ηζηκεληνθνληάκαηα ή γεληθά θνληάκαηα 
ζηξψζεσο θαη ε εξγαζία θνπήο ησλ πιαθψλ, κφξθσζεο εγθνπήο (πνηακνχ) θάησ απφ 
ην εμέρνλ άθξν, ιεηφηξηςεο, ζηξψζεο, αξκνινγήκαηνο θαη θαζαξηζκνχ  
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Oι τιμέρ τος παπόντορ άπθπος αναυέπονται σε μάπμαπο πποέλεςσηρ Βέποιαρ, λεςκό, 
εξαιπετικήρ ποιότητορ (extra) 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

75.31.04 Πνδηέο παξαζχξσλ απφ ζθιεξφ/εμαηξεηηθά ζθιεξφ κάξκαξν πάρνπο 3 cm 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7534  
 

ΔΤΡΧ      95,00    
 
Α.Σ.:39 
 
75.36  Μπαιθνλνπνδηέο κήθνπο έσο 2,00 m 

 

Μπαιθνλνπνδηέο κήθνπο έσο 2,00 m απφ κάξκαξν πιάηνπο έσο 30 cm, ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-03-00 "Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο". 
 

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιαθψλ ζρηζηνχ καξκάξνπ επί ηφπνπ, 
ηα πιηθά ιεηφηξηςεο, θαη θαζαξηζκνχ, ηα ηζηκεληνθνληάκαηα ή γεληθά θνληάκαηα 
ζηξψζεσο θαη ε εξγαζία θνπήο ησλ πιαθψλ, ιεηφηξηςεο, ζηξψζεο, αξκνινγήκαηνο θαη 
θαζαξηζκνχ  
 

Oι τιμέρ τος παπόντορ άπθπος αναυέπονται σε μάπμαπο πποέλεςσηρ Βέποιαρ, λεςκό, 
εξαιπετικήρ ποιότητορ (extra) 
 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ)  
 

75.36.01 Μπαιθνλνπνδηέο απφ κάξκαξν πάρνπο 3 cm 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7536 
 

ΔΤΡΧ        33,50 
 
 
Α.Σ.: 40 
 
79.08  ηεγαλσηηθέο επηζηξψζεηο κε ηζηκεληνεηδή πιηθά 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7903  
 
Δπίζηξσζε κε πξναλακηγκέλαηζηκεληνεηδήζηεγαλσηηθά πιηθά εληφο ζθξαγηζκέλεο 
ζπζθεπαζίαο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-3 (κε ζήκαλζε CE), εθηεινπκέλε επί 
νπνηαζδήπνηε επηθαλείαο κε ςήθηξα ή ξνιιφ. Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ  
πιηθνχ επί ηφπνπ, ν θαζαξηζκφο θαη πιχζε ηεο επηθαλείαο επίζηξσζεο θαη ε εθαξκνγή 
ηνπ πιηθνχ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή, θαζψο θαη ε πξνκήζεηα θαη 
εθαξκνγή εληζρπηηθνχ πξφζθπζεο (αζηαξηνχ), ζπκβαηνχ κε ην πιηθφ, αλ απηφ 
ζπληζηάηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ. 
 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) ηζηκεληνεηδνχο πιηθνχ, κε βάζε ην απφβαξν ησλ 
ζπζθεπαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην έξγν. 
 

ΔΤΡΧ5,60 
 
 
Α.Σ.:41 
 
 
79.47 Θεξκνκφλσζε ηνίρσλ κε πιάθεο απφ αθξψδε εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε 

πάρνπο 50 mm 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7934  
 

Θεξκνκφλσζε ηνίρσλ, νπναζδήπνηε δηάηαμεο κε πιάθεο απφ αθξψδε εμειαζκέλε 
πνιπζηεξίλε πάρνπο 50 mm, κε ή ρσξίο ζηεξέσζε απηψλ. Τιηθά επί ηφπνπ θαη 
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εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-06-02-02 
"Θεξκνκφλσζε εμσηεξηθψλ ηνίρσλ". 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο. 
 

ΔΤΡΧ11,80 
 
 
 
Α.Σ.:42 
 
71.85 Δπηρξίζκαηα έγρξσκα κε έηνηκν θνλίακα 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7136  
 

Δπηρξίζκαηα ηνίρσλ ή νξνθψλ κε έηνηκν θνλίακα ησλ 150 kg ηζηκέληνπ αλά m3, κε 
έγξσκαπξφζκηθηα, βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο, παξαδηδφκελν ζε ζάθθνπο ή ζηιφ, θαηά 
ΔΛΟΣ ΔΝ 998-1 "Πξνδηαγξαθή θνληακάησλ ηνηρνπνηίαο - Μέξνο 1: Δμσηεξηθά θαη 
εζσηεξηθά επηρξίζκαηα", κε ζήκαλζε CE. 
πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ επί ηφπνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ε 
απψιεηα πιηθνχ (θχξα), ηα απαηηνχκελα ηθξηψκαηα θαη ε εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

ΔΤΡΧ18,00 
 
Α.Σ.:43 
 
77.84 Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ γπςνζαλίδσλ κε ρξψκα πδαηηθήο δηαζπνξάο  αθξπιηθήο 
ή βηλπιηθήο ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο λεξνχ 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7786.1  
 

Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ γπςνζαλίδσλ κε ρξψκα πδαηηθήο δηαζπνξάο αθξπιηθήο ή 
βηλπιηθήο ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν δηαζηξψζεηο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε 
θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-02-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ". 
Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ, εθαξκνγή εηδηθήο γάδαο ζηηο ζπλαξκνγέο ησλ 
γπςνζαλίδσλ, αζηάξσκα κε πιηθφ έκθξαμεο ησλ πφξσλ ηεο γπςνζαλίδαο (γηα ηελ 
κείσζε ηεο απνξξνθήηηθφηεηάο ηεο) θαη δηάζηξσζε δχν ζηξψζεσλ ρξψκαηνο 
αθξπιηθήο ή βηλπιηθήο ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο. Τιηθά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, 
ηθξηψκαηα θαη εξγαζία. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
77.84.02 Με ζπαηνπιάξηζκα ηεο γπςνζαλίδαο 

 

ΔΤΡΧ12,40 
 
Α.Σ.:44 
 
77.81 Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ ή ζθπξνδέκαηνο κε ρξψκαηα πδαηηθήο 

δηαζπνξάο, αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήοβάζεσο.κεζπαηνπιάξηζκα 
 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7786.1  
 

Υξσκαηηζκνί ζπαηνπιαξηζηνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ ή ζθπξνδέκαηνο κε 
πδαηηθήο δηαζπνξάο ρξψκαηα αθξπιηθήο, ή βηλπιηθήο, ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε 
δπν δηαζηξψζεηο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηηο ΔΣΔΠ 03-10-01-00 "Υξσκαηηζκνί 
επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο", 03-10-02-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ". 
 
Πξνεηνηκαζία ηεο επηθαλείαο, ζπαηνπιάξηζκα θαη δηάζηξσζε ρξψκαηνο πδαηηθήο 
δηαζπνξάο αθξπιηθήο, ή βηλπιηθήο, ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν ζηξψζεηο. 
Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ,ηθξηψκαηα θαη εξγαζία. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
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77.81.01 Δζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε ρξήζε αθξπιηθψλ ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ή 
πνιπβηλπιηθήο βάζεσο. 
 

ΔΤΡΧ13,50 
 
 
 
Α.Σ.: 45 
 
77.80 Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε ρξψκαηα πδαηηθήο 

δηαζπνξάο,αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο. 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7785.1  
 

Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε πδαηηθήο δηαζπνξάο ρξψκαηα 
αθξπιηθήο, ή βηλπιηθήο, ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν δηαζηξψζεηο, ρσξίο 
πξνεγνχκελν ζπαηνπιάξηζκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-02-00 
"Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ".  
 

Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ, αζηάξσκα θαη εθαξκνγή δχν ζηξψζεσλ ηνπ ηειηθνχ 
ρξψκαηνο. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

77.80.02 Δμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ή ζηπξελην-
αθξηιηθήο βάζεσο. 
 

ΔΤΡΧ10,10 
 
 
Α.Σ.: 46 
 
79.05  Δπάιεηςε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνοκε επνμεηδηθά πιηθά 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7903  
 
Δπάιεηςε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κε ζηεγαλσηηθφ πιηθφ κε βάζε ηηο επνμεηδηθέο 
ξεηίλεο εθηεινπκέλε επί νπνηαζδήπνηε επηθαλείαο κε ςήθηξα ή ξνιιφ, ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ αλάκημε ησλ ζπζηαηηθψλ θαη ηελ εθαξκνγή αλάινγα κε 
ηηο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο. Πεξηιακβάλεηαη ν θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο επαιέηςεσο 
θαη ην ηπρφλ απαηηνχκελν εληζρπηηθφ πξφζθπζεο (αζηάξη, primer), άλ απηφ ζπληζηάηαη 
απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ. 
 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν βαζηθνχ πιηθνχ ρσξίο ηηλζθιεξπληή (kg) κεηξνχκελν πξν ηεο 
επαιείςεσο 
 

ΔΤΡΧ9,50 
 
 
 
Α.Σ.: 47 
 
79.48  Θεξκνκφλσζε ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο κε πιάθεο απφ εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε 

πάρνπο 50 mm 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7934  
 

Θεξκνκφλσζε ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο (πρ δνθνί, ζηχινη), νηνπδήπνηε ζρήκαηνο, κε 
πιάθεο απφ αθξψδε εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε πάρνπο 50mm, κε ή ρσξίο ζηεξέσζε 
απηψλ.  
 

Τιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 
ΔΣΔΠ 03-06-02-02 "Θεξκνκφλσζε εμσηεξηθψλ ηνίρσλ". 
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Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο. 
 

ΔΤΡΧ12,30 
 
 
 
Α.Σ.: 48 
 
73.37  Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ θαη πεξηζψξηα κε ηζηκεληνθνλίακα ή κε ηζηκελην-αζβεζην-

θνλίακα ζε δχν ζηξψζεηο.  
 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ θαη θαηαζθεπέο πεξηζσξίσλ κε ηζηκεληνθνλίακα κε πξψηε 
ζηξψζε ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ ή ζηξψζε ηζηκελην-αζβεζην-
θνληάκαηνο ησλ 350 kg ηζηκέληνπ θαη 0,04 m3 αζβέζηνπ κε άκκν ρνλδξφθνθθε, ή 
ζηξψζε  θαη δεχηεξε ζηξψζε κε παηεηφ ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ κε 
ιεπηνθφθθε άκκν.  
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

73.37.01 Δπηζηξψζεηο ηζηκεληνθνλίαο πάρνπο 2,0 cm 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7337 
 

ΔΤΡΧ14,60 
 
 
Α.Σ.: 49 
 
79.09 Δπίζηξσζε απιή κε αζθαιηφπαλν 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7912  
 

Δπίζηξσζε απιή κε αζθαιηφπαλν βάξνπο 2,5 kg αλά m2, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη 
ηελ ΔΣΔΠ 08-05-01-02 "ηεγαλνπνίεζε θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα κε αζθαιηηθέο 
κεκβξάλεο". Πεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε αζθαιηφθνιιαο θαη νη επηθαιχςεηο ησλ ισξίδσλ 
ζηηο ζπλδέζεηο. 
 

Tηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) θαιππηνκέλεο επηθαλείαο  
ΔΤΡΧ7,90 

Α.Σ.: 50 
 
73.16  Δπηζηξψζεηο κε πιάθεο ηζηκέληνπ 

 

Δπηζηξψζεηο κε πιαθψλ ηζηκέληνπ πιεπξάο άλσ ησλ 30 cm θαη πάρνπο 3 έσο 5 cm,  
θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1338, κε αξκνχο πιάηνπο έσο 5 mm, επί ππνζηξψκαηνο πάρνπο 2 cm, 
απφ ηζηκεληναζβεζηνθνλίακα ησλ 350 kg ηζηκέληνπ θαη 0,04 m3 αζβέζηνπ, κε ηα 
πιηθά, πιάθεο, ηζηκεληνθνλίακα θιπ επί ηφπνπ θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

73.16.02 Δπηζηξψζεηο κε πιάθεο ηζηκέληνπ πιεπξάο άλσ ησλ 30 cm 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7316 
 

ΔΤΡΧ13,50  
 
  
 

 
 
 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  ΔΡΓΑΙΧΝ 6: ΛΟΙΠΑ - ΣΔΛΔΙΧΜΑΣΑ 
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Α.Σ.: 51 
 
ΚΧΓ. ΑΣΟΔ 212    Ξπιεία δξπφο πξνειεχζεσο Ρνπκαλίαο θαη Κ. Δπξψπεο 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) 
 
ΔΤΡΧ1.400,00 
 
 
Α.Σ.: 52 
 
61.28 Καηαζθεπή κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ απφ γσληαθά ειάζκαηα γηα δνκηθά έξγα 
  

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6128  
  

 Πιήξσο ζπλαξκνινγεκέλνη ζθειεηνί απφ ραιχβδηλα δηάηξεηα γσληαθά ειάζκαηα, 
εξγνζηαζηαθήο βαθήο θνχξλνπ, κε ρξήζε γαιβαληζκέλσλ θνριηψλ, πεξηθνριίσλ θαη 
ξνδειιψλ, ηνπνζεηνχκελνη ζε ππφζηεγα θιεηζηά ή αλνηθηά, εμέδξεο, πχξγνπο, ηζηνχο, 
πδαηνγέθπξεο, πεδνγέθπξεο θ.ι.π. Πεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο πιηθά θαη 
κηθξνυιηθά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ηα απαηηνχκελα ηθξηψκαηα, ν πάζεο θχζεσο 
εμνπιηζκφο θαη ε εξγαζία αλέγεξζεο θαη ζπλαξκνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 

  

 Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) ζηδεξνθαηαζθεπήο ζθειεηνχ. 
 
ΔΤΡΧ4,50  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Α.Σ.: 53 
 
65.60  Καηαζθεπέο πάζεο θχζεσο απφ ζηξαληδαξηζηά θχιια αινπκηλίνπ. 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6542 
 

Καηαζθεπέο απφ ζηξαληδαξηζηά θχιια αινπκηλίνπ, πάρνπο έσο 2,0 mm, πάζεο 
θχζεσο θαη κνξθήο, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο, πιήξσο 
ηνπνζεηεκέλεο θαη ζηεξεσκέλεο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν επί ηεο ππνθείκελεο 
επηθαλείαο. 
Ζ ειεθηξνζηαηηθή βαθή θαη ηπρφλ κεηαιιηθφο ζθειεηφο ζηήξηθεο, εάλ πξνβιέπνληαη, 
ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα. 
 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν θαηαζθεπήο (kg), κε αλαιπηηθή επηκέηξεζε ησλ δηαηνκψλ ηνπ 
αινπκηλίνπ.   
 
ΔΤΡΧ    9,00 

 
 
Α.Σ.: 54 
 
72.31  Δπηζηεγάζεηο κε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα 

 

Δπηζηέγαζε κε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, πάρνπο 1 mm, επί ππάξρνληνο μπιίλνπ ή 
κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-05-02-01 "Δπηζηεγάζεηο 
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κε κεηαιιηθά θχιια απηνθεξφκελα", κε επηθάιπςε ησλ θχιισλ θαηά ηελ έλλνηα ησλ 
πηπρψζεσλ θαηά κία πηχρσζε ή 10 cm, ζηνπο θνξθηάδεο κε θχιιν επίπεδεο 
ιακαξίλαο πιάηνπο 0,80 m θαη ζηηο ζέζεηο ησλ πδξνξξνψλ (ληεξέδσλ) θαηά ην 
απαηηνπκελν πιάηνο, κε ζηεξέσζε ησλ θχιισλ κε εηδηθνχο ζπλδέζκνπο ζηελ 
πεξίπησζε κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ ή κε γαιβαληζκέλεο μπιφβηδεο ζηελ πεξίπησζε 
μχιηλνπ ζθειεηνχ, κε παξεκβνιή κεηαμχ ησλ ζπλδέζκσλ ή ησλ θνριηνθφξσλ ήισλ θαη 
ηεο ιακαξίλαο ειαζηηθψλ παξεκβπζκάησλ πάρνπο 2 mm.  
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο 
 

72.31.02 Δπηζηεγάζεηο κε επίπεδε ιακαξίλα πάρνπο 1,00 mm 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7231 
 

ΔΤΡΧ14,60 
 
Α.Σ.: 55 
 
72.47 Αξκνθάιππηξα 

 

Δπηθάιπςε αξκνχ δηαζηνιήο δαπέδσλ, νξνθψλ ή ηνίρσλ κε αξκνθάιππηξν, 
βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο, ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε 
ηνπ Αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελε απφ αλαιπηηθφ ηερληθφ θπιιάδην ηνπ πξντφληνο, νπνίν 
ζηεξεψλεηαη ζηα δνκηθά ζηνηρεία εθαηέξσζελ ηνπ αξκνχ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
πξνκεζεπηή θαη πιήξσζε ηνπ δηαθέλνπ ηνπ αξκνχ κε παξακνξθψζηκεο πιάθεο απφ 
θπηηθέο ίλεο εκπνηηζκέλεο κε αζθαιηηθφ (ελδεηθηηθνχ ηχπνπ FLEXCELL ή αλαιφγνπ), 
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο. Πεξηιακβάλνληαη ηα πιηθά θαη 
κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο.  
 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) ηνπνζεηεκέλνπ αξκνθάιππηξνπ 
 

72.47.01 Αξκνθάιππηξα αξκψλ εχξνπο 50 mm 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7246 
ΔΤΡΧ        39,00 

 
 

Α.Σ.: 56 
 
64.26 ηδεξνζσιήλεο θηγθιηδσκάησλ γαιβαληζκέλνη 
 

ηδεξνζσιήλεο θηγθιηδσκάησλ γαιβαληζκέλνη, ρσξίο εηδηθά ηεκάρηα, αληηζθσξηαθή 
επίζηξσζε κε βαθή βάζεσο ςεπδαξγχξνπ ζε δχν ζηξψζεηο. Πιεξεο θαηαζθεπή θαη 
ηνπνζέηεζε.  
 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) ηνπνζεηεζέληνο ζσιήλα. 
 

64.26.03 ηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνη Φ 2 " 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6428 
 

ΔΤΡΧ12,30 
 
 
Α.Σ.: 57 
 
55.21 Κηγθιηδψκαηα εμσζηψλ 
  

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5521  
 
 Κηγθιηδψκαηα εμσζηψλ θιπ. απφ μπιεία ηχπνπ νπεδίαο, επζχγξακκα, απινχ ζρεδίνπ, 

κε χςνο κέρξη 1,00 m, κε θνππαζηή 9x9cm, θάησ πέικα 6x6 cm ή αλάινγν, 
νξζνζηάηεο (άλ ρξεηάδνληαη) 12x12 cm θαη θηγθιίδεο ηνξλεπηέο ή κε νξζνγσληθή 
δηαηνκή 5x5 cm ή αλαιφγε ζε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο έσο 15 cm ην πνιχ, κε απιή 
δηακφξθσζε φισλ ησλ ηκεκάησλ θαη ζχλδεζε ηνπ θηγθιηδψκαηνο κε ζηδεξνχο 
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ζπλδέζκνπο είηε ζχλδεζε ζε άιιε μχιηλε ή ιίζηλε θαηαζθεπή, κε αληεξίδεο απφ ζηδεξά 
ειάζκαηα θαη ηζηκεληνθνλία θαη ελ γέλεη πιηθά θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, 
ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξέσζεο. 

 

 Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) θαηαθνξχθνπ πιήξνπο επηθαλείαο. 
 

ΔΤΡΧ     50,50 
 
 
 
Α.Σ.: 58 
 
Άξζξν Γ-8 ΑΦΑΛΣΙΚΔ ΣΡΧΔΙ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 

 

Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο, ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα απφ ηελ 
έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, κε αζθαιηφκηγκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε 
εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηχπνπ Α 12,5 ή Α 20,ζχκθσλα κε ηελ 
εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ 
αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο".  
 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 

 ε παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη ηεο αζθάιηνπ 
κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο 

 ε παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο  

 ε κεηαθνξά ηνπ ζεξκνχ αζθαιηνκίγκαηνο επί ηφπνπ, ε δηάζηξσζή ηνπ κε fηnisher 

 ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

 ε θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ψηε λα πξνθχςεη 
ε πξνδηαγξαθφκελε επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιφηεηα 

 ε πιήξεο ζπκπχθλσζε θαη επηκειήο ηζνπέδσζε ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ ελψζεσλ γηα 
ηελ εμάιεηςε ησλ επηθαλεηαθψλ ηρλψλ. 

ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο ελζσκαηνπκέλεο αζθάιηνπ 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο, απνδεθηήο πνηφηεηαο θαη 
ραξαθηεξηζηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04, αλάινγα κε ην ζπκππθλσκέλν πάρνο ηεο θαη 
ηνλ ηχπν ηεο ρξεζηκνπνηνπκέλεο αζθάιηνπ, σο εμήο: 
 
Άξζξν Γ-8.1 Αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m κε 

ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ  
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4521Β) 

 
ΔΤΡΧ 7,00 

 
 
Α.Σ.: 59 
 
Γ1.  Γέλδξα  
 
Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ δέλδξσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο 
ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, 
πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ 
πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ 
δηαηήξεζε ησλ δέλδξσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ 
θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-09-01-00.  
 
Γ1.4 Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ4 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ-5210 
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 Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 

ΔΤΡΧ 25,00 
 
 
 
Α.Σ.: 60 
 
Πιήξεο ζήκαλζε ηνπ έξγνπ " ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΝΧΓΔΙΧΝ ", κε ζχζηεκα ζήκαλζεο  

 
Ν.79.95.01 Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΙΚ-5621 
 
Πιήξεο ζήκαλζε ηνπ έξγνπ (εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ), κε ζχζηεκα ζήκαλζεο 
απνηεινχκελνπ απφ πηλαθίδεο δηαθφξσλ ηχπσλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνζαξκνζζνχλ εχθνια 
ζηηο ηπρφλ αλάγθεο πνπ ζα παξνπζηαζζνχλ ζηελ πνξεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ. Οη πηλαθίδεο 
αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ηνπο ρσξίδνληαη ζε επηγξαθέο επηθνηλσλίαο, γεληθέο ελεκεξσηηθέο, 
εηδηθέο ελεκεξσηηθέο, θαηεπζπληήξηεο θαη δηάθνξα ζήκαηα, ελψ αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ζηήξημεο 
ηνπο ρσξίδνληαη ζε πηλαθίδεο επίηνηρεο, θξεκαζηέο κνλήο ή δηπιήο φςεο, ηχπνπ ζεκαίαο δηπιήο 
φςεο, θαη ζε θηλεηέο θαηαθφξπθσλ επηθαλεηψλ. Σν ζχζηεκα θαηαζθεπήο ησλ πηλαθίδσλ ζα είλαη 
εληαίν, ηπηνπνηεκέλν θαη ζα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα επειημίαο γηα ηπρφλ κειινληηθέο ηξνπνπνηήζεηο. Οη 
πηλαθίδεο ζα είλαη απφ αινπκίλην αλνδηνκέλν ζην θπζηθφ ρξψκα ηνπ αινπκηλίνπ ή βακκέλεο ζε 
ρξψκα RAL απφρξσζεο  επηινγήο  ηεο  επίβιεςεο. Ζ εθηχπσζε ησλ γξαθηθψλ ζηηο πηλαθίδεο ζα 
γίλεη κε κεηαμνηππία ή κε απηνθφιιεην θίικ κεγάιεο αληνρήο, ν δε ηχπνο ησλ γξακκάησλ ζα είλαη 
ηχπνπ HelveticaMedium. Ήηνη πιήξεο θαηαζθεπή φισλ ησλ εηδψλ  πηλαθίδσλ ζήκαλζεο ηνπ έξγνπ 
(εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ), ζχκθσλα κε κειέηε ζήκαλζεο πνπ ζα ζπληαρζεί απφ 
εμεηδηθεπκέλν γξαθείν θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ. ην θαη' απνθνπή ηίκεκα 
πεξηιακβάλεηαη ε ακνηβή ζχληαμεο ηεο κειέηεο, ε πξνκήζεηα, θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο επί 
ηφπνπ φισλ ησλ εηδψλ, δηαζηάζεσλ, πιηθψλ θαηαζθεπήο, ηξφπνπ αλάξηεζεο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ 
πηλαθίδσλ θιπ. πξνβιεπνκέλσλ θαηαζθεπψλ, ηα εηδηθά πιηθά θαη εμαξηήκαηα, θαζψο θαη ε εξγαζία 
θιπ. δαπάλεο γηα ηελ πιήξε ζήκαλζε ηνπ θηηξίνπ. Σηκή θαη' απνθνπή γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.).  

 
ΔΤΡΧ:   5.000,00 

 
   
 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  ΔΡΓΑΙΧΝ 7: ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ (ΥΧΡΙ ΓΔ &ΟΔ) 
 

 
  
Α.Σ.: 61 
 
Πιήξεο δηαδηθαζία ζύκβαζεο κε εγθεθξηκέλν ζύζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ΑΔΚΚ θαη 

εξγαζηώλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη ινηπεοηπρνλ εγθξίζεηο θαη 
αδεηνδνηήζεηο. 

 

 Σηκή θαη΄απνθνπή 
 

ΔΤΡΧ     5.000,0 
 
 
 
 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  ΔΡΓΑΙΧΝ 8: ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ (ΜΔ ΓΔ &ΟΔ) 
 

 
  
Α.Σ.: 62 
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Πξνκήζεηα εηδώλ θηγθαιεξίαο, απμεζεο βελδίλεο θαη πεηξειαίνπ, ινηπα πιηθά 
 

 Σηκή θαη΄απνθνπή 
 

ΔΤΡΧ12.000,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΙΧΝ 
ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 

 
 
 

 
 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  ΔΡΓΑΙΧΝ 9: ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ   ΔΡΓΑΙΔ 
 

 

  
ΟΜΑΓΑ 1. :  ΤΓΡΔΤΗ  -  ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 
 
 
Α.Σ.: 63 

ΑΣΗΔ Ν 8041.30.1 Πιαζηηθόο ζσιήλαο ύδξεπζεο από δηθηπσκέλν πνιπαηζπιέλην 
VΡΔ,  δηακέηξνπ Φ16x2 mm . 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 8     
Πιαζηηθφο ζσιήλαο χδξεπζεο απφ δηθηπσκέλν πνιπαηζπιέλην VΡΔ ηνπνζεηεκέλνο κέζα ζε 
πξνζηαηεπηηθή θπκαηνεηδή ζσιήλα απφ HDPE Φ 23mm, ηνπνζεηεκέλνο ζε ράλδαθα ή επί ηνίρνπ 
νξαηφο ή ζε δάπεδν κε επηθάιπςε ηζηκεληνθνλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θάζε είδνπο 
εηδηθψλ ηεκαρίσλ φπσο θαη ησλ πιηθψλ ζπλδέζεσο θαη ηεο εξγαζίαο δνθηκψλ πηέζεσο θαη πιήξνπο 
εγθαηαζηάζεσο, πιελ ρσκαηνπξγηθψλ θαη ζθπξνδεκάησλ (δηάζηξσζε ηζηκεληνθνλίαο).  
Σηκή αλά κέηξν (m) 
Δπξώ :Έμη επξώ θαη ζαξάληα ιεπηά 6,40 € 
 
Α.Σ.: 64 
ΑΣΗΔ Ν 8042.1.3 σιήλαο ύδξεπζεο πνιππξνππιελίνπ PPR 25 x 4,20 mm.    
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:ΖΛΜ 8 
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σιήλαο πνιππξνππιελίνπ ζεξκνζπγθνιινχκελνοPPR Φ25, δηαηνκήο 25 x 4,20 mm, θαηάιιεινο 
γηα χδξεπζε ή ζέξκαλζε, ηνπνζεηεκέλνο κε ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο, ζηεξέσζεο θαη 
ζπγθνιιήζεσο, δειαδή ζσιήλαο πνιππξνππιαηλίνπ, κνχθεο, θακπχιεο, γσλίεο, ηάθ θιπ. 
Δπηηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο.    
Σηκή αλά κέηξν (m) 
Δπξώ :Έληεθα επξώ θαη ηξηάληα έμη ιεπηά11,36€ 
 
Α.Σ.: 65 
ΑΣΗΔ Ν 8042.1.4  σιήλαο ύδξεπζεο πνιππξνππιελίνπ PPR 32 x 5,40 mm.  
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:ΖΛΜ 8 
σιήλαο πνιππξνππιελίνπ ζεξκνζπγθνιινχκελνοPPR Φ32, δηαηνκήο 32 x 5,40 mm, θαηάιιεινο 
γηα χδξεπζε ή ζέξκαλζε, ηνπνζεηεκέλνο κε ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο, ζηεξέσζεο θαη 
ζπγθνιιήζεσο, δειαδή ζσιήλαο πνιππξνππιαηλίνπ, κνχθεο, θακπχιεο, γσλίεο, ηάθ θιπ. 
Δπηηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο.   
Σηκή αλά κέηξν (m) 
Δπξώ :Γεθαεπηά επξώ θαη είθνζη ιεπηά17,20 € 
 
Α.Σ.: 66 
ΑΣΗΔ Ν 8042.1.7  σιήλαο ύδξεπζεο πνιππξνππιελίνπ PPR 63x 8,60mm.  
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:ΖΛΜ 8 
σιήλαο πνιππξνππιελίνπ ζεξκνζπγθνιινχκελνοPPR Φ63, δηαηνκήο 63x 8,60mm, θαηάιιεινο 
γηα χδξεπζε ή ζέξκαλζε, ηνπνζεηεκέλνο κε ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο, ζηεξέσζεο θαη 
ζπγθνιιήζεσο, δειαδή ζσιήλαο πνιππξνππιαηλίνπ, κνχθεο, θακπχιεο, γσλίεο, ηάθ θιπ. 
Δπηηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο.   
Σηκή αλά κέηξν (m) 
Δπξώ : Σξηάληα πέληε επξώ 35,00€ 
 
Α.Σ.: 67 
ΑΣΗΔN 8062.1.11ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή,δηακέηξνπ 4ins, πάρνπο 4,50 mm 

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 5  

 
ηδεξνζσιήλαογαιβαληζκέλνο κε ξαθή ISO - MEDIUM βαξχο (πξάζηλεεηηθέηα), δειαδή 
ζηδεξνζσιήλαο δηακέηξνπ 4ins, πάρνπο 4,50 mm, κε θάζε είδνπο εηδηθά ηεκάρηα (πιελ ξαθφξ), 
άγθηζηξα ζηεξεψζεσο ζε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο ην πνιχ 2 m θαη κηθξνυιηθά (θαλλάβη ζρνηλί, κίλην 
θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ πηέζεσο   
Σηκή αλά κέηξν (m) 
Δπξώ :Δβδνκήληα δύν επξώ θαη νγδόληα ιεπηά72,80€ 
 
Α.Σ.: 68 
ΑΣΗΔ Ν 8540.4Θεξκηθή κόλσζε ζσιήλσλ ηύπνπ Armaflex 13x 35mm.    
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 40 
 
Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ κε αθξψδεο πιαζηηθφ πιηθφ Armaflex, πάρνπο 13mm γηα ζσιήλα Φ32 
θαη ηδηνηήησλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θαζψο θαη εξγαζία πιήξνπο 
ηνπνζέηεζεο. 
Σηκή αλά κέηξν (m) 
Δπξώ:Σξία επξώ θαη πέληε ιεπηά3,05€ 
 
Α.Σ.: 69 
ΑΣΗΔ Ν 8540.7 Θεξκηθή κόλσζε ζσιήλσλ ηύπνπ Armaflex 13x 64mm.    
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 40 
 
Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ κε αθξψδεο πιαζηηθφ πιηθφ Armaflex, πάρνπο 13mmγηα ζσιήλα Φ63 
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θαη ηδηνηήησλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θαζψο θαη εξγαζία πιήξνπο 
ηνπνζέηεζεο. 
Σηκή αλά κέηξν (m) 
Δπξώ:Πέληε επξώ θαη ελελήληα ιεπηά                                                 5,90€ 
 
Α.Σ.: 70 
ΑΣΗΔ Ν 8138.1.2Κξνπλόο εθξνήο, δηακέηξνπ 1/2ins. 
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 11 
 
Κξνπλφο εθξνήο (βξχζε) νξεηράιθηλνο κε ηα κηθξνυιηθά, πιηθά ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία 
πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θνηλφο νξεηράιθηλνο, δηακέηξνπ Φ ½ins.  
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
Δπξώ : Γεθαπέληε επξώ θαη εβδνκήληα ιεπηά                      15,70 € 
 
Α.Σ.: 71 
ΑΣΗΔ Ν 8131.2.1Βαιβίδα δηαθνπήο (δηαθόπηεο) νξεηράιθηλε, επηρξσκησκέλε γσληαθή 
δηακέηξνπ Φ1/2ins 
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 11 
 
Βαιβίδα δηαθνπήο (δηαθφπηεο) νξεηράιθηλε, επηρξσκησκέλε κε ηα κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο θαη ηελ 
εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ηχπνπ γσληαθή ή επζείαδηακέηξνπ 1/2 ins.  
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
Δπξώ: Έληεθα επξώ                                                             11,00€ 
 
 
Α.Σ.: 72 
ΑΣΗΔ Ν 8106.1.2 Βάλα ζθαηξηθνύ ηύπνπ, νξεηράιθηλε δηακέηξνπ 3/4 ins. 
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 11 
Βάλα ζθαηξηθνχ ηχπνπ (BALL-VALVE), δηακέηξνπ 3/4 ins,βαξέσο ηχπνπ κε ρεηξνιαβή, 
νξεηράιθηλε, επηρξσκησκέλε, κε έδξα TEFLON θαη θιείζηκν 1/4 ηεο ζηξνθήο πηέζεσο ιεηηνπξγίαο 
κέρξη 10 αηκνζθαηξψλ, κεηά ησλ κηθξνυιηθψλ ( ξαθφξ, ζπζηνιέο, κνχθεοθιπ), ηεο κεηαθνξάο επί 
ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηεο εξγαζίαο πιήξνπο εγθαηάζηαζεο.   
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
Δπξώ : Έληεθα επξώ        11,00€ 
 
Α.Σ.: 73 
ΑΣΗΔ Ν 8106.1.3 Βάλα ζθαηξηθνύ ηύπνπ, νξεηράιθηλε δηακέηξνπ 1 ins. 
 
ΚσδηθφοΑλαζεψξεζεο:ΖΛΜ 11 

 
Βάλα ζθαηξηθνχ ηχπνπ (BALL-VALVE), δηακέηξνπ 1 ins,βαξέσο ηχπνπ κε ρεηξνιαβή, νξεηράιθηλε, 
επηρξσκησκέλε, κε έδξα TEFLON θαη θιείζηκν 1/4 ηεο ζηξνθήο πηέζεσο ιεηηνπξγίαο κέρξη 10 
αηκνζθαηξψλ, κεηά ησλ κηθξνυιηθψλ ( ξαθφξ, ζπζηνιέο, κνχθεοθιπ), ηεο κεηαθνξάο επί ηφπνπ 
ηνπ έξγνπ θαη ηεο εξγαζίαο πιήξνπο εγθαηάζηαζεο. 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
Δπξώ :Γεθαπέληε επξώ θαη πελήληα ιεπηά                                          15,50€ 
 
Α.Σ.: 74 
ΑΣΗΔ Ν 8106.1.4Βάλα ζθαηξηθνύ ηύπνπ, νξεηράιθηλε δηακέηξνπ 1 1/2ins. 
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 11 
Βάλα ζθαηξηθνχ ηχπνπ (BALL-VALVE), δηακέηξνπ 1 1/2ins,βαξέσο ηχπνπ κε ρεηξνιαβή, 
νξεηράιθηλε, επηρξσκησκέλε, κε έδξα TEFLON θαη θιείζηκν 1/4 ηεο ζηξνθήο πηέζεσο ιεηηνπξγίαο 
κέρξη 10 αηκνζθαηξψλ, κεηά ησλ κηθξνυιηθψλ ( ξαθφξ, ζπζηνιέο, κνχθεοθιπ), ηεο κεηαθνξάο επί 
ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηεο εξγαζίαο πιήξνπο εγθαηάζηαζεο.   
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Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
Δπξώ : Δίθνζη δύν επξώ θαη νγδόληα ιεπηά22,80€ 
 
Α.Σ.: 75 
ΑΣΗΔ Ν 8603.1.9 Γηαλνκέαο ύδξεπζεο  λεξνύ, νξεηράιθηλνο δηαλνκήο κέρξη 7 θπθι., δηακ. 1 
1/2 ''  
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 11 
 
Γηαλνκέαο θξχνπ λεξνχ, νξεηράιθηλνο, δηαλνκήο κέρξη 6 θπθι., δηακ. 1 1/4 ''  πιήξεο 
εγθαηεζηεκέλνο δειαδή πξνκήζεηα πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα θαη 
παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία ηε ηηκή πεξηιακβάλνληαη πιηθά ζηήξημεο, πξνζαξκνγήο, ζχλδεζεο κε 
ζσιήλεο δηαλνκήο, βάλεο θαη ξαθφξ γηα ηελ δηαλνκή, ζχλδεζκνη κεηαμχ δηαλνκέσλ θάζεκηθξνυιηθφ 
θαζψο θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο γηα ηελ έληερλε δηαλνκή λεξνχ απφ ηνλ ζπιιέθηε ζηα 
θπθιψκαηα .   
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
Δπξώ: Σξηάληα επηά επξώ θαη εβδνκήληα ιεπηά37,70 € 
 
Α.Σ.: 76 
ΑΣΗΔ Ν 8603.1.10Γηαλνκέαο ύδξεπζεο λεξνύ, νξεηράιθηλνο δηαλνκήο κέρξη 12 θπθι., δηακ. 1 
1/4 ''  
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 11 
 
Γηαλνκέαο λεξνχ, νξεηράιθηλνο, δηαλνκήο κέρξη 12 θπθι., δηακ. 1 1/4 '' πιήξεο εγθαηεζηεκέλνο 
δειαδή πξνκήζεηα πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα θαη παξάδνζε ζε 
ιεηηνπξγία. ηε ηηκή πεξηιακβάλνληαη πιηθά ζηήξημεο, πξνζαξκνγήο, ζχλδεζεο κε ζσιήλεο 
δηαλνκήο, βάλεο θαη ξαθφξ γηα ηελ δηαλνκή, ζχλδεζκνη κεηαμχ δηαλνκέσλ θάζεκηθξνυιηθφ θαζψο 
θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο γηα ηελ έληερλε δηαλνκή λεξνχ απφ ηνλ ζπιιέθηε ζηα 
θπθιψκαηα .   
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
Δπξώ : Δμήληα επξώ θαη είθνζη ιεπηά: 60,20 € 
 
Α.Σ.: 77 

ΑΣΗΔ Ν 9762.1Πίλαθαο πδξνιεςίαο, γαιβαληζκέλνο  επίηνηρνο, δηαζηάζεσλ 45 x 
50cm 
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:ΖΛΜ 12     
Δξκάξην ζπιιεθηψλ απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, επίηνηρνο, δηαζηάζεσλ. 45 x 50cm,  
ελδνδαπέδηνπ ζπζηήκαηνο χδξεπζεο κε ηηο απαξαίηεηεο νπέο εμφδνπ ησλ ζσιελψζεσλ, βακκέλν 
ζε ρξψκα ηεο αξεζθείαο ηεο επίβιεςεο,δειαδή πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε ηνπ εξκαξίνπ, δηάλνημε 
νπψλ εξκαξίνπ, εληνίρηζε θαη ζηεξέσζε ή ζηεξέσζε επί ηνπ ηνίρνπ θαζψο θαη θάζε εξγαζία γηα ηε 
δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία.  ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε βαθή ηνπ πίλαθα  
Σηκή αλά  ηεκάρην ( ηεκ.) 
Δπξώ: Ογδόληα δύν επξώ θαη δεθαπέληε ιεπηά82,15 € 
 
Α.Σ.: 78 
ΑΣΗΔ Ν 8041.2σιήλαο ζπηξάι δηαλνκήο πδξαπιηθώλ δηθηύσλ,  δηακέηξνπ 1/2 ins. 
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 41 
σιήλαο ζπηξάι δηαλνκήο πδξαπιηθψλ δηθηχσλ, εχθακπηνο, inox, δηακέηξνπ   1/2  insβαξέσο 
ηχπνπ. ηε ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ ζσιήλα κε ηα ξαθφξ, καζηνχο  ζχλδεζεο,  
κηθξνυιηθά θαζψο θαη ε εξγαζία ηνπνζεηήζεσο, ζπλδέζεσο  θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο. 
Σηκή αλά κέηξν (m) 
Δπξώ :Έμη επξώ  6,00€ 
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Α.Σ.: 79 

ΑΣΗΔ Ν 8141.2.1 Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) ζεξκνύ-ςπρξνύ ύδαηνο, γηα ληπηήξα, 
δηακέηξνπ Φ 1/2 ins 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 13   
Αλακηθηήξαο (κπαηαξία)  ζεξκνχ -ςπρξνχ χδαηνο, νξεηράιθηλνο, επηρξσκησκέλνο, δηακέηξνπ 1/2  
ins, ηνπνζεηεκέλνο ζε λεξνρχηε. ηε ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ αλακηθηήξα θαη 
κηθξνυιηθψλ θαζψο θαη ε εξγαζία ηνπνζεηήζεσο, ζπλδέζεσο θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο. 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
Δπξώ: Ογδόληα επηά επξώ  87,00 € 
 
Α.Σ.: 80 
ΑΣΗΔ Ν 8256.5.6 πιιέθηεο ειηαθήο ελέξγεηαο, κε απιό παινπίλαθα επηιεθηηθήο επηθάλεηαο 
ζε ηππνπνηεκέλν κέγεζνο ζπιιέθηε 2 m2, δηπιήο ελέξγεηαο   
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 24 
πιιέθηεο ειηαθήο ελέξγεηαο, πςειήο απφδνζεο επηθάλεηαο 2 m2,, κε ράιπβαο πςειψλ 
πξνδηαγξαθψλ, πξνδηαγξαθήο inox 316, επηζκάιησζε ζχκθσλα κε ηα πξφηππα DIN, πάρνο 
ράιπβα 3mm, κε επηζκάιησζε ζε πςειή ζεξκνθξαζία, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα DIN 4753 (νίθνο 
WENDEL Γεξκαλίαο) κε κφλσζε πνιπνπξεζάλεο, ππθλφηεηαο πάλσ απφ 35 kg/m3 κε εμσηεξηθή 
επέλδπζε απφ εηδηθφ θξάκα ράιπβα κε  επίπεδα πξνζηαζίαο γηα απμεκέλε αληνρή ζηελ πγξαζία 
θαη UV αθηηλνβνιία. Ο ζπιιέθηεο ζα θέξεη πςειή αληηνμεηδσηηθή πξνζηαζία απφ 2 ξάβδνπο 
καγλεζίνπ, εχθνια αληηθαηαζηάζηκνπο θαη δπλαηφηεηα θαη ειεθηξνληθήο αλνδηθήο πξνζηαζίαο. Θα 
δηαζέηεη θιάληδα ζηιηθφλεο γηα απεξηφξηζηε δηάξθεηα δσήο, δπλαηφηεηα πξνζηαζίαο απφ 
ππεξζέξκαλζε, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΝ12976 θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ 100% πνηνηηθφ έιεγρν 
κε πδξαπιηθή δνθηκή ζηα 15 bar. Ο ελαιιάθηεο ειέγρεηαη κε ηελ ρξήζε κίγκαηνο Ζ2, Ν2 κε πςειήο 
αθξίβεηαο ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ. Ο απνξξνθεηήο ζα είλαη επηιεθηηθφο ηηηαλίνπ κε εηδηθή 
επίζηξσζε ζε θελφ αέξνο, πςειήο απνξξφθεζεο θαη ρακειήο εθπνκπήο απμάλνληαο ηελ 
απνξξνθεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ζπιιέθηε, ζπγθνιιεκέλνο κε ηε λέα ηερλνινγία laser γηα άκεζε 
κεηάδνζε ηεο ζεξκφηεηαο πξνο ην ζεξκηθφ πγξφ. Ο ζπληειεζηήο απνξξφθεζεο επηιεθηηθήο 
επηθάλεηαο ζα είλαη α ≥ 0.95 ± 0.02 θαη ν ζπληειεζηήο εθπνκπήο επηιεθηηθήο επηθάλεηαο κε ε ≤ 0.05 
± 0.02. H απνξξνθεηηθή επηθάλεηα ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη απνξξφθεζε 95%. 
ηε ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά ησλ πιηθψλ, ε αμία ησλ πιηθψλ, κηθξνυιηθψλ 
ζχλδεζεο, (ξαθφξ, γσλίεο θιπ.) θαζψο θαη ηα γαιβαληζκέλα πιηθά ζηήξημεο.  Δξγαζία πιήξνπο 
εγθαηάζηαζεο, έδξαζεο, ζχλδεζεο, πιήξσζε κε αληηςπθηηθφ πγξφ, έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη 
παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία.  
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
Δπξώ : Υίιηα εμαθόζηα νγδόληα επξώ  1.680,00 € 
 
Α.Σ.: 81 
ΑΣΗΔ Ν 8066.02.5 Φξεάηην ύδξεπζεο δηαζηάζεσλ 40 x 40 cm, θαη βάζνο έσο  0,70 m. 
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:HΛM 10 
Καηαζθεπή θξεαηίνπ δηθηχνπ χδξεπζεο, δηαζηάζεσλ 40 x 40 cm, θαη βάζνπο έσο 0,70 m. Σν 
θξεάηην ζα γίλεη απφ ζθπξφδεκα C 16/20,  ειαθξά νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα ζηνλ ππζκέλα θαη 
ζηα ηνηρεία ηνπ. Σν θάιπκκα απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν (ην νπνίν πιεξψλεηαη μερσξηζηά) ζα είλαη 
θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ  θαη ζα ηνπνζεηεζεί έηζη ψζηε λα κελ αθήζεη θελά γηα ηελ είζνδν 
πγξαζηψλ.  Πεξηιακβάλεηαη ε επάιεηςε κε ηζηκεληνεηδέο ζθξάγηζκα εξκψλ κε ειαζηνκεξέο πιηθφ 
θαζψο θαη ε  φιε εξγαζία πνπ απαηηείηαη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηεγαλφηεηα ηνπο. ηε ηηκή 
πεξηιακβάλεηαη ε εξγαζία εθζθαθήο ηνπ θξεαηίνπ κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξνίνλησλ εθζθαθήο, ε 
εξγαζία  θαζαξηζκνχ, δηακφξθσζεο, μπιφηππνπ θαη ζθπξνδέηεζε ηνπ ( εξγαζία θαη ζθπξφδεκα 
θαζψο θαη ε εξγαζία κφλσζεο ηνπ θξεαηίνπ  
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
Δπξώ: Γηαθόζηα δέθα  επξώ                   210,00 € 
 
 
 
Α.Σ.: 82 
ΑΣΗΔ Ν8042.01.2Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρέηεπζεοP.V.C. Φ40 
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Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:ΖΛΜ 8  
Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ P.V.C. Φ40mm, θαηά ΔΛΟΣ 686/Β, ηνπνζεηεκέλνο 
ζε εγθαηάζηαζεαπνρεηεχζεσο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απάλησλ ησλ απαξαηηήησλ εηδηθψλ 
ηεκαρίσλ(θακπχιεο, ηαπ, εκηηαπ, ζπζηνιέο, S, Y, θιπ) θαζψο θαη ησλ πιηθψλ 
ζπλδέζεσο,ζηεξίμεσοθιπ θαη ηεο εξγαζίαο πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο. 
Σηκή αλά κέηξν (m) 
Δπξώ :Έληεθα επξώ θαη ζαξάληα πέληε ιεπηά                11,45€ 
 
Α.Σ.: 83 
 
ΑΣΗΔ Ν8042.01.3Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρέηεπζεοP.V.C.Φ50 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:ΖΛΜ 8   
Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ P.V.C.Φ50mm, θαηά ΔΛΟΣ 686/Β, ηνπνζεηεκέλνο 
ζε εγθαηάζηαζεαπνρεηεχζεσο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απάλησλ ησλ απαξαηηήησλ εηδηθψλ 
ηεκαρίσλ(θακπχιεο, ηαπ, εκηηαπ, ζπζηνιέο, S, Y, θιπ) θαζψο θαη ησλ πιηθψλ 
ζπλδέζεσο,ζηεξίμεσοθιπ θαη ηεο εξγαζίαο πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο. 
Σηκή αλά κέηξν (m) 
Δπξώ :Γεθαπέληε επξώ θαη δεθαέμη ιεπηά                                               15,16€ 
 
Α.Σ.: 84 
 
ΑΣΗΔ Ν8042.01.7 Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρέηεπζεοP.V.C. Φ100 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:ΖΛΜ 8   
Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ P.V.C.Φ100mm,  θαηά ΔΛΟΣ 686/Β,  
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απάλησλησλ απαξαηηήησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ (θακπχιεο, ηαπ, εκηηαπ, 
ζπζηνιέο, S, Y, θιπ)θαζψο θαη ησλ πιηθψλ ζπλδέζεσο, ζηεξίμεσο θιπ θαη ηεο εξγαζίαο 
πιήξνποεγθαηαζηάζεσο. 
Σηκή αλά κέηξν (m) 
Δπξώ :Δίθνζη δύν επξώ θαη εβδνκήληα δύν ιεπηά                             22,72€ 
 
Α.Σ.: 85 
 
ΑΣΗΔ Ν8042.01.8Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρέηεπζεοP.V.C. Φ125 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:ΖΛΜ 8   
Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ P.V.C.Φ125mm,  θαηά ΔΛΟΣ 686/Β,  
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απάλησλησλ απαξαηηήησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ (θακπχιεο, ηαπ, εκηηαπ, 
ζπζηνιέο, S, Y, θιπ)θαζψο θαη ησλ πιηθψλ ζπλδέζεσο, ζηεξίμεσο θιπ θαη ηεο εξγαζίαο 
πιήξνποεγθαηαζηάζεσο. 
Σηκή αλά κέηξν (m) 
Δπξώ : Δίθνζη επηά επξώ θαη νγδόληα πέληε ιεπηά                           27,85€ 
 
Α.Σ.: 86 
 
ΑΣΗΔ Ν8042.01.9Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρέηεπζεοP.V.C. Φ140 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:ΖΛΜ 8   
Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρέηεπζεο απφ ζθιεξφ P.V.C.Φ140mm,  θαηά ΔΛΟΣ 686/Β,  
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απάλησλησλ απαξαηηήησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ (θακπχιεο, ηαπ, εκηηαπ, 
ζπζηνιέο, S, Y, θιπ)θαζψο θαη ησλ πιηθψλ ζπλδέζεσο, ζηεξίμεσο θιπ θαη ηεο εξγαζίαο 
πιήξνποεγθαηαζηάζεσο. 
Σηκή αλά κέηξν (m) 
Δπξώ:Σξηάληα δύν επξώ θαη ηξηάληα έμη ιεπηά32,36€ 
 
Α.Σ.: 87 
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ΑΣΗΔ Ν8042.02.7Πιαζηηθόο ζσιήλαο όκβξησλP.V.C. Φ100 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:ΖΛΜ 8   
Πιαζηηθφο ζσιήλαο φκβξησλ απφ ζθιεξφ P.V.C.Φ100mm,  θαηά ΔΛΟΣ 686/Α,  
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απάλησλησλ απαξαηηήησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ (θακπχιεο, ηαπ, εκηηαπ, 
ζπζηνιέο, S, Y, θιπ)θαζψο θαη ησλ πιηθψλ ζπλδέζεσο, ζηεξίμεσο θιπ θαη ηεο εξγαζίαο 
πιήξνποεγθαηαζηάζεσο. 
Σηκή αλά κέηξν (m) 
Δπξώ :Δίθνζη ηξία επξώ θαη ηξηάληα ιεπηά                  23,30€ 
 
Α.Σ.: 88 
 
ΑΣΗΔ Ν8042.02.11Πιαζηηθόο ζσιήλαο όκβξησλP.V.C. Φ200 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:ΖΛΜ 8   
Πιαζηηθφο ζσιήλαο φκβξησλ απφ ζθιεξφ P.V.C.Φ200mm,  θαηά ΔΛΟΣ 686/Α,  
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απάλησλησλ απαξαηηήησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ (θακπχιεο, ηαπ, εκηηαπ, 
ζπζηνιέο, S, Y, θιπ)θαζψο θαη ησλ πιηθψλ ζπλδέζεσο, ζηεξίμεσο θιπ θαη ηεο εξγαζίαο 
πιήξνποεγθαηαζηάζεσο. 
Σηκή αλά κέηξν (m) 
Δπξώ :αξάληα ηέζζεξα επξώ                                          44,00€ 
 
Α.Σ.: 89 
ΑΣΗΔ Ν 8046.01.1  ηθώλη πιαζηηθό δαπέδνπ κε ηεηξάγσλε αλνμείδσηε εζράξα δηακέηξνπ 

Φ 100 mm 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:HΛM 8 
ηθψλη πιαζηηθφ δαπέδνπ κε ηεηξάγσλε αλνμείδσηε εζράξα, πιήξεο ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, πιήξσο ηνπνζεηεκέλν θαη ζπλδεδεκέλν κε ηα κηθξνυιηθά θαη ηε δηάλνημε νπψλ.    
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
Δπξώ: αξάληα έμη επξώ  46,00€ 
 
Α.Σ.: 90 
ΑΣΗΔ Ν 8151.2.1 Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ από πνξζειάλε,κε δνρείν πιύζεο, κε ην ζύλνιν 

ησλ εμαξηεκάησλ ηεο.  
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 14 
Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ απφ πνξζειάλε αξίζηεο πνηφηεηαο Διιεληθήο ή Ηηαιηθήο πξνέιεπζεο, 
"Δπξσπατθνχ" (θαζήκελνπ) ηχπνπ, ε νπνία θέξεη δνρείν πιχζεσο ηχπνπ θαηαηνλεηήξα κε ηα 
εμαξηήκαηά ηεο, ρξψκαηνο ιεπθνχ, κε ην  πιαζηηθφ  θάιπκκα , δειαδή ιεθάλε κε πιαζηηθφ 
θάιπκκα, κε δνρείν πιχζεο, κε κηθξνπιηθά θαη πιηθά ζηεξεψζεσο θαη ζπγθνιιήζεσο επί ηφπνπ θαη 
εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπγθνιιήζεσο ζηνκίσλ.  
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
ΔΤΡΧ : Γηαθόζηα δέθα  επξώ     210,00 €  
 
Α.Σ.: 91 
ΑΣΗΔ 8160.2Νηπηήξαοπνξζειάλεοδηαζηάζεσλ54 x42cm 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 17 100% 
Νηπηήξαο δηαζηάζεσλ 54 x 42 cm, απφ πνξζειάλε αξίζηεο πνηφηεηαο Διιεληθήο ή Ηηαιηθήο 
πξνέιεπζεοπιήξεοκεβαιβίδαρξσκέ (ζηαγγηζηήξα) πψκακεάιπζν, ζηθψληρξσκέΦ1 1/4 
insζηεξίγκαηα, ραιθνζσιήλεο, 
ξαθφξθαηινηπάγεληθάεμαξηήκαηαφπσοθαηηακηθξνυιηθά(κνιπβδφθνιια, ηζηκέληνθιπ) 
θαηηελεξγαζίαπιήξνποεγθαηαζηάζεσοπαξαδνηένοζειεηηνπξγία). 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
ΔΤΡΧ : Δθαηόλ εβδνκήληα ηέζζεξα  επξώ                                                        174,00 €  
 
Α.Σ.: 92 
ΑΣΗΔ 8151.3.1  Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ από πνξζειάλε κε από πνξζειάλε κε ην ζύλνιν 

ησλ εμαξηεκάησλ ηεο,κε δνρείν πιύζεο πιήξεο γηα Α.Μ.Δ.Α.  
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:ΖΛΜ 14   
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Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ γηα άηνκα Μ.Δ.Α. απφ πνξζειάλε άξηζηεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ 
ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, δειαδή ιεθάλε  θαη  πιηθά  ζηεξεψζεσο θαη 
ζπγθνιιήζεσο  επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπγθνιιήζεσο ζηνκίσλ (1 
ηεκ) 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
Δπξώ: Σεηξαθόζηα δέθα επξώ                                          410,00€ 
 
Α.Σ.: 93 
ΑΣΗΔ 8160.21.1Νηπηήξαο πνξζειάλεοαηόκσλ εηδηθόο γηα Α.Μ.Δ.Α., κε θαζξέπηε, 

δηαζηάζεσλ 66 x57 cm, κε αλακηθηήξα κε ξνπμνύλη 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 17  
Νηπηήξαο πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ 66 x 57 cmαηφκσλ εηδηθνχ ηχπνπ εηδηθφο γηα Α.Μ.Δ.Α., 
κεθαζξέπηε, κε αλακηθηήξα κε ξνπμνχλη πάλσ ζε βάζε κε δχλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο θιίζεο,  
Οξζνγσληθνχζρήκαηνο  κε ζηξνγγπιεπκελεο γσλίεο. Σνε χςνο ηνπ επάλσ κέξνο ηνπ ληπηήξα  
ζα είλαη 0,85 κ, θαη χςνο ηνπ θάησ κέξνο ηνπ ληπηήξα 0,7 κ, ζπλνδεπφκελνο απφ ξάθη ζην ίδην 
χςνο. Σα 0,70 κ, χςνο γηα ην θάησ κέξνο ηνπ ζα εμαζθαιίδνληαη κε θαηαζθεπή ηεο απνρέηεπζεο 
ηέηνηα πνπ λα κελ ελνριεί ηα πφδηα ηνπ ρξήζηε αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ. Ζ αγθχξσζε ηνπ ληπηήξα 
ζα είλαη ηέηνηα πνπ λα αληέρεη ζε θαηαθφξπθε θφξηηζε 100 θηιψλ. Πεξηιακβάλνληαη ε κπαηαξία 
ηχπνπ θνκκσηεξίνπ, ν θαζξέπηεο ηνπνζεηεκέλνο κε ειαθξά θιίζε, δχν θξεκάζηξεο ζε χςνο 1,2 
θαη 1,8κ, ε βαιβίδα ρξσκέ (ζηξαγγηζηήξα) κε πψκα κε άιπζν, ην ζηθψληρξσκέ Φ 1 1/4 ηληζεο, ηα 
ζηεξίγκαηα, ζσιήλεο, ξαθφξ θαη ινηπά πιηθά θαη γεληθά εμαξηήκαηα γηα ηελ εξγαζία πιήξνπο 
εγθαηαζηάζεσο παξαδνηέσο ζε ιεηηνπξγία. 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
Δπξώ: Δμαθόζηα  επξώ                                             600,00€ 
 
Α.Σ.: 94 
ΑΣΗΔ Ν 8151.1.Γ Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε βξαρίνλσλ γηα εμππεξέηεζε ειηθησκέλσλ 

ζηαW.C.   
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 14 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε βξαρίνλσλ γηα εμππεξέηεζε ειηθησκέλσλ, ζηα πθηζηάκελα W.C.  ηε ηηκή 
πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, θαη ή έληερλε ηνπνζέηεζε ησλ παξαθάησ βνεζεηηθψλ εηδψλ γηα ηα 
πθηζηάκελα W.C.: 
Μηα (1) αλαθιηλψκελε ξάβδνο ζηήξημεο αληηνιηζζεηηθή κε ραξηνζήθε 60cm ή 70cm, κία (1) ξάβδνο 
ζηήξημεο ιεία 30cm ή 40cm, επίηνηρα αλαθπθισκέλα κπξάηζα αινπκηλίνπ,  δχν (2) αλνμείδσηα 
ζηεξίγκαηα εηδηθά θαηαζθεπαζκέλα γηα ειηθησκέλνπο.  Σα παξαπάλσ είδε ζπλνιηθά ζεσξνχληαη σο έλα 
ηεκάρην. Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη φια ηα κηθξνπιηθά πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ  λα ηνπνζεηεζνχλ 
ηα παξαπάλσ βνεζεηηθά είδε.  

Σηκή εθαξκνγήο γηα ηνλ πιήξε εμνπιηζκφ ζε βξαρίνλεο ελφο W.C. σο (1) ηεκάρην. 
ΔΤΡΧ : Δθαηόλ νγδόληα  επξώ       180,00 €  
 
Α.Σ.: 95 
ΑΣΗΔ Ν 8130.3 Πιαζηηθή θεθαιή ζσιήλα αεξηζκνύ από PVC δηακέηξνπ Φ 100 mm 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:HΛM 8 
Πιαζηηθή θεθαιή ζσιήλα αεξηζκνχ απφ PVC δηακέηξνπ Φ 100 mm, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, πιήξσο ηνπνζεηεκέλν θαη ζπλδεδεκέλν κε ηα κηθξνυιηθά θαη ηε δηάλνημε νπψλ.    

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
 

ΔΤΡΧ :Γώδεθα  επξώ 12,00 € 
 
 
Α.Σ.: 96 
 
ΑΣΗΔ Ν 8054.5 Πώκα (ηάπα θαζαξηζκνύ) πιαζηηθό από PVC δηακέηξνπ Φ 100 mm 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:HΛM 8 
Πψκα (ηάπα θαζαξηζκνχ) πιαζηηθφ  απφ PVC δηακέηξνπ Φ 100 mm, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, πιήξσο ηνπνζεηεκέλν θαη ζπλδεδεκέλν κε ηα κηθξνυιηθά θαη ηε ζηήξημε ηνπ .    
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Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
 

ΔΤΡΧ :Γεθαηέζζεξα επξώ                                                                                   14,00 € 
 
Α.Σ.: 97 
 ΑΣΗΔ Ν8559.10 Δμαεξηζηήξαο ινπηξνύ κε ληάκπεξ αληεπηζηξνθήο παξνρήο έσο 95m3/hr 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 39 
Δμαεξηζηήξαο ινπηξνχ κεληάκπεξ αληεπηζηξνθήο (πεηαινχδα) γηα ηνπνζέηεζε ζε ηνίρν ή 
ςεπδνξνθή κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά : -Αζφξπβνο -Μνηέξ ηνπνζεηεκέλα ζε κπινθ γηα κείσζε 
ζνξχβνπ θαη θξαδαζκψλ - Πξνζηαζία κνηέξ θαηά ΗΡ45 -θαηξηθά ξνπιεκάλ κεγάιεο δηάξθεηαο 
δσήο (>30.000 ψξεο) -Δλζσκαησκέλν ηάκπεξ αληεπηζηξνθήο -Θεξκηθφ πξνζηαζίαο, θιάζε II - 
Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο έσο +400C - Πξνζηαζία έλαληη ηνπ λεξνχ -παξνρήο έσο 95m3/hr 
Πεξηιακβάλεη πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε θαη ηνπνζέηεζε ζε ςεπδνξνθή ή νξνθή ή επίηνηρα, κε ηελ 
πιήξε ειεθηξηθή ζχλδεζε θαη ηελ αλαινγία πιαζηηθνχ ζσιήλα Φ100 ή Φ125 γηα ηελ ζχλδεζε κε 
ην θαηαθφξπθν δίθηπν, πιηθά θαη κηθξνπιηθά γηα παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.  
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
ΔΤΡΧ : Δθαηόλ πελήληα  επξώ                                                                              150,00 € 
 
Α.Σ.: 98 
ΑΣΗΔ Ν 8547.1 ηόκην ηνίρνπ ή νξνθήο, πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα, απόαινπκίλην κε 

εζσηεξηθό δηάθξαγκα, κε δύν ζεηξέο ξπζκηδόκελσλ πηεξπγίσλ,  200x200 mm 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 36 
ηφκην ηνίρνπ ή νξνθήο, πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα, απφ αινπκίλην κε εζσηεξηθφ 
δηάθξαγκα, κε δχν ζεηξέο ξπζκηδφκελσλ πηεξπγίσλ, δηαζηάζεσλ 200x200 mm, κε εζσηεξηθφ 
δηάθξαγκα, απφ ραιχβδηλν έιαζκα. Πιήξεο εγθαηάζηαζε θαη ινηπψλ κηθξνυιηθψλ εγθαηαζηάζεσο 
επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ξπζκίζεσο, παξαδνηέν ζε ιεηηνπξγία 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
ΔΤΡΧ : Ογδόληα πέληε  επξώ                                                                              85,00 € 
 
Α.Σ.: 99 
ΑΣΗΔ Ν 8168.2 Καζξέπηεο ηνίρνπ πάρνπο 4 mm δηαζηάζεσλ 45 x 60 cm 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 13     
Καζξέπηεο ηνίρνπ πάρνπο 4 mmκπηδνπηέ δηαζηάζεσλ 45 x 60 cm, πιήξεο, δειαδή θαζξέπηεο, 
δχν ή ηέζζαξεο θνριίεο κε θνκβίαρξσκέ, ή ρσλεπηφο (εάλ ππάξρεη θαηάιιειε ππνδνρή ζηελ 
επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ κε απφιπηε πξνζαξκνγή), θαη ινηπά κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, πξνκήζεηα θαη 
εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο.   
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
ΔΤΡΧ : Δβδνκήληα πέληε επξώ 75,00 €  
 
Α.Σ.: 100 
ΑΣΗΔ 8178.2.1Υαξηνζήθε πιήξεο πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ 15 x15 cm 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:ΖΛΜ 14 
Υαξηνζήθε πιήξεο πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ 15 x 15 cm, δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ 
θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο. 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
ΔΤΡΧ : Γεθαπέληε  επξώ                                                                                       15,00 € 
 
Α.Σ.: 101 
ΑΣΗΔ Ν8053.1Μεραλνζίθσλαο πιαζηηθόο δηακέηξνπ Φ 125 mm 
Κσδ. αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 8  
Μεραλνζίθσλαο πιαζηηθφο απφ P.V.C., δηακέηξνπ 125 mm, κε δχν ή ηξεηο ηάπεο, πιήξσο 
ηνπνζεηεκέλνο, δειαδή πξνκήζεηα φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ, πξνζθφκηζε 
επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη εξγαζία εγθαηάζηαζεο, ζχλδεζεο, δνθηκψλ θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη 
θαλνληθή ιεηηνπξγία  
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
ΔΤΡΧ : Δθαηόλ ηξηάληα   επξώ                                                                                 130,00 € 
 
Α.Σ.: 102 
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ΑΣΗΔ Ν 8066.02.5 Φξεάηηα ειέγρνπ ζηεγαλά, δηαζη.40 x40cm θαη βάζνο έσο 0,80 m.  
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 10 
Καηαζθεπή θξεαηίσλ ειέγρνπ ζηεγαλά, εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 40 x40 cm θαη βάζνο έσο  0,80 m. 
Σν θξεάηην ζα γίλεη απφ ζθπξφδεκα C 16/20,  ειαθξά νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα ζηνλ ππζκέλα 
θαη ζηα ηνηρείαηνπ.Σν θάιπκκα απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν (ην νπνίν πιεξψλεηαη μερσξηζηά) ζα είλαη 
θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ  θαη ζα ηνπνζεηεζεί έηζη ψζηε λα κελ αθήζεη θελά γηα ηελ είζνδν 
πγξαζηψλ.  Πεξηιακβάλεηαη ε επάιεηςε κε ηζηκεληνεηδέο ζθξάγηζκα εξκψλ κε ειαζηνκεξέο πιηθφ 
θαζψο θαη ε φιε εξγαζία πνπ απαηηείηαη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηεγαλφηεηα ηνπο.ηε ηηκή 
πεξηιακβάλεηαη ε εξγαζία εθζθαθήο ηνπ θξεαηίνπ κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξνίνλησλ εθζθαθήο, ε 
εξγαζία  θαζαξηζκνχ, δηακφξθσζεο, μπιφηππνπ θαη ζθπξνδέηεζε ηνπ (εξγαζία θαη ζθπξφδεκα 
θαζψο θαη ε εξγαζία κφλσζεο ηνπ θξεαηίνπ). 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
ΔΤΡΧ : Γηαθόζηα είθνζη  επξώ                                                                   220,00 €  
 
Α.Σ.: 103 
ΤΓΡ 11.01.02  Καιύκκαηα από ειαηό ρπηνζίδεξν (ductileiron) 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6752 
Καιχκκαηα θξεαηίσλ ρπηνζηδεξά, πιήξσο εγθαηεζηεκέλα κε ην αλάινγν παξέκβπζκα 
ζηεγαλνπνηήζεσο.  
Σηκή αλά  Κηιφ ρπηνζίδεξνπ(Kgr) 
Δπξώ : Γύν επξώ θαη ελελήληα ιεπηά       2,90 € 
 
Α.Σ.: 104 
ΤΓΡ 3.10.02.01Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο, 

κε πιάηνο ππζκέλα  έσο 3,00 m, κε ηελ θόξησζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο επί 
απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε 
απόζηαζε, γηα βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00 m. (ΤΓΡ 3.10.02.01) 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6081.1 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο κε πιάηνο ππζκέλα  
έσο 3,00 m, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 
απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε 
θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε  νπνηνλδήπνηε 
ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε 
ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-
01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη 
ππνρξεσηηθά κε αζθαιηνθφθηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ 
άξζξνπ.  
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε 
δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο 
αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε.  
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  
απαηηνχληαη), ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο 
δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε 
αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα 
εξγαζίαο. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή 
θαηαθφξπθεο).   
Χο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 
2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Οη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη 
ηδηαίηεξα, ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε. 
Oη εθζθαθέο επηκεηξψληαη αλά δψλε βάζνπο (έσο 4,00 m, απφ 4,01 έσο 6,00 m θ.ν.θ.) θαη γηα θάζε 
δψλε εθαξκφδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν, αλαιφγσο ηνπ πιάηνπο ηνπ 
νξχγκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντφλησλ.Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ 
άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία 
άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 
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Ζ δαπάλε κεηαθνξάο ππνινγίδεηαη γηα νδνχο εθηφο πφιεο θαιήο βαηφηεηαο κε απφζηαζε S > 5 
Km, κε πξφζζεηε ηηκή γηα παξαηεηακέλε αλακνλή θνξηνεθθφξησζεο ( εθζθαθέο ραλδάθσλ ), 
δειαδή :    Γ.Μ. = (0,21 + 0,03) x 20km = 4,80 € /m3.km  
πλνιηθή ηηκή Ν = ( Σηκή άξζξνπ + κεηαθνξά ) = 7,50 + 4,80 = 12,30 € /m3 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ 
κειέηε, αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ 
πξντφλησλ εθζθαθψλ. 
ΔΤΡΧ :Γώδεθα επξώ θαη ηξηάληα ιεπηά                12,30  € 
 
Α.Σ.: 105 
ΤΓΡ 3.11.02.01  Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο βξαρώδεο, κε ηελ 

θόξησζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία θαη ηε κεηαθνξά ζε 
νπνηαδήπνηε απόζηαζε. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6082.1 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε βξαρψδε πεηξψκαηα θάζε είδνπο,  
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ 
(cemented) θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ 
άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ (πδξαπιηθήο ζθχξαο ή αεξνζθπξψλ), 
ρξήζε δηνγθσηηθψλ επίσλ εθξεθηηθψλ (ηχπνπ Bristar ή ηζνδπλάκσλ) ή/θαη πεξηνξηζκέλε ρξήζε 
εθξεθηηθψλ (κε εθαξκνγή κηθξψλ γνκψζεσλ θαη ρξήζε ιακαξηλψλ γηα ηελ απνθπγή εθηίλαμεο 
ζξαπζκάησλ), φηαλ απηφ επηηξέπεηαη απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, κε πιάηνο ππζκέλα  έσο 3,00 m, κε 
ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ 
κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m ελ μεξψ ή κε ππφγεηα 
λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 
08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη 
ππνρξεσηηθά κε αξκνθφθηε. 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε 
δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο 
αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε.  
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  
απαηηνχληαη), ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο 
δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε 
αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα 
εξγαζίαο. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή 
θαηαθφξπθεο).   
Χο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 
2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Οη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη 
ηδηαίηεξα, ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.   
Oη εθζθαθέο επηκεηξψληαη αλά δψλε βάζνπο (έσο 4,00 m, απφ 4,01 έσο 6,00 m θ.ν.θ.) θαη γηα θάζε 
δψλε εθαξκφδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν, αλαιφγσο ηνπ πιάηνπο ηνπ 
νξχγκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντφλησλ.Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ 
ηαπήησλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο 
εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελψ νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν 
ζθπξφδεκα επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 
Ζ δαπάλε κεηαθνξάο ππνινγίδεηαη γηα νδνχο εθηφο πφιεο θαιήο βαηφηεηαο κε απφζηαζε S > 5 
Km, κε πξφζζεηε ηηκή γηα παξαηεηακέλε αλακνλή θνξηνεθθφξησζεο ( εθζθαθέο ραλδάθσλ ), 
δειαδή :    Γ.Μ. = (0,19 + 0,03) x 20,00km = 4,80 € /m3.km  
πλνιηθή ηηκή Ν = ( Σηκή άξζξνπ + κεηαθνξά ) = 20,60 + 4,80 = 25,40 € /m3 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ 
κειέηε, αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ 
πξντφλησλ εθζθαθψλ. 
ΔΤΡΧ: Δίθνζη πέληε επξώ θαη ζαξάληα ιεπηά                                                     25,40  € 
 
Α.Σ.: 106 
ΤΓΡ. 5.07ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεύζεσο ιαηνκείνπ 

κε ηε κεηαθνξά   
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6069 
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ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζειήλσλ εληφο νξχγκαηνο κε άκκν πξνέιεπζεο ιαηνκείνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 ''Δπαλεπίρσζε 
νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ'' 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη : 
α. Ζ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά άκκνπ ιαηνκείνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 
β. Ζ πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζην φξπγκα. 
γ. Ζ ηζνπέδσζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο θαη ε ηχπαλζε ή ειαθξά ζπκπχθλσζε ηεο ζηξψζεο 

εγθηβσηηζκνχ έηζη ψζηε λα πεξηβάιιεη πιήξσο ηνπο ζσιήλεο, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα 
ηελαπνθπγή δεκηψλ ζηελ ζσιελνγξακκή. 

Ζ δαπάλε κεηαθνξάο ππνινγίδεηαη γηα νδνχο εθηφο πφιεο θαιήο βαηφηεηαο κε απφζηαζε S > 5 
Km, δειαδή :    Γ.Μ. = 0,19  x 30,00 km = 5,70 € /m3.km  
πλνιηθή ηηκή Ν = ( Σηκή άξζξνπ + κεηαθνξά ) = 11,30 + 5,70  = 17,00 € /m3 
Σηκή γηα έλα θπβηθφ κέηξν (m3) επίρσζεο σο αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ 
κειέηε γξακκέο πιεξσκήο (ηππηθέο δηαηνκέο αγσγψλ). 
ΔΤΡΧ:Γέθα επηά  επξώ 17,00  € 
 
 
 
ΟΜΑΓΑ 2:  ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΑ (ΙΥΤΡΑ – ΑΘΔΝΗ) 
 
Α.Σ.:107 
ΑΣΗΔ Ν 8976.4.60 Φσηηζηηθό ζώκα νξνθήο ηύπνπ ''Ledpanel''  60x60cm 4000K, 4000 lm,40 

W, θαηάιιειν γηα ρσλεπηή ηνπνζέηεζε, κε ιακπηήξεο θαη όξγαλα έλαπζεο, 
πιήξεο  . 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 59 
Φσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπ Ledpanel 60 x 60Eco, θαηάιιειν γηα ρσλεπηή ηνπνζέηεζε, δηαζηάζεσλ 
60x60x3 cm, ρξσκαηηθήο απφδνζεο 4000K κεζαίν ιεπθφ, ελεξγεηαθή θιάζε A+, κε ηέζζεξεηο 
ιακπηήξεο Led, ζπλνιηθήο θαηαλάισζε 40W, θσηεηλή ξνή 4000Lum, κε ζπληκήηνλν≥ 0.9, Σάζε 
175-265VAC, γσλία δέζκεο 11, ψξεο ιεηηνπξγίαο 40.000h, CRI/RA ?80, βαζκφο ζηεγαλφηεηαο 
IP40, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ GEYER PanelAvra LED 60x60. 
Σν θσηηζηηθφ ζα θέξεη ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηελ θαηάηαμε ηνπ ζηελ 
ελεξγεηαθή θιάζε Α θαη ζα είλαη επξσπατθήο πξνέιεπζεο κε ζήκαλζε CE.Πξνζπέθηνπο ηνπ 
θσηηζηηθνχ ζα παξαδνζεί ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία ε νπνία ζα εγθξίλεη ηελ επηινγή ηνπ. ηελ  
ηηκή  δειαδή πεξηιακβάλεηαη  πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη  ζχλδεζε  ηνπ θσηηζηηθνχ 
ζψκαηνο  κε   ιακπηήξεο Ledκε ηα κηθξνπιηθάέλαπζεο,  ηελ δαπάλε γηα ηελ ρξήζε ηνπ απαξαίηεηνπ 
εμνπιηζκνχ γηα ηελ αζθαιή ηνπνζέηεζε ηνπ θαζψο θαη ηελ  εξγαζία έσο ηελ πιήξε ιεηηνπξγία. 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

ΔΤΡΧ : Δθαηό ηξηάληα έμη επξώ                                                                             136,00  € 
  

 
 
Α.Σ.: 108 
ΑΣΗΔ Ν8973.12Φσηηζηηθό ζώκα ηύπνπ spot ρσλεπηό νξνθήο, κε 3 ιακπηήξεο Led, ηζρύνο  

26 W έθαζηνο . 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 59 
Φσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπ ζψκα ηχπνπ spot ρσλεπηφ νξνθήο, κε 3 ιακπηήξεο Led 26 Watt,spotLed, 
θαηάιιειν γηα ρσλεπηή ηνπνζέηεζε, γηα θσηηζκφ ακθηζεάηξσλ θιπ.   
Σν θσηηζηηθφ ζα έρεη πιαίζην εζνρήο αινπκηλίνπ, βακκέλν ειεθηξνζηαηηθά ζε επηιεγκέλν ρξψκα, 
βαζχ ραιχβδηλν θάιπκκα,εμσηεξηθφ ξπζκηδφκελν δαθηχιην απφ ρπηφ αινπκίλην. Ο αλαθιαζηήξαο 
ζα είλαη πςειήο θαζαξφηεηαο αινπκηλίνπ ζε εθδφζεηο Spot, Medium, Wide θαη ην γπαιί 
πξνζηαζίαο ζα είλαη ζθιεξπκέλν. Δλδεηθηηθφο ηχπνο : FLADKADRO ηεο PetridisLightingκε 
ιακπηήξα Module 60 DIAS LED CHIP 26W,  4000 K, θσηεηλήο ξνήο 154 Lm/Watt. 
Σν θσηηζηηθφ ζα θέξεη ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηελ θαηάηαμε ηνπ ζηελ 
ελεξγεηαθή θιάζε Α θαη ζα είλαη επξσπατθήο πξνέιεπζεο κε ζήκαλζε CE. Πξνζπέθηνπο ηνπ 
θσηηζηηθνχ ζα παξαδνζεί ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία ε νπνία ζα εγθξίλεη ηελ επηινγή ηνπ. ηελ  
ηηκή  δειαδή πεξηιακβάλεηαη  πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη  ζχλδεζε  ηνπ θσηηζηηθνχ 
ζψκαηνο  κε   ιακπηήξεο Ledκε ηα κηθξνπιηθάέλαπζεο,  ηελ δαπάλε γηα ηελ ρξήζε ηνπ απαξαίηεηνπ 
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εμνπιηζκνχ γηα ηελ αζθαιή ηνπνζέηεζε ηνπ θαζψο θαη ηελ  εξγαζία έσο ηελ πιήξε ιεηηνπξγία. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
ΔΤΡΧ : Δλελήληα  νθηώεπξώ                                                             98,00€ 
 
Α.Σ.: 109 
ΑΣΗΔ Ν 8973.6 Φσηηζηηθό ζώκα νξνθήο ηύπνπ ''spot - led'' κε ιακπηήξα Led 1x10 Watt. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 59 
Φσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπ spotLed, θαηάιιειν γηα ρσλεπηή ηνπνζέηεζε, θαηαζθεπαζκέλν απφ 
αλνμείδσην ράιπβα κε βαζκφ ζηεγαλφηεηαο ΗΡ54, κεαλνμείδσηνζψκαθαηθάιπκκααπφγπαιί, 
κειακπηήξαLed 10W / 230 V, θπθιηθήοκνξθήο, IP 66, κεελζσκαησκέλαηαφξγαλααθήο, 
δειαδήιπρληνιαβέο, κε εχθακπην θαιψδην κε κφλσζε γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ, αλνμείδσηα 
ζηεξίγκαηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ, εθθηλεηέοθαηεξγαζίαπιήξνποεγθαηαζηάζεσο. 
Σν θσηηζηηθφ ζα θέξεη ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηελ θαηάηαμε ηνπ ζηελ 
ελεξγεηαθή θιάζε Α θαη ζα είλαη επξσπατθήο πξνέιεπζεο κε ζήκαλζε CE.  Πξνζπέθηνπο ηνπ 
θσηηζηηθνχ ζα παξαδνζεί ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία ε νπνία ζα εγθξίλεη ηελ επηινγή ηνπ. ηελ  
ηηκή  δειαδή πεξηιακβάλεηαη  πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη  ζχλδεζε  ηνπ θσηηζηηθνχ 
ζψκαηνο  κε   ιακπηήξεο Ledκε ηα κηθξνπιηθάέλαπζεο,  ηελ δαπάλε γηα ηελ ρξήζε ηνπ απαξαίηεηνπ 
εμνπιηζκνχ γηα ηελ αζθαιή ηνπνζέηεζε ηνπ θαζψο θαη ηελ  εξγαζία έσο ηελ πιήξε ιεηηνπξγία. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
ΔΤΡΧ :Δμήληα  πέληε επξώ                                                                               65,00  € 
 
Α.Σ.: 110 
ΑΣΗΔ Ν 8982.1.7Φσηηζηηθό ζώκα επηηνίρην, ηύπνπ απιίθαο,  ζώκαηνο αινπκηλίνπ, Δ27, 

ηζρύνο 1x18W, 230V, βαζκνύ ΙP 44 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 59 
Φσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπεπηηνίρην, ηχπνπ απιίθαο θιηκαθνζηαζίνπ,  ζψκαηνο αινπκηλίνπ, Δ27, 
ηζρχνο 1x18W, 230V, βαζκνχ ΗP 44, επξσπατθήο πξνέιεπζεο κε ζήκαλζε CE.Σνθσηηζηηθφζα είλαη 
ειιεηςνεηδνχοπξφζνςεοκειεπθφθάιπκκα, κεζπκπαγήιακπηήξαθζνξηζκνχ (CFL) Δ27, 
κεελζσκαησκέλαηαφξγαλααθήο,δειαδήιπρληνιαβέο, 
εθθηλεηέοθαηεξγαζίαπιήξνποεγθαηαζηάζεσο. ηελ  ηηκή  δειαδή πεξηιακβάλεηαη  πξνκήζεηα, 
πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη  ζχλδεζε  ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο  κε  ηνπο ιακπηήξεο Led,κε ηα 
κηθξνπιηθάέλαπζεο,  ηελ δαπάλε γηα ηελ ρξήζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ αζθαιή 
ηνπνζέηεζε ηνπ θαζψο θαη ηελ  εξγαζία έσο ηελ πιήξε ιεηηνπξγία. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
ΔΤΡΧ : Πελήληα ηέζζεξα  επξώ                                                                          54,00  € 
 
 
Α.Σ.: 111 
ΑΣΗΔ Ν8973.1 Φσηηζηηθό ζώκα ηύπνπ ζθαθάθη νξνθήο, κε αθξπιηθό θάιπκκα, ζηεγαλό, IP 

64, κε δύν ιακπηήξεο θζνξηζκνύ,  2 x 20 Watt 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 59 
Φσηηζηηθφζψκαθζνξηζκνχ, ζηεγαλφνξνθήο, ζηεγαζκέλσλρψξσλ, κεδχν (2) 
ιακπηήξεοθζνξηζκνχΣ8,ηζρχνο 2x20watt, ζηεγαλφ (IP65) απμεκέλεορξσκαηηθήοαπφδνζεοRa>80, 
ην νπνίν ζα θέξεη πηζηνπνίεζε ENEC,ζχκθσλακεηηοπξνδηαγξαθέο, 
απνηεινχκελναπφεληζρπκέλεβάζε, κεελζσκαησκέλαηαφξγαλααθήο, δειαδήζηξαγγαιηζηηθάπελία, 
ιπρληνιαβέο,εθθηλεηέο, ππθλσηέοθαηεξγαζίαπιήξνποεγθαηαζηάζεσο.ηε ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη νη 
ιακπηήξεο, πιηθά θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο, ηνπνζεηήζεσο θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.    

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
ΔΤΡΧ :Ογδόληα νθηώεπξώ                                                                        88,00  € 
 
Α.Σ.: 112 
ΑΣΗΔ Ν8973.7Φσηηζηηθό ζώκα, κε ζθαηξηθό ή ειεης. θώδσλα νξεηράιθηλν κε  

πξνθπιαθηήξα (ρειώλα), ζηεγαλό, ΙΡ 64, 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 59 
Φσηηζηηθφ ζψκα κε ζθαηξηθφ ή ειεης. θψδσλα νξεηράιθηλν κε  πξνθπιαθηήξα (ρειψλα), ζηεγαλφ, 
ΗΡ 64, κεηαιιηθή ρξψκαηνο γθξη, θαηάιιειν γηα εκθαλή ηνπνζέηεζε, κε αληηζακβσηηθφ θάιπκκα 
(φηαλ ηνπνζεηείηαη ρακειά) θαη πξνζηαηεπηηθφ πιέγκα, κε αλαθιαζηήξα απφ αινπκίλην θαη κε 
γπάιηλν θάιπκκα, κε έλαλ ή δχν ζηππηνζιίπηεο, κε έλαλ ζπκπαγή ιακπηήξα θζνξηζκνχ έσο 
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1x18W/1x1200Lm/2700°K. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη, ε πξνκήζεηα, ε εξγαζία ζχλδεζεο θαη 
ηνπνζέηεζεο ηνπ θσηηζηηθνχ, ζε πιήξε ιεηηνπξγία κε ηελ εγθαηάζηαζε ηζρπξψλ ξεπκάησλ  
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
ΔΤΡΧ : Πελήληα δύνεπξώ                                                        52,00  € 
 
Α.Σ.: 113 
ΑΣΗΔ Ν8973.15Φσηηζηηθό ζώκα LED, ηύπνπ ρσλεπηό, κε γξίιηα πξνζηαζίαο, βαζκνύ ΙP 65, 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 59 
Φσηηζηηθφ ζψκα θσηηζκνχ ηερλνινγίαο LED, ρσλεπηφ, νξζνγσληθήο δηαηνκήο κε γξίιηα 
πξνζηαζίαο, θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε ζε ζθαινπάηη Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 49 Φσηηζηηθφ 
ζψκα θσηηζκνχ ηερλνινγίαο LED, ρσλεπηφ, νξζνγσληθήο δηαηνκήο κε γξίιηα πξνζηαζίαο, 
θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε ζε ζθαινπάηη, βαζκνχ ζηεγαλφηεηαο ΗΡ65, δειαδή πξνκήζεηα, 
πξνζθφκεζε, ηνπνζέηεζε κε κηθξνυιηθά θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηελ 
ηερληθή πεξηγξαθή, ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
ΔΤΡΧ : Πελήληα νθηώεπξώ                         58,00  € 
 
Α.Σ.: 114 
Ν.Α. ΑΣΗΔ 9322.1.4Φσηηζηηθό ζώκα θσηεηλήο εθπνκπήο ηύπνπ led,εκηζθαηξηθνύζρεκαηνο, 

ζηεγαλό, IP 64, γηα ηνπνζέηεζε επη ηζηνύ,  40 Watt.  
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζε:HΛM 59 
Φσηηζηηθφ ζσκα αζηηθνχ θσηηζκνχ θαη κε κνλάδα θσηεηλήο εθπνκπήο ηχπνπ led, εκηζθαηξηθνχ 
ζρήκαηνογηα ηνπνζέηεζε ζε θνξπθή ηζηνχ ή ζε βξαρίνλα. Σν ζψκα θαη ην θέιπθνο ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλα απφ ρπηνπξεζαξηζηφ αινπκίλην βακκέλν ειεθηξνζηαηηθά κε πνιπεζηεξηθά 
ρξψκαηα πνχδξαο πνπ αληέρνπλ ζηελ δηάβξσζε. Ο δηαρχηεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ γπαιί 
πάρνπο 5 ριζη. ή πνιπθαξβνληθφ πιηθφ αλζεθηηθφ ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία Σν θσηηζηηθφ ζα 
είλαη θαηάιιειν γηα ζπλερή ιεηηνπξγία ζηελ χπαηζξν, κε πιήξε πξνζηαζία απφ ηε ζθφλε θαη ηε 
βξνρή, ζηεγαλνχ ηχπνπ IP 65, θαη πςειή αληνρή ζηελ θξνχζε ΗΚ09 θαη‟ ειάρηζην. Σν θσηηζηηθφ 
ζψκα ζα δηαζέηεη ξπζκηδφκελν βξαρίνλα κε γσληνκεηξηθή ζθάια γηα ηελ επηζπκεηή ξχζκηζε 
ζηφρεπζεο. Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο θσηηζηηθνχ ζψκαηνο Φ470 ρηιηνζηά. θαη ζπλνιηθφ κήθνο κε ηνλ 
βξαρίνλα 550 ρηιηνζηά . Σν θσηηζηηθφ ζα είλαη θαηάιιειν γηα ζπλερή ιεηηνπξγία ζηελ χπαηζξν, κε 
πιήξε πξνζηαζία απφ ηε ζθφλε θαη ηε βξνρή, ζηεγαλνχ ηχπνπ IP 65, θαη πςειή αληνρή ζηελ 
θξνχζε ΗΚ09. Ζ κνλάδα θσηεηλήο εθπνκπήο ζα απνηειείηαη απφ led πςειήο απφδνζεο, ειάρηζηεο 
ζπλνιηθήο ηζρχνο 40W, θαη ειάρηζηεο απφδνζεο 100 Lummen/Watt , θαηάιιειεο ζπλδεζκνινγίαο 
bypass ψζηε λα κε δηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θσηηζηηθνχ ζε πεξίπησζε βιάβεο. Ζ 
ζπζρεηηζκέλε Θεξκνθξαζία Υξψκαηνο (CCT) ζα είλαη 3.000ν-4.000ν Κ αλαιφγσο ηεο πεξηνρήο 
ηνπνζέηεζεο. Σν ζχζηεκα ςχμεο θαη ην ηξνθνδνηηθφ ζα είλαη ζπλδεδεκέλα ζε εηδηθή απνζπψκελε 
βάζε. Οη ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο ζα γίλνληαη κε ζηιηθνλνχρα θαιψδηα αληνρήο ζε ζεξκνθξαζίεο άλσ 
ησλ 120ν C Σν θσηηζηηθφ ζα πξνζαξκφδεηαη ζε θνξπθή ηζηνχ ή βξαρίνλα δηαηνκήο Φ60 έσο Φ76 
mm. Δλδεηθηηθφο ηχπνο :ΕincometalZinluxCity-M/LD-40) 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαηε πξνκήζεηα ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο κεηά ηεο θσηεηλήο πεγήο, 
πιηθά θαη κηθξνπιηθά ζχλδεζεο θαη ζηεξέσζεο ε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ θσηηζηηθνχ επί ηνπ ηζηνχ, ε 
ζχλδεζή ηνπ θαη ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο.  
Σηκή αλά εγθαηεζηεκέλν θσηηζηηθφ ζψκα σο έλα ηεκάρην (ηεκ.)  
ΔΤΡΧ :Πεληαθόζηα εβδνκήληα επξώ                                                             570,00  € 
 
Α.Σ.: 115 
ΑΣΗΔ Ν 8987.1.2Απηόλνκν θσηηζηηθό ζώκα αζθαιείαο κε έλδεημε πνξείαο εμόδνπ, απιήο ή 

δηπιήο όςεο, κε ιακπηήξα θζνξηζκνύ 8W/250 LUMENS.  
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 59 
Απηφλνκν θσηηζηηθφ ζψκα θσηηζκνχ αζθαιείαο,κε έλδεημε πνξείαο εμφδνπ, απιήο ή δηπιήο φςεο, 
κε ιακπηήξα θζνξηζκνχ 8W/250 LUMENS, κε ελζσκαησκέλν ζπζζσξεπηή Νηθειίνπ-Καδκίνπ 
απηνλνκίαο 90min,απηφκαηε θφξηηζε θαη απηφκαην κεηαγσγέα ζε πεξίπησζε αλάγθεο, κε 
ελδεηθηηθή ιπρλία ιεηηνπξγίαο θαη θνκβίν δνθηκήο, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκεζε, ηνπνζέηεζε κε 
κηθξνυιηθά θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή, ηηο 
πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο.  
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Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

ΔΤΡΧ : Σξηάληα νθηώ επξώ               38,00  € 
 
Α.Σ.: 116 
ΑΣΗΔ 8801.1.1 Γηαθόπηεο απιόο, εληάζεσο 10 Α, ηάζεσο 250V, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ Mosaic 

κνλνπνιηθόο ή αιέξεηνύξ 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 49 
Γηαθφπηεο απιφο κνλνπνιηθφο ή αιέξεηνχξ κε πιήθηξν εληάζεσο 10Α ηάζεσο 250V, ελδεηθηηθνχ 
ηχπνπ Mosaic, κε ην θπηίν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε.  
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
 

ΔΤΡΧ : Σέζζεξα επξώ θαη πελήληα ηξία ιεπηά         4,53  € 
 
Α.Σ.: 117 
ΑΣΗΔ 8801.1.4 Γηαθόπηεο θνκκηηαηέξ, εληάζεσο 10 Α, ηάζεσο 250V, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 

Mosaic 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 49 
Γηαθφπηεο θνκκηηαηέξ, κε πιήθηξα εληάζεσο 10Α ηάζεσο 250V, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Mosaic, κε ην 
θπηίν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε.  
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
ΔΤΡΧ : Πέληε  επξώ θαη νγδόληα ιεπηά              5,80  € 
 
Α.Σ.: 118 
ΑΣΗΔ 8812.02.1 Γηαθόπηεο απιόο, εληάζεσο 10 Α, ηάζεσο 250V, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ Mosaic 

κνλνπνιηθόο ή αιέξεηνύξ 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 49 
Γηαθφπηεο ζηεγαλφο, ρσλεπηφο κε πιήθηξν εληάζεσο 10 Α, ηάζεσο 250 V, απιφο κνλνπνιηθφο κε 
ην θπηίν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε (κεηαθνξά), εγθαηάζηαζε, ζπλδεζκνινγία θαη δνθηκέο 
γηα παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 
Σηκή αλά ηεκάρην(ηεκ.) 
ΔΤΡΧ : Σέζζεξα επξώ θαη νγδόληα πέληε  ιεπηά                 4,85  € 
 
Α.Σ.: 119 
ΑΣΗΔ Ν 8891.3.2Σειεδηαθόπηεο επαλαθνξάο ή ξειέθαζηάληαο, εληάζεσο 16 Α, ηάζεσο 230 

V, δύν επαθώλ  
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 49 
Σειεδηαθφπηεο επαλαθνξάο ή ξειέθαζηάληαο, εληάζεσο 16 Α, ηάζεσο ηάζεο ρεηξηζκνχ 230 V/400 
V AC, 50 Hz, κε ειεθηξνκαγλεηηθφ πελίν δηέγεξζεο θαη κεραληθή καλδάισζε ησλ επαθψλ κέρξη 
λα δνζεί λέα ηάζε ρεηξηζκνχ. Ζ ηάζε ρεηξηζκνχ ηνπ πελίνπ ζα είλαη θαηάιιειε γηα ηηο απαηηήζεηο 
ειέγρνπ αιιά δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 230V . Θα είλαη θαηαζθεπήο θαηά VDΔ 0632, IEC 669-1 θαη IEC 
669-2. Ζ νλνκαζηηθή έληαζε ησλ επαθψλ ζα είλαη θαηάιιειε γηα ηηο απαηηήζεηο θνξηίνπ. Θα έρνπλ 
έλα βνεζεηηθφ κνριφ γηα ρεηξνθίλεην ρεηξηζκφ κε έλδεημε γηα ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο θαη ζα είλαη 
θαηάιιεινη γηα ηνπνζέηεζε ζε ξάγα πίλαθα. ηε ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ κεηα 
εμαξηεκάησλ, ε ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε κε ηα θπθιψκαηα θσηηζκνχ, ε θαισδίσζε, θαζψο θαη ε 
δνθηκή ζε ιεηηνπξγία.      
Σηκή αλά ηεκάρην(ηεκ.) 
ΔΤΡΧ : Σξηάληα έμη   επξώ                        36,00  € 
 
Α.Σ.: 120 
ΑΣΗΔ Ν 8826.60.1Ρεπκαηνδόηεο SCHUKO, 16 Α / 230V ρσλεπηόο, επίηνηρνο ή 

ηνπνζεηεκέλνο ζε θαλάιη ή ζε γπςνζαλίδα  
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 49 
Ρεπκαηνδφηεο SCHUKO, εληάζεσο 16 Α,  ρσλεπηφο, επίηνηρνο, ή γηα ηνπνζεηεκέλνο ζε πιαζηηθφ 
θαλάιη,  εληάζεσο 16 Α, ηάζεσο 230 V, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Mosaic, κε ην θπηίν, κε ηα κηθξνπιηθά, 
δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε,παξαδνηένο ζε ιεηηνπξγία.   
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
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ΔΤΡΧ : Έληεθα  επξώ  θαη ηξηάληα ιεπηά          11,30  € 
 

Α.Σ.: 121 
ΑΣΗΔ Ν 8826.61.3Ρεπκαηνδόηεο ρσλεπηόο SCHUKO ζηεγαλόο κε θαπάθη, εληάζεσο 16 Α / 

220V  
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 49 
Ρεπκαηνδφηεο ΟΤΚΟ16Α/220V,ζηεγαλφο IP55, IK7 πιήξεο δειαδή πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη 
ζχλδεζε κε δίθηπν, ξεπκαηνδφηεο κε ην αληίζηνηρν θνπηί ηεο βάζεσο, ηελ αληίζηνηρε πιάθα, σο θαη 
θάζε πιηθφ, κηθξνπιηθφ θαη εξγαζία γηα παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
ΔΤΡΧ : Έληεθα  επξώ  θαη ζαξάληα ιεπηά        11,40  € 
 
Α.Σ.: 122 
ΑΣΗΔ Ν 8735.2.3 Κπηίν δηαθιάδσζεο πιαζηηθό δηακέηξνπ ή δηαζηάζεσλ Φ70x70mm 

ζηξνγγπιό ή ηεηξάγσλν 100x100mm θαηάιιειν γηα ηνίρν ή γπςνζαλίδα  
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 41 
Κπηίν δηαθιαδψζεσο πιαζηηθφ, νξαηφ, δηακέηξνπ ή δηαζηάζεσλ Φ 70x70mm ζηξνγγπιφ ή 
ηεηξάγσλν 100x100mm θαηάιιειν γηα ηνίρν ή γπςνζαλίδα, δειαδή ζσιήλαο θπηίν κε θαπάθη θαη 
κηθξνπιηθά (γχςνο, πίζζα κνλσηηθή, θαλάβα, κηλίν, μχιηλα ηαθάθηα, βίδεο, καζηνί δηαζηνιέο, 
ζπζηνιέο, θφληξα, παμηκάδηα, ηάπεο) επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη 
ζπλδέζεσο.  
Σηκή αλά ηεκάρην(ηεκ.) 
ΔΤΡΧ : Σέζζεξα επξώ θαη δεθαηξία ιεπηά4,13  € 
 
 
 
Α.Σ.: 123 
ΑΣΗΔ Ν 8732.1.3 σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ, πιαζηηθόο επζύο ή ζπηξάι Φ 16mm 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 41 
σιήλαο δηέιεπζεο θαισδίσλ πιαζηηθφο, επζχο ή ζπηξάι δηακέηξνπ Φ 16mm (ελδ. ηχπνπ 
conflexήηζνδχλακνπ)απφ εηδηθά ζηαζεξνπνηεκέλν πιηθφ ειεχζεξν βαξέσλ κεηάιισλ, κε κεγάιε 
αληνρή ζηελππεξηψδεειηθή αθηηλνβνιία θαη κε πιηθφ θαηαζθεπήο κε ειθπζηηθφ γηα ηα ηξσθηηθά, 
πιήξσοηνπνζεηεκέλνο κε ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο, νξαηφο ή 
εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηα απαξαίηεηα απαξαίηεηα πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή 
θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θιπ.  
Σηκή αλά κέηξν (m) 
Δπξώ:Σξία επξώ θαη δεθανθηώ  ιεπηά 3,18€ 
 
Α.Σ.: 124 
ΑΣΗΔ Ν 8732.1.4 σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο επζύο ή ζπηξάι Φ23 mm 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 41 
σιήλαο δηέιεπζεο θαισδίσλ πιαζηηθφο, επζχο ή ζπηξάι δηακέηξνπ Φ 23mm (ελδ. ηχπνπ 
conflexήηζνδχλακνπ)απφ εηδηθά ζηαζεξνπνηεκέλν πιηθφ ειεχζεξν βαξέσλ κεηάιισλ, κε κεγάιε 
αληνρή ζηελππεξηψδεειηθή αθηηλνβνιία θαη κε πιηθφ θαηαζθεπήο κε ειθπζηηθφ γηα ηα ηξσθηηθά, 
πιήξσοηνπνζεηεκέλνο κε ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο, νξαηφο ή 
εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηα απαξαίηεηα απαξαίηεηα πιαζηηθά πξνζηφκηαίζηα ή θακπχια 
θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θιπ.  
Σηκή αλά κέηξν (m) 
Δπξώ:Σέζζεξα επξώ θαη ζαξάληα  ιεπηά        4,40€ 
 
Α.Σ.: 125 
ΑΣΗΔ Ν 8732.1.5 σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο επζύο ή ζπηξάι Φ29 mm 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 41 
σιήλαο δηέιεπζεο θαισδίσλ πιαζηηθφο, επζχο ή ζπηξάι δηακέηξνπ Φ 29mm (ελδ. ηχπνπ 
conflexήηζνδχλακνπ)απφ εηδηθά ζηαζεξνπνηεκέλν πιηθφ ειεχζεξν βαξέσλ κεηάιισλ, κε κεγάιε 
αληνρή ζηελππεξηψδεειηθή αθηηλνβνιία θαη κε πιηθφ θαηαζθεπήο κε ειθπζηηθφ γηα ηα ηξσθηηθά, 
πιήξσοηνπνζεηεκέλνο κε ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο, νξαηφο ή 
εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηα απαξαίηεηα απαξαίηεηα πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή 
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θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θιπ.  
Σηκή αλά κέηξν (m) 
Δπξώ: Έμη επξώ θαη είθνζη  ιεπηά     6,20€ 
 
Α.Σ.: 126 
ΑΣΗΔ Ν 8732.1.6σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο επζύο ή ζπηξάι Φ32 mm 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο HΛM 41 
σιήλαο δηέιεπζεο θαισδίσλ πιαζηηθφο, επζχο ή ζπηξάι δηακέηξνπ Φ 29mm (ελδ. ηχπνπ 
conflexήηζνδχλακνπ)απφ εηδηθά ζηαζεξνπνηεκέλν πιηθφ ειεχζεξν βαξέσλ κεηάιισλ, κε κεγάιε 
αληνρή ζηελππεξηψδε ειηαθή αθηηλνβνιία θαη κε πιηθφ θαηαζθεπήο κε ειθπζηηθφ γηα ηα ηξσθηηθά, 
πιήξσοηνπνζεηεκέλνο κε ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο, νξαηφο ή 
εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηα απαξαίηεηα απαξαίηεηα πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή 
θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θιπ.  
Σηκή αλά κέηξν (m) 
Δπξώ: Δπηά επξώ θαη νγδόληα  ιεπηά  7,80€ 
 
Α.Σ.: 127 
ΑΣΗΔ Ν 8733.1.3 σιήλαο κεζαίνπ ηύπνπ ειεθηξηθώλ γξακκώλ επζύο ή ζπηξάι Φ16mm 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 41 
σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο , επζχο ή ζπηξάι δηακέηξνπ Φ 16 mm, νξαηφο ή 
εληνηρηζκέλνο, κεζαίνπ ηχπνπ αληνρήο ζηε ζπκπίεζε 750 Nt /5cm, αληίζηαζεο ζηε θξνχζε 6 J 
(ζηνπο -45νC)  κε κεγάιε αληνρή ζηελππεξηψδε ειηαθή αθηηλνβνιία, ειεχζεξνπ αινγφλνπ 
,πιήξσοηνπνζεηεκέλνο κε ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο, νξαηφο ή 
εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηα απαξαίηεηα απαξαίηεηα πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή 
θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θιπ.  
Σηκή αλά κέηξν (m) 
Δπξώ: Πέληε επξώ θαη ελελήληα δύν  ιεπηά  5,92€ 
 
Α.Σ.: 128 
ΑΣΗΔ Ν 8733.1.4 σιήλαο κεζαίνπ ηύπνπ ειεθηξηθώλ γξακκώλ επζύο ή ζπηξάι Φ20mm 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 41 
σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο , επζχο ή ζπηξάι δηακέηξνπ Φ 16 mm, νξαηφο ή 
εληνηρηζκέλνο, κεζαίνπ ηχπνπ αληνρήο ζηε ζπκπίεζε 750 Nt /5cm, αληίζηαζεο ζηε θξνχζε 6 J 
(ζηνπο -45νC)  κε κεγάιε αληνρή ζηελππεξηψδε ειηαθή αθηηλνβνιία, ειεχζεξνπ αινγφλνπ 
,πιήξσοηνπνζεηεκέλνο κε ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο, νξαηφο ή 
εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηα απαξαίηεηα απαξαίηεηα πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή 
θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θιπ.  
Σηκή αλά κέηξν (m) 
Δπξώ:Έμη επξώ θαη εβδνκήληα ηέζζεξα ιεπηά    6,74€ 
 
Α.Σ.: 129 
ΑΣΗΔ Ν 8733.1.5 σιήλαο κεζαίνπ ηύπνπ ειεθηξηθώλ γξακκώλ επζύο ή ζπηξάι Φ25mm 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 41 
σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο , επζχο ή ζπηξάι δηακέηξνπ Φ 25 mm, νξαηφο ή 
εληνηρηζκέλνο, κεζαίνπ ηχπνπ αληνρήο ζηε ζπκπίεζε 750 Nt /5cm, αληίζηαζεο ζηε θξνχζε 6 J 
(ζηνπο -45νC)  κε κεγάιε αληνρή ζηελππεξηψδε ειηαθή αθηηλνβνιία, ειεχζεξνπ αινγφλνπ 
,πιήξσοηνπνζεηεκέλνο κε ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο, νξαηφο ή 
εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηα απαξαίηεηα απαξαίηεηα πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή 
θακπχια θαη κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θιπ.  
Σηκή αλά κέηξν (m) 
Δπξώ: Οθηώ επξώ θαη ηξηάληα νθηώ ιεπηά 8,38€ 
 
Α.Σ.: 130 
ΑΣΗΔ Ν 8733.1.6 σιήλαο κεζαίνπ ηύπνπ ειεθηξηθώλ γξακκώλ επζύο ή ζπηξάι Φ32mm 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 41 
σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο , επζχο ή ζπηξάι δηακέηξνπ Φ 32 mm, νξαηφο ή 
εληνηρηζκέλνο, κεζαίνπ ηχπνπ αληνρήο ζηε ζπκπίεζε 750 Nt /5cm, αληίζηαζεο ζηε θξνχζε 6 J 
(ζηνπο -45νC)  κε κεγάιε αληνρή ζηελππεξηψδε ειηαθή αθηηλνβνιία, ειεχζεξνπ αινγφλνπ 
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,πιήξσοηνπνζεηεκέλνο κε ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο, νξαηφο ή 
εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηα απαξαίηεηα απαξαίηεηα πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή 
θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θιπ.  
Σηκή αλά κέηξν (m) 
Δπξώ: Γέθα επξώ θαη είθνζη νθηώ ιεπηά  10,28€ 
 
 
Α.Σ.: 131 
ΑΣΗΔ Ν 8733.1.4Πιαζηηθόο ζσιήλαο πξνζηαζίαο θαισδίσλ δηπινύ ηνηρώκαηνο από HDPE 

δηακέηξνπ Φ63 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 41 
σιήλαο δηέιεπζεο θαισδίσλ δνκεκέλνπ δηπινχ ηνηρψκαηνο απν πνιπαηζπιέλην(δηακνξθψζηκνη) 
πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE) δηακέηξνπ Φ 63mm, ν νπνίνο απνηειείηαη απφ δχν ζπλεμσζεκέλα 
(Co-extruded) ηνηρψκαηα, δνκεκέλα εμσηεξηθά γηα κεγαιχηεξε αληνρή ζηελ θξνχζε, κεγαιχηεξε 
ειαθξφηεηα θαη επθαςία θαη ιείν εζσηεξηθά γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο δηέπιεζεο ησλ θαισδίσλ. Οη 
ζσιήλεο παξάγνληαη απφ πςειήο ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλην (HDPE) κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο 
LVD θαη ηνπ επξσπατθνχ πξνηχπνπ ΔΝ 61386-24. Ζ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπο είλαη θπκαηνεηδήο 
(ζπηξάι). ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη : 
- ε πξνκήζεηα, θφξησζε, εθθφξησζε, κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ θαη φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ ηεκαρίσλ, κνχθεο θιπ. κε ηελ 
πιήξεο εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ κεηά ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ θαη εηδηθψλ 
ηεκαρίσλ απηνχ (γηα νζεζδήπνηε ζπλδέζεηο)  

- Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνχ ζην φξπγκα θαη ε ζήκαλζε κε πιαζηηθή ηαηλία 
- Ζ ηνπνζέηεζε νδεγνχ αηζαιίλαο γηα ην εχθνιν ηξάβεγκα ησλ θαισδίσλ.  
- H πξνκήζεηα ηνπνζέηεζε ζθπξνδέκαηνο C12/15 πεξηκεηξηθά απφ ηηο ζσιελψζεηο 10 cm. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη επίζεο θαη ε εξγαζία εθηειέζεσο ηεο επαλεπηρψζεσοηνπ αγσγνχ θαηά 
ζηξψζεηο πιήξσο ζπκπηεδφκελεο. 
Σηκή ελφο κέηξνπ (κκ) σθέιηκνπ κήθνπο, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαη 
έηνηκνπ γηα ηελ πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία γηα ηελ δηέιεπζε θαισδίσλ δηακέηξνπ Φ63  
Δπξώ: Δίθνζη δύνεπξώ θαη δέθα ιεπηά 22,10€ 
 
Α.Σ.: 132 
ΑΣΗΔ  Ν 8766.3.1Καιώδην ηύπνπ NYM, ηξηπνιηθό, δηαηνκήο 3 x 1,5mm2       
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 46 
Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε (ζε ζσιήλα, ζε εζράξα, ζε θαλάιη, 
θιπ.)θαισδίσλ ηχπνπ NYM ηξηπνιηθφδηαηoκήο 3 x 2,5 mm2, ράιθηλσλ αγσγψλ νξαηφ ή 
εληνηρηζκέλν νλνκαζηηθήο ηάζεο 300 / 500 V ηχπνπ H05VV-U, (κνλφθισλνο αγσγφο) H05VV-R 
(πνιχθισλνοαγσγφο), κε ράιθηλνπο αγσγνχο κε κφλσζε θαη καλδχα απφ PVC, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλζηήξημεο, ζχλδεζεο θαη ζήκαλζεο (εηδηθά ζηεξίγκαηα, αθξνδέθηεο, 
κνχθεο, θαζζηηεξνθφιιεζε,ηαηλίεο ζεκάλζεσο, αηζαιίλεο θιπ.) θαζψο θαη ησλ κεηξήζεσλ θαη 
ειέγρσλ. 
Σηκή αλά κέηξν(m) 
ΔΤΡΧ : Σέζζεξα επξώ θαη εμήληα ιεπηά       4,60  € 
 
Α.Σ.: 133 
ΑΣΗΔ Ν 8766.3.2Καιώδην ηύπνπ NYM, ηξηπνιηθό, δηαηνκήο 3 x 2,5mm2       
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 46 
Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε (ζε ζσιήλα, ζε εζράξα, ζε θαλάιη, 
θιπ.)θαισδίσλ ηχπνπ NYM ηξηπνιηθφδηαη. 3 x 2,5 mm2, ράιθηλσλ αγσγψλ νξαηφ ή εληνηρηζκέλν 
νλνκαζηηθήο ηάζεο 300 / 500 V ηχπνπ H05VV-U, (κνλφθισλνο αγσγφο) H05VV-R 
(πνιχθισλνοαγσγφο), κε ράιθηλνπο αγσγνχο κε κφλσζε θαη καλδχα απφ PVC, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλζηήξημεο, ζχλδεζεο θαη ζήκαλζεο (εηδηθά ζηεξίγκαηα, αθξνδέθηεο, 
κνχθεο, θαζζηηεξνθφιιεζε,ηαηλίεο ζεκάλζεσο, αηζαιίλεο θιπ.) θαζψο θαη ησλ κεηξήζεσλ θαη 
ειέγρσλ. 
Σηκή αλά κέηξν (m) 
ΔΤΡΧ : Πέληε επξώ θαη δέθα ιεπηά            5,10  € 
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Α.Σ.: 134 
ΑΣΗΔ Ν 8774.3.2Καιώδην ηύπνπ NYΤ, ηξηπνιηθό, δηαηνκήο 3 x 2,5mm2       
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 102 
Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε (ζε ζσιήλα, ζε εζράξα, ζε θαλάιη, 
θιπ.)θαισδίσλ ηχπνπ NΤM ηξηπνιηθφδηαη. 3 x 2,5 mm2, ράιθηλσλ αγσγψλ νξαηφ ή εληνηρηζκέλν 
νλνκαζηηθήο ηάζεο νλνκαζηηθήο ηάζεο 600 / 1000 V ηχπνπ E1VV-U (κνλφθισλνο αγσγφο), E1VV-
R (πνιχθισλνο αγσγφο), E1VV-S (πνιχθισλνο αγσγφο),κε ράιθηλνπο αγσγνχο κε κφλσζε θαη 
καλδχα απφ PVC, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλζηήξημεο, ζχλδεζεο θαη ζήκαλζεο (εηδηθά 
ζηεξίγκαηα, αθξνδέθηεο, κνχθεο, θαζζηηεξνθφιιεζε,ηαηλίεο ζεκάλζεσο, αηζαιίλεο θιπ.) θαζψο 
θαη ησλ κεηξήζεσλ θαη ειέγρσλ. 
Σηκή αλά κέηξν(m) 
ΔΤΡΧ :Πέληε επξώ θαη ηξηάληα ιεπηά       5,35  € 
 
Α.Σ.: 135 
ΑΣΗΔ Ν 8766.6.3Καιώδην ηύπνπ NYΤ, πεληαπνιηθό, δηαηνκήο 5 x 4 mm2       
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 102 
Καιψδην ηχπνπ NYΤπεληαπνιηθφδηαη. 5 x 4 mm2, ράιθηλσλ αγσγψλ νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, 
νλνκαζηηθήο ηάζεο νλνκαζηηθήο ηάζεο 600 / 1000 V ηχπνπ E1VV-U (κνλφθισλνο αγσγφο), E1VV-
R (πνιχθισλνο αγσγφο), E1VV-S (πνιχθισλνο αγσγφο ),δειαδή πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε 
πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ (θνιιάξα, θνριίεο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, 
θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά πάζεο θχζεσο φπσο θαη εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο, 
θαισδίσλ θιπ.) επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ 
θηηξίνπ ηνπνζεηήζεσο, δηακνξθψζεσο θαη ζπλδέζεσο ησλ άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα 
ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.  
Σηκή αλά κέηξν(m) 
ΔΤΡΧ : Έμη επξώ θαη ελελήληα ιεπηά          6,90  € 
 
Α.Σ.: 136 
ΑΣΗΔ Ν 8774.6.4Καιώδην ηύπνπ NYΤ, πεληαπνιηθό, δηαηνκήο 5 x 6 mm2       
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 102 
Καιψδην ηχπνπ NYΤπεληαπνιηθφ δηαηνκήο5 x 6 mm2, ράιθηλσλ αγσγψλ νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, 
νλνκαζηηθήο ηάζεο νλνκαζηηθήο ηάζεο 600 / 1000 V ηχπνπ E1VV-U (κνλφθισλνο αγσγφο), E1VV-
R (πνιχθισλνο αγσγφο), E1VV-S (πνιχθισλνο αγσγφο ),δειαδή πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε 
πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ (θνιιάξα, θνριίεο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, 
θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά πάζεο θχζεσο φπσο θαη εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο, 
θαισδίσλ θιπ.) επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ 
θηηξίνπ ηνπνζεηήζεσο, δηακνξθψζεσο θαη ζπλδέζεσο ησλ άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα 
ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.  
Σηκή αλά κέηξν(m) 
ΔΤΡΧ : Γέθα  επξώ  θαη νγδόληα  ιεπηά      10,80  € 
 
Α.Σ.: 137 
Ν.Α. ΑΣΗΔ Ν 8774.6.5Καιώδην ηύπνπ NYΤ, πεληαπνιηθό, δηαηνκήο 5 x 10 mm2       
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 102 
Καιψδην ηχπνπ NYΤπεληαπνιηθφδηαηνκήο5 x 10 mm2, ράιθηλσλ αγσγψλ νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, 
νλνκαζηηθήο ηάζεο νλνκαζηηθήο ηάζεο 600 / 1000 V ηχπνπ E1VV-U (κνλφθισλνο αγσγφο), E1VV-
R (πνιχθισλνο αγσγφο), E1VV-S (πνιχθισλνο αγσγφο ),δειαδή πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε 
πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ (θνιιάξα, θνριίεο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, 
θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά πάζεο θχζεσο φπσο θαη εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο, 
θαισδίσλ θιπ.) επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ 
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θηηξίνπ ηνπνζεηήζεσο, δηακνξθψζεσο θαη ζπλδέζεσο ησλ άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα 
ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.  
Σηκή αλά κέηξν(m) 
ΔΤΡΧ : Γέθα ηέζζεξα επξώ  θαη πελήληα  ιεπηά      14,50  € 
 
Α.Σ.: 138 
Ν.Α. ΑΣΗΔ Ν 8774.6.7Καιώδην ηύπνπ NYΤ, πεληαπνιηθό, δηαηνκήο 5 x 25 mm2       
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 102 
Καιψδην ηχπνπ NYΤπεληαπνιηθφ δηαηνκήο5 x 25 mm2, ράιθηλσλ αγσγψλ νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, 
νλνκαζηηθήο ηάζεο νλνκαζηηθήο ηάζεο 600 / 1000 V ηχπνπ E1VV-U (κνλφθισλνο αγσγφο), E1VV-
R (πνιχθισλνο αγσγφο), E1VV-S (πνιχθισλνο αγσγφο),δειαδή πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε 
πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ (θνιιάξα, θνριίεο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, 
θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά πάζεο θχζεσο φπσο θαη εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο, 
θαισδίσλ θιπ.) επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ 
θηηξίνπ ηνπνζεηήζεσο, δηακνξθψζεσο θαη ζπλδέζεσο ησλ άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα 
ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.  
Σηκή αλά κέηξν(m) 
ΔΤΡΧ : Δίθνζη πέληε  επξώ  θαη ηξηάληα  ιεπηά       25,30  € 
 
Α.Σ.: 139 
ΑΣΗΔ 8799.6.3ράξα θαισδίσλ από ιακαξίλαγαιβαληζκέλε, ραιύβδηλε, δηάηξεηε πάρνπο 

1,0mm, δηαζηάζεσλ 150 x 50 mm 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 5 
Δζxάξεο θαισδίσλ γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκψ απφ ιακαξίλα  PG πάρνπο 1mm, δηαζηάζεσλ 150 x 
50 mm φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ηεxληθή πεξηγξαθή θαη πξνδηαγξαθή κεηά ησλ εηδηθψλ γσληαθψλ 
εμαξηεκάησλ αιιαγήο δηεχζπλζεο θαζψο θαη ησλ ινηπψλ εμαξηεκάησλ γηα ηε ζηεξέσζε απφηνίxν 
ή αλάξηεζε απν ηελ νξνθή πιήξσο εγθαηεζηεκέλε, δει. πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε επί ηεο 
εζxάξαο θαη παξάδνζε.    
Σηκή αλά κέηξν(m) 
ΔΤΡΧ :Γέθα νθηώ επξώ θαη είθνζη ιεπηά      18,20  € 
 
Α.Σ.: 140 
ΑΣΗΔ 8799.6.4ράξα θαισδίσλ από ιακαξίλαγαιβαληζκέλε, ραιύβδηλε, δηάηξεηε πάρνπο 

1,0mm, δηαζηάζεσλ 200 x 50 mm 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 5 
Δζxάξεο θαισδίσλ γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκψ απφ ιακαξίλα  PG πάρνπο 1mm, δηαζηάζεσλ 200 x 
50 mm φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ηεxληθή πεξηγξαθή θαη πξνδηαγξαθή κεηά ησλ εηδηθψλ γσληαθψλ 
εμαξηεκάησλ αιιαγήο δηεχζπλζεο θαζψο θαη ησλ ινηπψλ εμαξηεκάησλ γηα ηε ζηεξέσζε απνηνίxν 
ή αλάξηεζε απν ηελ νξνθή πιήξσο εγθαηεζηεκέλε, δει. πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε επη ηεο 
εζxάξαο θαη παξάδνζε.    
Σηκή αλά κέηξν(m) 
ΔΤΡΧ : Δίθνζη έλα  επξώ θαη εβδνκήληα νθηώ ιεπηά        21,78  € 
 
Α.Σ.: 141 
ΑΣΗΔ 8799.6.4ράξα θαισδίσλ από ιακαξίλαγαιβαληζκέλε, ραιύβδηλε, δηάηξεηε πάρνπο 

1,0mm, δηαζηάζεσλ 300 x 50 mm 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 5 
Δζxάξεο θαισδίσλ γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκψ απφ ιακαξίλα  PG πάρνπο 1mm, δηαζηάζεσλ 300 x 
50 mm φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ηεxληθή πεξηγξαθή θαη πξνδηαγξαθή κεηά ησλ εηδηθψλ γσληαθψλ 
εμαξηεκάησλ αιιαγήο δηεχζπλζεο θαζψο θαη ησλ ινηπψλ εμαξηεκάησλ γηα ηε ζηεξέσζε απνηνίxν 
ή αλάξηεζε απν ηελ νξνθή πιήξσο εγθαηεζηεκέλε, δει. πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε επη ηεο 
εζxάξαο θαη παξάδνζε.    
Σηκή αλά  κέηξν(m) 
ΔΤΡΧ :Δίθνζη πέληε  επξώ  θαη ζαξάληα  ιεπηά                                            25,40  € 
 
Α.Σ.: 142 
ΑΣΗΔ 8739.4.Καλάιη δηαλνκήο πιαζηηθό, δηαζη. 100 x 50 mm 
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ΠΔ- ΔΚΓΟΖ 4. 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 8 
Καλάιη  ειεθηξηθψλ  γξακκψλ πιαζηηθφ απφ P.V.C., ελδ. ηχπνπ Legrand DLP ή ηζνδχλακνπ 
πνηφηεηαο θαη αηζζεηηθήο, δηακέηξνπ 100 x 50 mm κε  ην  θάιπκκα  ηνπ. ηε ηηκή πεξηιακβάλεηαη 
ην πιαζηηθφ θαλάιη, ην θάιπκκα ηνπ, ηα εηδηθά εμαξηήκαηα γηα ηελ επηθφιιεζε ηνπ ζηνλ ηνίρν, ηα 
απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηηο γσλίεο, δηαθιαδψζεηο, ζπλδέζεηο θαζψο θαη ηα πψκαηα ζηηο άθξεο 
ηνπ. Παξαδνηέν κε πιήξε εξγαζία ζπλδέζεσο θαη ζηεξέσζεο ηνπ.  
Σηκή αλά κέηξν(m) 
 ΔΤΡΧ :Δίθνζη έλα επξώ  θαη ζαξάληα ιεπηά                                                21,40  € 
 
 
 
 
Α.Σ.: 143 
ΑΣΗΔ Ν 8843.1.11Ηιεθηξηθόο Πίλαθαο, κεηαιιηθόο, 5 ζεηξώλ,  100 ζέζεσλ, κεηά ησλ 

νξγάλσλ δηαθνπήο, πξνζηαζίαο, ειέγρνπ & κέηξεζεο, ζύκθσλα κε ΔΝ 60439-3, 
θαηεγνξία κόλσζεο ΙΙ, IP40 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 52 
Ζιεθηξηθφο Πίλαθαο, κεηαιιηθφο, 5 ζεηξψλ,  100 ζέζεσλ, κεηά ησλ νξγάλσλ δηαθνπήο, 
πξνζηαζίαο, ειέγρνπ & κέηξεζεο, ζχκθσλα κε ΔΝ 60439-3, θαηεγνξία κφλσζεο ΗΗ, πξνζηαζίαο 
IP40, ΗΚ 10, απφ ραιπβδνέιαζκα "ληεθαπέ" θαη κνξθνζίδεξν κε πφξηα απφ ραιπβδνέιαζκα, 
επίηνηρνο ή εληνηρηζκέλνο ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 90 Υ 80 x 40 cm, κεηαιιηθέο πιάηεο ζηήξημεο 
πιηθψλ, εμνπιηζκφ εγθαηάζηαζεο ξαγνυιηθνχ, ζηνηρεία δηαλνκήο, κπάξεο γείσζεο θαη νπδεηέξνπ, 
θαλάιηα φδεπζεο θαισδίσλ πιήξεο κε ηα κηθξνυιηθά (πξνζηαζίαο ,ρεηξηζκνχ ,ειέγρνπ ,κέηξεζεο) 
, ηελ εξγαζία εγθαηάζηαζεο, ζχλδεζεο, ξχζκηζεο, ειέγρνπ & δνθηκψλ ,σο ζπλλεκέλν 
κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα, κε ηα απαξαίηεηα ζηεξίγκαηα, νπέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ειεθηξηθψλ 
γξακκψλ, αθξνδέθηεο, θαισδηψζεηο εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο θιπκηθξνυιηθά, θαζψο θαη ηνλ 
ρξσκαηηζκφ ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ απηνχ κε βαζηθφ ρξψκα ζηφθν πηζηνιηνχ θαη δχν ζηξψκαηα 
ςεκέλνπ βεξληθνρξψκαηνοδειαδή πξνκήζεηα πίλαθα, πιηθψλ πίλαθα θαη εξγαζία εζσηεξηθήο 
ζπλδεζκνινγίαο ησλ νξγάλσλ, δηάλνημε νπήο εξκαξίνπ, εληνίρηζε θαη ζηεξέσζε ή ζηεξέσζε επί 
ηνπ ηνίρνπ κε παθηνχκελαζηδεξά ειάζκαηα ζπλδέζεσο ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη απεξρνκέλσλ 
γξακκψλ θαζψο θαη θάζε εξγαζία γηα ηελ δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία  
Σηκή εθαξκνγήο γηα έλα (1) ηεκάρην.  
ΔΤΡΧ : Σξεηο  ρηιηάδεο δηαθόζηα ηξηάληα επξώ                                           3.230,00  € 
 
Α.Σ.: 144 
ΑΣΗΔ Ν 8843.1.7Ηιεθηξηθόο Πίλαθαο, κεηαιιηθόο, 4 ζεηξώλ,  50 ζέζεσλ, κεηά ησλ νξγάλσλ 

δηαθνπήο, πξνζηαζίαο, ειέγρνπ & κέηξεζεο, ζύκθσλα κε ΔΝ 60439-3, 
θαηεγνξία κόλσζεο ΙΙ, IP40 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο HΛM 52 
Ζιεθηξηθφο Πίλαθαο, κεηαιιηθφο, 4 ζεηξψλ,  50 ζέζεσλ, κεηά ησλ νξγάλσλ δηαθνπήο, πξνζηαζίαο, 
ειέγρνπ & κέηξεζεο, ζχκθσλα κε ΔΝ 60439-3, θαηεγνξία κφλσζεο ΗΗ, πξνζηαζίαο IP40,ΗΚ 10, 
απφ ραιπβδνέιαζκα "ληεθαπέ" θαη κνξθνζίδεξν κε πφξηα απφ ραιπβδνέιαζκα, επίηνηρνο ή 
εληνηρηζκέλνο ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 60 Υ 40 x 40 cm, κεηαιιηθέο πιάηεο ζηήξημεο πιηθψλ, 
εμνπιηζκφ εγθαηάζηαζεο ξαγνυιηθνχ, ζηνηρεία δηαλνκήο, κπάξεο γείσζεο θαη νπδεηέξνπ, θαλάιηα 
φδεπζεο θαισδίσλ πιήξεο κε ηα κηθξνυιηθά (πξνζηαζίαο ,ρεηξηζκνχ ,ειέγρνπ ,κέηξεζεο) , ηελ 
εξγαζία εγθαηάζηαζεο, ζχλδεζεο, ξχζκηζεο, ειέγρνπ & δνθηκψλ ,σο ζπλλεκέλν κνλνγξακκηθφ 
δηάγξακκα, κε ηα απαξαίηεηα ζηεξίγκαηα, νπέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ειεθηξηθψλ γξακκψλ, 
αθξνδέθηεο, θαισδηψζεηο εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο θιπκηθξνυιηθά, θαζψο θαη ηνλ ρξσκαηηζκφ 
ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ απηνχ κε βαζηθφ ρξψκα ζηφθν πηζηνιηνχ θαη δχν ζηξψκαηα ςεκέλνπ 
βεξληθνρξψκαηνοδειαδή πξνκήζεηα πίλαθα, πιηθψλ πίλαθα θαη εξγαζία εζσηεξηθήο 
ζπλδεζκνινγίαο ησλ νξγάλσλ, δηάλνημε νπήο εξκαξίνπ, εληνίρηζε θαη ζηεξέσζε ή ζηεξέσζε επί 
ηνπ ηνίρνπ κε παθηνχκελαζηδεξά ειάζκαηα ζπλδέζεσο ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη απεξρνκέλσλ 
γξακκψλ θαζψο θαη θάζε εξγαζία γηα ηελ δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία  
Σηκή εθαξκνγήο γηα έλα (1) ηεκάρην.  
 ΔΤΡΧ :Υίιηα ελληαθόζηα εμήληα  επξώ                                                       1.960,00  € 
 
Α.Σ.: 145 
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ΠΔ- ΔΚΓΟΖ 4. 

ΑΣΗΔ Ν 8843.1.3Ηιεθηξηθόο Πίλαθαο, κεηαιιηθόο, 3 ζεηξώλ,  30 ζέζεσλ, κεηά ησλ νξγάλσλ 
δηαθνπήο, πξνζηαζίαο, ειέγρνπ & κέηξεζεο, ζύκθσλα κε ΔΝ 60439-3, 
θαηεγνξία κόλσζεο ΙΙ, IP40 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 52 
Ζιεθηξηθφο Πίλαθαο, κεηαιιηθφο, 3 ζεηξψλ,30 ζέζεσλ, κεηά ησλ νξγάλσλ δηαθνπήο, πξνζηαζίαο, 
ειέγρνπ & κέηξεζεο, ζχκθσλα κε ΔΝ 60439-3, θαηεγνξία κφλσζεο ΗΗ, πξνζηαζίαο IP40,ΗΚ 10, 
απφ ραιπβδνέιαζκα "ληεθαπέ" θαη κνξθνζίδεξν κε πφξηα απφ ραιπβδνέιαζκα, επίηνηρνο ή 
εληνηρηζκέλνο ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 60 Υ 40 x 40 cm, κεηαιιηθέο πιάηεο ζηήξημεο πιηθψλ, 
εμνπιηζκφ εγθαηάζηαζεο ξαγνυιηθνχ, ζηνηρεία δηαλνκήο, κπάξεο γείσζεο θαη νπδεηέξνπ, θαλάιηα 
φδεπζεο θαισδίσλ πιήξεο κε ηα κηθξνυιηθά (πξνζηαζίαο ,ρεηξηζκνχ ,ειέγρνπ ,κέηξεζεο) , ηελ 
εξγαζία εγθαηάζηαζεο, ζχλδεζεο, ξχζκηζεο, ειέγρνπ & δνθηκψλ ,σο ζπλλεκέλν κνλνγξακκηθφ 
δηάγξακκα, κε ηα απαξαίηεηα ζηεξίγκαηα, νπέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ειεθηξηθψλ γξακκψλ, 
αθξνδέθηεο, θαισδηψζεηο εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο θιπκηθξνυιηθά, θαζψο θαη ηνλ ρξσκαηηζκφ 
ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ απηνχ κε βαζηθφ ρξψκα ζηφθν πηζηνιηνχ θαη δχν ζηξψκαηα ςεκέλνπ 
βεξληθνρξψκαηνοδειαδή πξνκήζεηα πίλαθα, πιηθψλ πίλαθα θαη εξγαζία εζσηεξηθήο 
ζπλδεζκνινγίαο ησλ νξγάλσλ, δηάλνημε νπήο εξκαξίνπ, εληνίρηζε θαη ζηεξέσζε ή ζηεξέσζε επί 
ηνπ ηνίρνπ κε παθηνχκελαζηδεξά ειάζκαηα ζπλδέζεσο ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη απεξρνκέλσλ 
γξακκψλ θαζψο θαη θάζε εξγαζία γηα ηελ δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία  
Σηκή εθαξκνγήο γηα έλα (1) ηεκάρην.  
 ΔΤΡΧ :Υίιηα ηξηάληα επξώ                                                                        1.030,00  € 
 
Α.Σ.: 146 
ΑΣΗΔ Ν 8843.1.4Ηιεθηξηθόο Πίλαθαο, κεηαιιηθόο, 2 ζεηξώλ,  20 ζέζεσλ, κεηά ησλ νξγάλσλ 

δηαθνπήο, πξνζηαζίαο, ειέγρνπ & κέηξεζεο, ζύκθσλα κε ΔΝ 60439-3, 
θαηεγνξία κόλσζεο ΙΙ, IP40 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:HΛM 52 
Ζιεθηξηθφο Πίλαθαο, κεηαιιηθφο, 2 ζεηξψλ,  20 ζέζεσλ, κεηά ησλ νξγάλσλ δηαθνπήο, πξνζηαζίαο, 
ειέγρνπ & κέηξεζεο, ζχκθσλα κε ΔΝ 60439-3, θαηεγνξία κφλσζεο ΗΗ, πξνζηαζίαο IP40,ΗΚ 10, 
απφ ραιπβδνέιαζκα "ληεθαπέ" θαη κνξθνζίδεξν κε πφξηα απφ ραιπβδνέιαζκα, επίηνηρνο ή 
εληνηρηζκέλνο ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 60 Υ 40 x 40 cm, κεηαιιηθέο πιάηεο ζηήξημεο πιηθψλ, 
εμνπιηζκφ εγθαηάζηαζεο ξαγνυιηθνχ, ζηνηρεία δηαλνκήο, κπάξεο γείσζεο θαη νπδεηέξνπ, θαλάιηα 
φδεπζεο θαισδίσλ πιήξεο κε ηα κηθξνυιηθά (πξνζηαζίαο ,ρεηξηζκνχ ,ειέγρνπ ,κέηξεζεο) , ηελ 
εξγαζία εγθαηάζηαζεο, ζχλδεζεο, ξχζκηζεο, ειέγρνπ & δνθηκψλ ,σο ζπλλεκέλν κνλνγξακκηθφ 
δηάγξακκα, κε ηα απαξαίηεηα ζηεξίγκαηα, νπέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ειεθηξηθψλ γξακκψλ, 
αθξνδέθηεο, θαισδηψζεηο εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο θιπκηθξνυιηθά, θαζψο θαη ηνλ ρξσκαηηζκφ 
ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ απηνχ κε βαζηθφ ρξψκα ζηφθν πηζηνιηνχ θαη δχν ζηξψκαηα ςεκέλνπ 
βεξληθνρξψκαηνοδειαδή πξνκήζεηα πίλαθα, πιηθψλ πίλαθα θαη εξγαζία εζσηεξηθήο 
ζπλδεζκνινγίαο ησλ νξγάλσλ, δηάλνημε νπήο εξκαξίνπ, εληνίρηζε θαη ζηεξέσζε ή ζηεξέσζε επί 
ηνπ ηνίρνπ κε παθηνχκελαζηδεξά ειάζκαηα ζπλδέζεσο ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη απεξρνκέλσλ 
γξακκψλ θαζψο θαη θάζε εξγαζία γηα ηελ δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία  
Σηκή εθαξκνγήο γηα έλα (1) ηεκάρην.  
ΔΤΡΧ : Δπηαθόζηα νγδόληα πέληε επξώ                                                    785,00  € 
 
Α.Σ.: 147 
ΑΣΗΔ 8757.2.2 Αγσγόογπκλόοράιθηλνοπνιύθισλνοδηαηνκήο 16mm2 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 45  
Αγσγφο γπκλφο ράιθηλνο, πνιχθισλνο δηαηνκήο 16 mm2δειαδή αγσγφο θαη κηθξνυιηθά 
(ζηεξίγκαηα ή κνλσηήξεο, ηάθνη, βίδεο, γχςνο θιπ)επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο κε 
ζηεξίγκαηα ή κε κνλσηήξεο.  
Σηκή αλά κέηξν(m) 
Δπξώ: Πέληε επξώ θαη δέθα ιεπηά5,10€ 
 
Α.Σ.: 148 
ΑΣΗΔ 8757.2.3Αγσγόογπκλόοράιθηλνοπνιύθισλνοδηαηνκήο25 mm2 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 45  
Αγσγφο γπκλφο ράιθηλνο, πνιχθισλνο δηαηνκήο 25 mm2δειαδή αγσγφο θαη κηθξνυιηθά 
(ζηεξίγκαηα ή κνλσηήξεο, ηάθνη, βίδεο, γχςνο θιπ)επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο κε 
ζηεξίγκαηα ή κε κνλσηήξεο.  
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Σηκή αλά κέηξν(m) 
Δπξώ: Δπηά  επξώ θαη νγδόληα πέληε ιεπηά7,85€ 
 
Α.Σ.: 149 
ΑΣΗΔ Ν 9342.2Ηιεθηξόδην γείσζεο  
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 45 
Ζιεθηξφδην γείσζεο, ράιθηλν κε ραιχβδηλε ςπρή δηακέηξνπ 5/8 ins κήθνπο 1,50m ηνπνζεηεκέλν 
θαηάιιεια θαη ζπλδεδεκέλν κε ηνλ ζπλδεηήξην αγσγφ γείσζεο. Σν ειεθηξφδην ηνπνζεηείηαη  εληφο 
ζθάκκαηνο 50 x50 x170 cm ην νπνίν αθνινχζσο ζα πιεξσζεί κε έδαθνο γαηψδεο κέρξη ηελ πιήξε 
θάιπςε ηνπ ειεθηξνδίνπ. Ζ ηηκή πεξηιακβάλεη ηελ εθζθαθή ηνπ ζθάκκαηνο, ηα πιηθά πιήξσζεο 
(ρψκα). Πξνκήζεηα ειεθηξνδίνπ , πξνζθφκηζε, έκπεμε ηνπ ειεθηξνδίνπ θαη ζχλδεζε  κε ηνλ 
ζπλδεηήξην αγσγφ γείσζεο, κε φια ηα απαξαίηεηα  εμαξηήκαηα ζχλδεζεο (αθξνδέθηεο, πεξηιαίκηα, 
θνο θιπ). 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
ΔΤΡΧ : Δλελήληα νθηώ επξώ θαη νγδόληα ιεπηά       98,80  € 
 
Α.Σ.: 150 
ΑΣΗΔ Ν9312.1  Καηαζθεπή βάζεο επηζηπιίνπ θσηηζηηθνύ ζώκαηνο άνπιε δηαζηάζεσλ 
                          0,60 x0,60m θαη βάζνπο 0,80 m  
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 3213   
Καηαζθεπή βάζεο επηζηπιίνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο άνπιε ειάρηζησλ δηαζηάζεσλ 0,60m x0,60m, 
βάζνπο 0,80m δειαδή θαηαζθεπή κίαο βάζεσο απφ άνπιν ζθπξφδεκα C16/20 γηα ηελ έδξαζε θαη 
ζηεξέσζε επηζηπιίνπ θσηηζηηθνχ πνπ λα θέξεη ζην θέληξν κία θαηαθφξπθε νπή θαη κία πιεπξηθή 
κε πιαζηηθφ ζσιήλα ζπηξάι Φ63 γηα ηελ δηέιεπζε ηνπ ηξνθνδνηηθνχ θαισδίνπ θαη ηνπ ραιθνχ 
γεηψζεσο. Βάζνο πάθησζεο 0,80m. Μέζα ζηελ βάζε ζα ελζσκαησζεί θισβφο αγθπξψζεσο 
M18x400mm, απφ ζηδεξνγσλίεο θαη ήινπο φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ επηζηπιίνπ 
θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζα δψζεη ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία απφ ηελ 
νπνία ζα πξνέξρεηαη θαη ν ηζηφο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε αμία ησλ εθζθαθψλ. Γελ 
πεξηιακβάλεηαη ν θισβφο αγθχξσζεο πνπ πιεξψλεηαη ζην άξζξν πεξηγξαθήο ηνπ ηζηνχ.  
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) βάζεο επηζηχιηνπ θσηηζηηθνχ.   
ΔΤΡΧ :Δθαηόλ νγδόληα πέληε επξώ                                                                 185,00  € 
 
Α.Σ.: 151 
ΑΣΗΔ Ν 9332.2.1 Ιζηόο θσηηζκνύ, αινπκηλίνπ, ύςνπο 3,00 m ξαβδσηήο θπθιηθήο δηαηνκήο 

κε πιάθα έδξαζεο (Α.Σ. 41) 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 101   
Ηζηφο θσηηζκνχ, αινπκηλίνπ, χςνπο 3,00 m ξαβδσηήο θπθιηθήο δηαηνκήο κε πιάθα έδξαζεο 
αινπκηλίνπ. Σν ζψκα ηνπ ηζηνχ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ εμειαζκέλν θξάκα αινπκηλίνπ 
πνηφηεηαο AlMgSi0.5F22 θαη ε δηαηνκή ηνπ ζα έρεη ζρήκα ξαβδσηφ. Ζ αλνδείσζε ζα έρεη πάρνο 
απφ 15 έσο 20κm θαη ζα είλαη ειεθηξνζηαηηθά βακκέλνο κε πνχδξα πνιπεζηεξηθψλ ρξσκάησλ. Ο 
ηζηφο αινπκηλίνπ ζα έρεη ζπλνιηθφ χςνο 3.00m, δηάκεηξνο Φ101,70mm, πάρνο 4,50mm,ζπξίδα 
300Υ80mm. Θα ζπλνδεχεηαη απφ αθξνθηβψηην κε κνλφ κηθξναπηφκαην, ην νπνίν ζα θέξεη ηξηπιή 
ηεηξαπνιηθήθιέκκα θαη ζα είλαη ηθαλφ λα δέρεηαη θαιψδην δηαηνκήο έσο 16mm2, θαζψο επίζεο θαη 
κνχθα θνξπθήο απνρπηνπξεζζαξηζηφ αινπκίλην γηα ηζηφ θσηηζκνχ δηαηνκήο Φ76mm. Θα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλν απφ ηεκάρηα ζσιήλα απφ εμειαζκέλν αινπκίλην ξαβδσηήο θπθιηθήο δηαηνκήο. Ο 
θνξκφο εζσηεξηθά ζα είλαη δηακνξθσκέλνο έηζη ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη ηξεηο (3) δηακήθεο 
εληζρχζεηο ζε φιν ην κήθνο ηνπ ψζηε λα πξνζδίδνπλ ηελ απαξαίηεηε αληνρή, θαζψο θαη λα 
ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ εμαξηεκάησλ ζχλδεζεο θαη δηαθφζκεζεο. ηε βάζε ηνπ 
ηζηνχ ζα έρεη πξνζαξκνζκέλε κέζσ θνριηψλ, πιάθα έδξαζεο απφ ρπηνπξεζζαξηζηφ αινπκίλην 
πνηφηεηαο AS12F θπθιηθήο δηαηνκήο κε θακπχιν ζρήκα θαη εζσηεξηθά ηξίγσλα ελίζρπζεο γηα 
κεγαιχηεξε αληνρή.  

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη : 
i) ην ρπηνπξεζζαξηζηφ εμάξηεκα αινπκηλίνπ γηα πξνζαξκνγή θσηηζηηθνχ θνξπθήο κε ππνδνρή 
Φ50 ζε ηζηφ θσηηζκνχ θνξπθήο Φ60 θαη χςνπο 3,00m, κε ην θαηάιιειν ζπζηνιηθφ.  
ii) ην αθξνθηβψηην ηζηνχ κε ην εμάξηεκα ζχλδεζεο θαη αζθάιηζεο ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο ην νπνίν 
ηνπνζεηείηαη εζσηεξηθά ηνπ ηζηνχ κε ξεηίλε πνιπακηδίνπ, άζξαπζην κε βαζκφ πξνζηαζίαο ΗP 54. 
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iii) ε πιάθα έδξαζεο απφ ρπηνπξεζζαξηζηφ αινπκίλην δηακέηξνπ Φ330 x10mm κε νπέο ζε 
ηξηγσληθή δηάηαμε, κε εζσηεξηθά ηξίγσλα ελίζρπζεο,  
iv) Tααγθχξηα ηεο βάζεο Μ16 κήθνπο 500mm ζε δηάηαμε 205 x 205 mm  θαζψο θαη ηα ηπθιά 
κεηαιιηθά παμηκάδηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζπεηξψκαηνο ησλ αγθπξίσλ.  
iv) ην ρπηνπξεζζαξηζηφ εμάξηεκα αινπκηλίνπ θνξπθήο . 
O αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνο έγθξηζε  
ηζηνχ, ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά πνπ λα απνδεηθλχνπλ θαη λα βεβαηψλνπλ απηέο ηηο 
πξνδηαγξαθέο (ISO εηαηξίαο, CE, θ.ι.π. Ο ηζηφο θσηηζκνχ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ζχκθσλα κε 
ην ΔΝ-40. Θα θέξεη πηζηνπνίεζε CE απφ αλεμάξηεην θνηλνπνηεκέλν-εγθεθξηκέλν Δπξσπατθφ 
Φνξέα (ΦΔΚ 1557/Β/17-08-2007 θαη ΔΝ-40).  
Πξνηεηλφκελν ρξψκα ηζηνχ θαη θσηηζηηθνχ : απφρξσζε PAL 9007 - αλζξαθίηεο.  
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θάζε είδνπο εξγαζία,πιηθά, κηθξνπιηθά γηα ηελ ζηεξέσζε ηνπ ηζηνχ, ηελ 
ηνπνζέηεζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο, ζπλδέζεηο, ειέγρνπο, δνθηκέο θαη ηελ παξάδνζε ηνπ ζε 
πιήξε ιεηηνπξγία.  
Δλδεηθηηθφο ηχπνο ηζηνχ: ZINLUX "ATOS R 100/30/T  
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)  ηζηνχ κε θσηηζηηθφ πιήξεο ηνπνζεηεκέλνπ.   

 

ΔΤΡΧ :Δμαθόζηα δέθα επξώ                                                      610,00 € 
 
Α.Σ.: 152 
ΑΣΗΔ Ν 9367.1.2Φσηηζηηθό ζώκα ledγηα ηζηό από ρπηνπξεζαξηζηό  αινπκίλην θσηεηλήο 

ξνήο >  3100 Lum( Α.Σ. 41 ) 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 103 
Φσηηζηηθφ ζψκα led γηα ηζηφ κε ζψκα θαηαζθεπαζκέλν απφ ρπηνπξεζαξηζηφ αινπκίλην,  βακκέλν 
κε θαηάιιειε βαθή ψζηε λα είλαη εμαηξεηηθήο αληνρήο ζε δηάβξσζε απφ λεξφ θαη UV αθηηλνβνιία. 
Σν θσηηζηηθφ ζα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε θνξπθή ηζηνχ κε θπιηλδξηθή απφιεμε δηαηνκήο Ø60mm 
θαη ζα θέξεη θάιπκκα (δηαρχηε) απφ δηαθαλέο άζξαπζην θαη απηνζβέζηκν V2 polycarbonate ή άιιν 
ηζνδχλακν πιηθφ, ζηαζεξνπνηεκέλν σο πξνο ηελ UV αθηηλνβνιία ψζηε λα κελ θηηξηλίδεη. ην 
εζσηεξηθφ ηνπ ζα θέξεη νπσζδήπνηε εηδηθή δηάηαμε βακκέλε ζε ρξψκα καχξν γηα ηελ απνθπγή 
ηεο έληνλεο ζάκβσζεο& ηεο θσηνξχπαλζεο. Σν άλσ κέξνο ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη αλνηγφκελν 
κέζσ αξζξσηνχ ζπλδέζκνπ (κεληεζε) ελψ κε ην άλνηγκα ηνπ θσηηζηηθνχ θαη γηα ιφγνπο αζθαιείαο 
ζα δηαθφπηεηαη ε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κέζσ δηαθφπηε αζθαιείαο. Ζ ζπλνιηθή 
θαηαλάισζε ηζρχνο ηνπ θσηηζηηθνχ (LED+Driver) δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 55W θαη ε θσηεηλή εθξνή 
ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ 3100lm έηζη ψζηε βαζκφο απφδνζεο ηνπ θσηηζηηθνχ 
ζψκαηνο λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ 60 lm/W. H ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο ησλ LED ζα είλαη 4.000Κ 
±10% θαη ν δείθηεο CRI ζα είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο ηνπ 780, ελψ ε δηάξθεηα δσήο ησλ LED εληφο 
ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50.000 ψξεο ιεηηνπξγίαο L80B20 ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη 
κεηά ην πέξαο ησλ πξψησλ 50.000 σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο, ην 80% ησλ LEDs 
ηνπ θσηηζηηθνχ ζα έρνπλ θσηεηλή εθξνή φρη ρακειφηεξε απφ ην 80% ηεο νλνκαζηηθήο ηνπο. Σν 
θσηηζηηθφ ζα θέξεη παξέκβπζκα απφ ζηιηθφλε ή απφ άιιν παξεκθεξέο ζπλζεηηθφ πιηθφ ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη βαζκφο πξνζηαζίαο απφ εηζρψξεζε λεξνχ-ζθφλεο ηνπιάρηζηνλ IP65 θαη ζα έρεη 
θαιψδην ηξνθνδνζίαο δηαηνκήο ηνπιάρηζηνλ 2x1,5mm2 εάλ έρεη θιάζε κφλσζεο ΗΗ ή 3x1,5mm2 
εάλ έρεη θιάζε κφλσζεο Η κε ζηεγαλφ ΗΡ67 ηαρπζχλδεζκν. Σν θσηηζηηθφ ζα θέξεη θαηάιιειε 
δηάηαμε πνπ ζα απνηξέπεη ηελ δεκηνπξγία ζηαγνληδίσλ (ζπκππθλσκάησλ) ζην εζσηεξηθφ ηνπ 
θσηηζηηθνχ θαη ζα έρεη δείθηε πξνζηαζίαο έλαληη ρηππεκάησλ ηνπιάρηζηνλ ΗΚ09. Θα είλαη δε 
θαηάιιειν γηα ιεηηνπξγία ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο απφ -20°C έσο +40°C ηνπιάρηζηνλ. Σν 
θσηηζηηθφ ζα έρεη ζπκκεηξηθή θαηαλνκή θσηηζκνχ. Σα θσηνκεηξηθά ζηνηρεία ηνπ θσηηζηηθνχ 
(πνιηθφ δηάγξακκα) ζα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ απφ αλαγλσξηζκέλν/δηαπηζηεπκέλν θσηνκεηξηθφ 
εξγαζηήξην θαη ε αλαγλψξηζε/δηαπίζηεπζε ηνπ θσηνκεηξηθνχ εξγαζηεξίνπ ζα πξέπεη λα 
θαηαηεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν. Σν εθάζηνηε εξγαζηήξην ζα πξέπεη λα είλαη 
αλαγλσξηζκέλν/δηαπηζηεπκέλν γηα ηνπο εθάζηνηε εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο, απφ ην ΔΤΓ ή άιιν 
αληίζηνηρν θνξέα δηαπίζηεπζεο ρψξαο ηεο ΔΔ. Θα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ CE, κε ην νπνίν ζα 
βεβαηψλεηαη ζπκθσλία κε ηα πξφηππα ΔΝ60598-1, ΔΝ60598-2-3EN55015:2013-08, EN61000-3-2, 
EN61000-3-3 & EN61547:2009. Σν πξνζθεξφκελν θσηηζηηθφ ζψκα ζα πξέπεη λα είλαη 
δεκνζηεπκέλν ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα απηνχ, φπνπ 
θαη ζα πξέπεη λα είλαη εκθαλή φια ηα ηερληθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, γηα ηε επηβεβαίσζε απηψλ απφ 
ηελ ππεξεζία. Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ θσηηζηηθνχ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ISO 
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9001:2015 γηα ην ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη ISO 14001 Δλδεηθηηθφο 
ηχπνο: Disano / 1583 VistaLedCob 3140 Lm 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
ΔΤΡΧ : Σξηαθόζηα είθνζη  επξώ                                                                   320,00 €  
 
Α.Σ.: 153 
ΑΣΗΔ Ν 8066.02.5  Φξεάηηα ειέγρνπ ζηεγαλά, δηαζηάζεσλ 40 x40cm θαη βάζνο εσο  0,80 m.  
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 10 
Καηαζθεπή θξεαηίσλ ειέγρνπ ζηεγαλά, εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 40 x40 cm θαη βάζνο εσο  0,70 m. 
Σν θξεάηην ζα γίλεη απφ ζθπξφδεκα C 16/20,  ειαθξά νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα ζηνλ ππζκέλα 
θαη ζηα ηνηρεία ηνπ .  Σν θάιπκκα απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν (ην νπνίν πιεξψλεηαη μερσξηζηά) ζα είλαη 
θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ  θαη ζα ηνπνζεηεζεί έηζη ψζηε λα κελ αθήζεη θελά γηα ηελ είζνδν 
πγξαζηψλ.  Πεξηιακβάλεηαη ε επάιεηςε κε ηζηκεληνεηδέο ζθξάγηζκα εξκψλ κε ειαζηνκεξέο πιηθφ 
θαζψο θαη ε  φιε εξγαζία πνπ απαηηείηαη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηεγαλφηεηα ηνπο. ηε ηηκή 
πεξηιακβάλεηαη ε εξγαζία εθζθαθήο ηνπ θξεαηίνπ κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξνίνλησλ εθζθαθήο, ε 
εξγαζία  θαζαξηζκνχ, δηακφξθσζεο, μπιφηππνπ θαη ζθπξνδέηεζε ηνπ (εξγαζία θαη ζθπξφδεκα 
θαζψο θαη ε εξγαζία κφλσζεο ηνπ θξεαηίνπ). 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
ΔΤΡΧ : Γηαθόζηα είθνζη  επξώ                                                                   220,00 €  
 
 
 
Α.Σ.: 154 
ΑΣΗΔ 8867.1Οκναμνληθό θαιώδην ηύπνπ TV 75 Χ ςεθηαθνύ δνξπθνξηθνύ ζήκαηνο 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 61 
Καιψδην νκναμνληθφ POPE COAX 39AS, 75 Χ, ζσξαθηζκέλν δηα πιέγκαηνο ζπξκαηηδίσλ ραιθνχ 
θαηά DIN 0271/3.69, κνλσκέλν δηα ζεξκνπιαζηηθήο χιεο ΡΔΣ, νκνηφκνξθνπ πάρνπο, νξαηφ ζε 
ζράξεο ή δηκεξή ζηεξίγκαηα ή εληνηρηζκέλν ζε πιαζηηθνχο ζσιήλεο, δειαδή πξνκήζεηα, 
πξνζθφκηζε θαισδηνχ θαη κηθξνυιηθψλ επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο, 
δηαθιαδψζεσλ, δνθηκψλ κφλσζεο θαη γεληθά εγθαηάζηαζε γηα πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
Καιψδην νκναμνληθφ RG 11 - A/U, Φ 1.7 mm2 - 200MHz - 9,2 dB/100m. 
Σηκή αλά κέηξν (m) 

ΔΤΡΧ :Tέζζεξα επξώ  θαη δέθα ιεπηά                                                 4,10  € 
 
Α.Σ.: 155 
ΑΣΗΔ 8767.2.3Καιώδην θσλήο - δεδνκέλσλ, AWG/ θαηεγ.5  (Voice)  
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 48 
Καιψδην θσλήο - δεδνκέλσλ ηχπνπ UTP, AWG/θαηεγνξίαο 5 (Voice) ζε ηαρχηεηα έσο 100 Μhz, 
UPT-4"/pair 100/24 γηα εθαξκνγέο δνκεκέλεο θαισδίσζεο κε ζηαηηζηηθή ζσξάθηζε, θαηάιιειν γηα 
δίθηπα δνκεκέλεο θαισδίσζεο κεηάδνζεο θσλήο - δεδνκέλσλ (Ζ/Τ), νξαηφ ζε ζράξεο ή δηκεξή 
ζηεξίγκαηα ή εληνηρηζκέλν ζε πιαζηηθνχο ζσιήλεο, δειαδή πξνκήζεηα,  πξνζθφκηζε, αγσγνχ θαη 
κηθξνυιηθψλ (ηαθάθηα, βίδεο, κνλσηηθά θάζε θχζεσο θιπ.) επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο, 
ζχλδεζεο θαη δνθηκψλ κφλσζεο γηα πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
Σηκή αλά κέηξν(m) 
ΔΤΡΧ :Tέζζεξα επξώ θαη εμήληα πέληε ιεπηά                                                     4,65  € 
 
Α.Σ.: 156 
ΑΣΗΔ 8767.3.4Καιώδην θσλήο - δεδνκέλσλ, AWG/ θαηεγ.6  (Σειέθσλα - Data)  
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 48 
Καιψδην θσλήο - δεδνκέλσλ ηχπνπ UTP, AWG/θαηεγνξίαο 5 (Σειέθσλα - Data) ζε ηαρχηεηα έσο 
100 Μhz, UPT-4"/pair 100/24 γηα εθαξκνγέο δνκεκέλεο θαισδίσζεο κε ζηαηηζηηθή ζσξάθηζε, 
θαηάιιειν γηα δίθηπα δνκεκέλεο θαισδίσζεο κεηάδνζεο θσλήο - δεδνκέλσλ (Ζ/Τ), νξαηφ ζε 
ζράξεο ή δηκεξή ζηεξίγκαηα ή εληνηρηζκέλν ζε πιαζηηθνχο ζσιήλεο,δειαδή πξνκήζεηα, 
πξνζθφκηζε, αγσγνχ θαη κηθξνυιηθψλ (ηαθάθηα, βίδεο, κνλσηηθά θάζε θχζεσο θιπ.) επί ηφπνπ θαη 
εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο θαη δνθηκψλ κφλσζεο γηα πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
Σηκή αλά κέηξν(m) 
ΔΤΡΧ : Tξία επξώ θαη εβδνκήληα ιεπηά                3,70  € 
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Α.Σ.: 157 
ΑΣΗΔ Ν 8775.5.2Καιώδην ηύπνπ LIYCY ζσξαθηζµέλν (µε µπιεληάδ),δηαη. 5 x1,00 mm² 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 46 
Καιψδην ηχπνπ LiYCY ζσξαθηζκέλν πεληαπνιηθφ,δηαηνκήο 5x1,00 mm2 (θαηά DIN VDE 
0812/0815), απφ ιεπηνπνιχθισλα επηθαζζηηεξσκέλα ζπξκαηίδηααλσπηεκέλνπ ραιθνχ, κε 
ππξήλα ζπλεζηξακκέλσλ αγσγψλ θαη κφλσζε εθ ζεξκνπιαζηηθήο χιεο PVC, ζσξαθηζκέλν δηα 
πιέγκαηνο εθ ράιθηλσλ, θαηάιιειεο δηακέηξνπ θαη βήκαηνο πιέμεο θαη εμσηεξηθή επέλδπζε απφ 
ζηξψκα ζεξκνπιαζηηθήο χιεο νκνηνκφξθνπ πάρνπο, νξαηφ ζε ζράξεο ή δηκεξή ζηεξίγκαηα ή 
εληνηρηζκέλν ζε πιαζηηθνχο ζσιήλεο,δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ 
(θνιάξα, θνριίεο, γχςνο, ηζηκεληνθνλία, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά θάζε 
θχζεο φπσο θαη εηδηθά ζηεξίγκαηα) επί ηφπνπ, θαη εξγαζία δηάλνημεαπιάθσλ θαη νπψλ ζε 
νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηηξίνπ, ηνπνζέηεζεο, δηακφξθσζεο θαη ζχλδεζεο ησλ άθξσληνπ (ζηα 
θπηία θαη εμαξηήκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο) θαη πιήξνπο εγθαηάζηαζεο, δηαηνκήο 6x0,5 mm2. 
Σηκή αλά κέηξν (m) 
ΔΤΡΧ :Πέληε επξώ θαη δεθαέμη ιεπηά                                                        5,16  € 
 
Α.Σ.: 158 
ΑΣΗΔ Ν 8798.1.6Καιώδην ζπλαγεξκνύ ελδ. ηύπνπ MABICAL,δηαηνκήο 6x0,22mm² 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 46 
Καιψδην ζπλαγεξκνχ, ελδ. ηχπνπ MABICAL ή ηζνδχλακν,δηαηνκήο6x0,22mm² ζσξαθηζκέλν απφ 
θχιιν αινπκηλίνπ, επηθαζζηηεξσκέλν,  κε δηαηνκή αγσγψλ 0,19 mm   θαη εμσηεξηθή επέλδπζε απφ 
ζηξψκα ζεξκνπιαζηηθήο χιεο νκνηνκφξθνπ πάρνπο, εληφο ζσιήλα ή ζε ζράξα θαισδίσλ, 
επίηνηρν ζε ζηεξίγκαηα απνζηάζεσο, δειαδή πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε θαισδίνπ θαη 
κηθξνυιηθάεπη ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο, δηακφξθσζεο θαη ζχλδεζεο ησλ άθξσληνπ (ζηα 
θπηία θαη εμαξηήκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο) θαη πιήξνπο εγθαηάζηαζεο θαη δνθηκψλ κνλψζεσο γηα 
πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.  
Σηκή αλά κέηξν (m) 
ΔΤΡΧ :Σέζζεξα επξώ θαη είθνζη ιεπηά                                                        4,20  € 
 
Α.Σ.: 159 
ΑΣΗΔ Ν 8840.4.1 Αληρλεπηήο θίλεζεο εζσηεξηθνύ ρώξνπ, επίηνηρνο 180 κνηξώλ εκβέιεηαο 

κέρξη 20 m 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 46 
Αληρλεπηήο θίλεζεο ρψξνπ (ξαληάξ) παζεηηθψλ ππεξχζξσλ, επίηνηρνο 180 κνηξψλ, εκβέιεηαο 20m 
θαηάιιεινο γηα ζχλδεζε ζεπίλαθα αληηθιεπηηθήο πξνζηαζίαο, πιήξεο κε ηα πάζεο θχζεσο πιηθά 
θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο,ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ γηα πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, δειαδή 
πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επίηφπνπ, ειεθηξηθή ζπλδεζκνινγία θαη δνθηκή θαιήο ιεηηνπξγίαο.  
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
ΔΤΡΧ : Δβδνκήληα δύν επξώ                              72,00 €  
 

Α.Σ.: 160 
ΑΣΗΔ Ν 8827.4   Πξίδα Rj45 Cat 6 FTP, ρσλεπηή ζε θαλάιη, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ LEGRAND 

Mosaic γηα δύν ιήςεηο ηύπνπ RJ45 (data), 8 επαθώλ    
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 61 
Πξίδα Rj45 Cat 6 FTP, δχν ιήςεσλ RJ45 (data), 8 επαθψλ (έθαζηε), θαηάιιειε γηα ηνπνζέηεζε 
ζε πιαζηηθφ θαλάιη, είηε επί ηνηρνπ, κε ην θπηίν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη 
ζχλδεζε, παξαδνηέα ζε ιεηηνπξγία.  
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
ΔΤΡΧ : Γεθαηξία επξώ  θαη νγδόληα  ιεπηά                                                        13,80  € 
 
 

Α.Σ.: 161 
ΑΣΗΔ Ν 8826.23.2Πξίδα ΣV ελδεηθηηθνύ ηύπνπ MOSAIC ηεο LEGRAND    
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 49 
Πξίδα ΣV ελδεηθηηθνχ ηχπνπ MOSAIC ηεο LEGRAND ή εθάκηινπ,  κε ην θπηίν,  θαηάιιειε γηα 
ηνπνζέηεζε ζε πιαζηηθφ θαλάιη, είηε επί ηνίρνπ, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη 
ζχλδεζε, παξαδνηέα ζε ιεηηνπξγία.  
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
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ΔΤΡΧ :Γώδεθα επξώ  θαη ηξηάληα  ιεπηά                                                       12,30  € 
 

Α.Σ.: 162 
ΑΣΗΔ Ν 9730.1  Κεξαία UHF γηα ΣV κε ηζηό θαη εληζρπηή ζήκαηνο    
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 49 
Κεξαία UHF , θαηαζθεπαζκέλε απφ ζηηβαξφ αινπκίλην INOX θαη αλζεθηηθφ 
πιαζηηθφ.ζχκθσλακεηεχρνοηερληθψλπξνδηαγξαθψλ γηα κπάληα UHF (θαλάιηα 21-60) κε  
 απνιαβή (παζεηηθή 19dB ελεξγή  34dB max) ζπληζηψκελε ζηάζκε ζήκαηνο (παζεηηθή): >75 
dBκV, αλζεθηηθή ζην θνξηίν αλέκνπ θαη ζηελ νμείδσζε. Πεξηιακβάλεηαη  
εληζρπηήο ζσξαθηζκέλνο κε ηξνθνδνηηθφ βπζκάησλ F, κε ελίζρπζε ζήκαηνο VHF 26 dB 
ξπζκηδφκελε  UHF 40 dB ξπζκηδφκελε, πξνζηαζία απφ παξεκβνιέο θαη ζφξπβν, θαηάιιεινο γηα 
δχζθνιεο πεξηνρέο. Πεξηιακβάλεηαη επίζεο ηζηφο γηα ηνπνζέηεζε ηεο θεξαίαο ζπλνιηθνχ χςνπο 
3.00κ κε δηάκεηξν 60ρηι θαηαζθεπαζκέλνο απφ πςειήο πνηφηεηαο γαιβαληζκέλν ράιπβα 2 
ρηιηνζηψλ γηα πςειή αληνρή ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 
Κεξαία UHF γηα ΣV κε ηζηφ θαη εληζρπηή ζήκαηνο  ζηεξέσζεο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ηερληθή 
έθζεζε θαη ζηηο πξνδηαγξαθέο, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη κηθξνυιηθά ( βίδεο, 
ζηεξίγκαηα, βάζε, ζχξκα αγθχξσζεο θαη ζηεξέσζεο θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο 
ζπλδέζεσο, ξχζκηζεο θαη ζέζεο ζε θαλνληθή θαη πιήξε ιεηηνπξγία.    
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
ΔΤΡΧ : Δθαηόλ νγδόληα επξώ                          180,00€ 
 
Α.Σ.: 163 
ΑΣΗΔ Ν 8993.4.1πζθεπή ελζύξκαηεο/αζύξκαηεο ζύλδεζεο δηθηύνπ κε ελζσκαησκέλν 

αζύξκαην modemRouter 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 49 
πζθεπή ελζχξκαηεο/ αζχξκαηεο ζχλδεζεο δηθηχνπ κε ελζσκαησκέλν αζχξκαην modemRouter.  
Ζ ζπζθεπή ζα παξέρεη αζχξκαηεο Λεηηνπξγίεο: Enable/DisableWirelessRadio, WDS Bridge, WMM, 
WirelessStatistics θαη ζα αθνινπζεί αζχξκαηα Πξφηππα IEEE 802.11ac/n/a 5GHz IEEE 
802.11n/g/b 2.4GHz. Ζ απνιαβή θεξαίαο ζα είλαη  2dBi ζηα 2.4GHz θαη 3dBi ζηα 5GHz. Οη 
ηαρχηεηεο αζπξκάηνπ Γηθηχνπ ζα είλαη ζηα 5GHz έσο 867Mbps θαη ζηα 2.4GHz έσο 300Mbps.Θα 
θέξεη πηζηνπνίεζε CE, FCC, RCM, RoHS  θαη ηερληθά εγρεηξίδηα κεηαθξαζζκέλα. 
Ζ ηηκή πεξηιακβάλεη  πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε πιηθνχ,κηθξνυιηθάζχλδεζεο ( θαιψδην UTP έσο 
1,00 m, εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο ζπλδέζεσο, ξχζκηζεο θαη ζέζεο ζε θαλνληθή θαη πιήξε 
ιεηηνπξγία.    
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
ΔΤΡΧ : Δθαηόλ ελελήληα πέληεεπξώ                                                                      195,00€ 
 

Α.Σ.: 164 
ΑΣΗΔ Ν8917.1.5Σειεθσληθό Κέληξν 12 εζσηεξηθώλ γξακκώλ θαη 4PSTN& 2ISDN 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 61  
Φεθηαθφ ηειεθσληθφ θέληξν 12 εζσηεξηθψλ γξακκψλ θαη εμσηεξηθψλ γξακκψλ 4 PSTN & 2 ISDN. 
Σν θέληξν ζα δηαζέηεη ηα θάησζη: - απηφκαηε δξνκνιφγεζε ηεο εμσηεξηθήο θιήζεο ζε κία απφ ηηο 
12 εζσηεξηθέο γξακκέο - δπλαηφηεηα εθηξνπήο ηεο εηζεξρφκελεο θιήζεο απφ κία γξακκή ζε άιιε 
- κία πξίδα schucko πιήξε κε ηελ γξακκή παξνρήο δηθηχνπ 230V θαη ηελ αληίζηνηρε αζθάιεηα 
ζηνλ ει. πίλαθα, ζηελ ζέζε πνπ πξνβιέπεηαη ην ηειεθσληθφ θέληξν - UPS ηερλνινγίαο line-
interactive 1000VA γηα απηνλνκία ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο - εξκάξην επίηνηρν 
κεηαιιηθφ εληφο ηνπ νπνίνπ ζα αλαξηεζεί ην θέληξν θαη ην UPS ελδεηθηηθνχ ηχπνπ KYBA 
600x600x250 ή ηζνδπλάκνπ κε θαηάιιειεο νπέο αεξηζκνχ. 
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνµίζεη φια ηα απαηηνχµελα δηθαηνινγεηηθά, πηζηνπνηεηηθά, 
βεβαηψζεηο, ζπζηάζεηο σο πξνο ηνλ εμνπιηζµφ (H/Y, S/W). Φεθηαθφ ηειεθσληθφ θέληξν  πιήξεο, 
φπσο ζηελ ηερληθήπεξηγξαθή θαη ζηηο πξνδηαγξαθέο αλαθέξεηαη,δειαδή πξνκήζεηα, 
πξνζθφκηζε,πιηθά θαη κηθξνπιηθάεπη ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη εξγαζία εγθαηάζηαζεο, ζχλδεζεο κε ην 
δίθηπν ηειεθσληθψλ ιήςεσλ,δνθηκέο, έιεγρνη θαη ξπζκίζεηο θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή 
ιεηηνπξγία. 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
ΔΤΡΧ : Οθηαθόζηα ηξηάληαεπξώ          830,00 €  
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Α.Σ.: 165 
ΑΣΗΔΝ 8993.3.10 Kαηαλεκεηήο Voice - Data Σ.Κ.-B.01 κε 2 patch panels 24 ports Cat6, 1 

patch panel 12 ports Cat6,1 νπηηθό patch panel 12ports, ζεηθξίσκα Rack 
19'' -16U 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 52 
Καηαλεµεηήοθσλήο-δεδνµέλσλ (voice-data), ηχπνπ RACK, 19",επίηνηρν&επηδαπέδην, 
ζηεγαλφηεηαο ΗΡ 35, νξζνγσληθνχ ζρήκαηνο, ρσξεηηθφηεηαο 45U, πεξηζηξεθφµελεο βάζεο, 
πιήξεο µε ηελ ζχξα ηνπ, πνππεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 
-Έλα ηθξίσκα (Rack) 19" επηδαπέδην, χςνπο 27U 1,20 m, πιάηνπο 0,80 m, βάζνπο 0,80 m, κε 

πφξηα εκπξφο κεθηκέ θξχζηαιιν κε θιεηδαξηά, πίζσ κεηαιιηθή πφξηα κε θιεηδαξηά, 
απνζπψκελα αλνηγφκελα πιατλά θαιχκκαηα κε θιεηδαξηά, ηέζζεξεηο ξπζκηδφκελεο κπάξεο 
ζηήξημεο ζπζθεπψλ, ηέζζεξεηο κπάξεο ζηήξημεοζπζθεπψλ, 2 εκπξφζζηνπο θαη 2 νπίζζηνπο 
θαηαθφξπθνπο νδεγνχο θαισδίσλ, επηινγή πνιιαπιψλ εηζφδσλ θαισδίσλ γηα ηελ εχθνιε 
δηέιεπζε θαισδίσλ, 3 αλνίγκαηα δηέιεπζεο θαισδίσλ ζηελ βάζε ηνπ δαπέδνπ κε βνχξηζεο, 
εμαεξηζκνχο, αλακνλέο γηα ηνπνζέηεζε έσο 4 αλεκηζηήξσλ ζηελ νξνθή, βίδεο γείσζεο, 
ξπζκηδφκελνπο ξεγνπιαηφξνπο θαζψο θαη βνεζεηηθέο ξφδεο 4000480027/C Central 

-Έλα ζεξκνζηάηε κε βάζε θακπίλαο πιήξεο 1U 80-83-440/C Central . 
-Γχν αλεκηζηήξεο νξνθήο 230V πιήξεο κε πξνζηαηεπηηθφ πιέγκα θαη θηο κε θαιψδην 2 κέηξσλ 

80-83-425/CCentral (2 ηεκ.). 
- Γχν πεδία ηαρείαο βπζκαηηθήο δηαρείξηζεο (PatchPanel) 24-ports UTP Cat.6 FibreFab-

OptronicsCAT6+UTP24K,γηα ην νξηδφληην δίθηπν θσλήο θαη δεδνκέλσλ κε επεθηαζηκφηεηα έσο 
θαη 24 ports (1 ηεκ.). 

- Έλα νπηηθφ θαηαλεκεηήο 12 ζέζεσλ γηα ηνπνζέηεζε ζε ηθξίσκα 19" γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ 
θαζέηνπ δηθηχνπδεδνκέλσλFibreFab-Optronics, σο εμήο: 1 ηεκάρην F.O LC PatchPanel 4 
duplexportmax. 19" 1US03LCM04, 8 ηεκάρηα LC Pigtail 50/125 OM3 2 meterFibreFab-Optronics 
LCOM3BAQ2. Καζέηαπξνζηαζίαο νπηηθψλ ηλψλ έσο 12 ζέζεσλ  

- Έμη πάλει δηαρείξηζεο θαισδίσλ 1U (Wiremanager) DP-VP-P1 Conteg 
- Έλα πνιχκπξηδν 8 ζέζεσλ ζνπθν κε δηαθφπηε γηα ηελ παξνρή ξεχκαηνο ζηνλ ελεξγφ εμνπιηζκφ 

ηνπ δηθηχνπCentral 91-71-212C. 
- Δίθνζη δχν ηεκάρηα PatchCord 4z/1m UTP Cat.6 FibreFab- Optronics UTP6RD1 γηα ηελ 

κηθηνλφκεζε ηνπ δηθηχνπ δεδνκέλσλκε ηνλ ελεξγφ εμνπιηζκφ (ρξψκα καλδχα θφθθηλν) 
- Σξηάληα ηεκάρηα PatchCord 4z/1m UTP Cat.5e FibreFab-Optronics UTP5eBL γηα ηελ 

κηθηνλφκεζε ηνπ νξηδνληίνπ κε ηνθάζεην δίθηπν θσλήο (ρξψκα καλδχα κπιε)  
- Γείσζε ηνπ θαηαλεκεηή, κε Cu 4mm2, κε ηνλ πιεζηέζηεξν πίλαθα.  
Γειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, ζπλαξκνιφγεζε, εγθαηάζηαζε θαη ζπλδέζε φινπ ηνπ 
πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ κειέηε εμνπιηζκνχ θαη θαισδίσλ - πιήξεηο ζπλδέζεηο ζηα patchpanels 
κε ηα πξνβιεπφκελα απ' ηε κειέηε θαιψδηα θαηαθφξπθεο θαισδίσζεο (backbone) voice-data, 
(νπηηθψλ ηλψλ (tightbuffer)), θαζψο θαη νηηδήπνηε άιιν πεξηγξάθεηαη ζην αληίζηνηρν ζρέδην θαη ζηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, δνθηκέο θαη έιεγρνη, θαζψο θαη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη 
κηθξνυιηθά γηα παξάδνζε ηνπ θαηαλεκεηή ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
ΔΤΡΧ : Υίιηα ηεηξαθόζηα πελήληα  επξώ                                           1.450,00 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
Α.Σ.: 166 
ΑΣΗΔΝ 8993.3.5KαηαλεκεηήοVoice - DataΣ.Κ.-B.01 κε 1 patchpanels 24 portsCat6, 1 

νπηηθόpatchpanel 12ports, ζεηθξίσκαRack 19'' -16U 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:HΛM 52 
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Καηαλεµεηήοθσλήο-δεδνµέλσλ (voice-data), ηχπνπ RACK, 19",επίηνηρν&επηδαπέδην, 
ζηεγαλφηεηαο ΗΡ 35, νξζνγσληθνχ ζρήκαηνο, ρσξεηηθφηεηαο 45U, πεξηζηξεθφµελεο βάζεο, 
πιήξεο µε ηελ ζχξα ηνπ, πνππεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 
- Έλα ηθξίσκα (Rack) 19" επίηνηρν&επηδαπέδην χςνπο 15U (0,66m), πιάηνπο 0,54m, βάζνπο 

0,60m, κε πφξηαεκπξφο κε θηκέ θξχζηαιιν θαη θιεηδαξηά αλνηγφκελα πιατλά θαιχκκαηα, 
ηέζζεξεηο ξπζκηδφκελεο κπάξεοζηήξημεο ζπζθεπψλ, αλακνλέο γηα έσο δχν αλεκηζηήξεο 
νξνθήο, επηινγή ηξηψλ εηζφδσλ θαισδίσλ, βίδεογείσζεο, δηαζέηεη ξπζκηδφκελνπο 
ξεγνπιαηφξνπο ζε πεξίπησζε επηδαπέδηαο ηνπνζέηεζεο 3000360020/CCentral 

-Έλα ζεξκνζηάηε κε βάζε θακπίλαο πιήξεο 1U 80-83-440/C Central . 
-Έλα αλεκηζηήξα νξνθήο 230V πιήξεο κε πξνζηαηεπηηθφ πιέγκα θαη θηο κε θαιψδην 2 κέηξσλ 80-

83-425/CCentral (2 ηεκ.). 
- Έλα πεδίν ηαρείαο βπζκαηηθήο δηαρείξηζεο (PatchPanel) 24-ports UTP Cat.6 FibreFab-

OptronicsCAT6+UTP24K,γηα ην νξηδφληην δίθηπν θσλήο θαη δεδνκέλσλ κε επεθηαζηκφηεηα έσο 
θαη 24 ports (1 ηεκ.). 

- Έλα νπηηθφ θαηαλεκεηή 8 ζέζεσλ γηα ηνπνζέηεζε ζε ηθξίσκα 19" γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ θαζέηνπ 
δηθηχνπ δεδνκέλσλ FibreFab-Optronics, σο εμήο: έλα ηεκάρην F.O LC PatchPanel 4 
duplexportmax. 19" 1US03LCM04,νθηψ ηεκάρηα LC Pigtail 50/125 OM3 2 meterFibreFab-
Optronics LCOM3BAQ2. Καζέηαπξνζηαζίαο νπηηθψλ ηλψλ έσο 12 ζέζεσλ  

-  Σέζζεξα πάλει δηαρείξηζεο θαισδίσλ 1U (Wiremanager) DP-VP-P1 Conteg. 
- Έλα πνιχκπξηδν 4 ζέζεσλ ζνχθν κε δηαθφπηε γηα ηελ παξνρή ξεχκαηνο ζηνλ ελεξγφ εμνπιηζκφ 

ηνπ δηθηχνπ Central 91-71-212C. 
- Δίθνζη δχν ηεκάρηα PatchCord 4z/1m UTP Cat.6 FibreFab- Optronics UTP6RD1 γηα ηελ 

κηθηνλφκεζε ηνπ δηθηχνπ δεδνκέλσλ κε ηνλ ελεξγφ εμνπιηζκφ (ρξψκα καλδχα θφθθηλν) 
- Σξηάληα ηεκάρηα PatchCord 4z/1m UTP Cat.5e FibreFab-Optronics UTP5eBL γηα ηελ 

κηθηνλφκεζε ηνπ νξηδνληίνπ κε ηνθάζεην δίθηπν θσλήο (ρξψκα καλδχα κπιε)  
- Γείσζε ηνπ θαηαλεκεηή, κε Cu 4mm2, κε ηνλ πιεζηέζηεξν πίλαθα.  
Γειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, ζπλαξκνιφγεζε, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε φινπ ηνπ 
πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ κειέηε εμνπιηζκνχ θαη θαισδίσλ - πιήξεηο ζπλδέζεηο ζηα patchpanels 
κε ηα πξνβιεπφκελα απ' ηε κειέηε θαιψδηα θαηαθφξπθεο θαισδίσζεο (backbone) voice-data, 
(νπηηθψλ ηλψλ (tightbuffer)), θαζψο θαη νηηδήπνηε άιιν πεξηγξάθεηαη ζην αληίζηνηρν ζρέδην θαη ζηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, δνθηκέο θαη έιεγρνη, θαζψο θαη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη 
κηθξνυιηθά γηα παξάδνζε ηνπ θαηαλεκεηή ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
ΔΤΡΧ :Οθηαθόζηα νγδόληα επξώ                        880,00 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΜΑΓΑ 3: ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ  -  ΔΞΑΔΡΙΜΟ 
 
 
Α.Σ.: 167 
ΑΣΗΔ Ν8036.3.1  Δύθακπηνο ζσιήλαο από δηθηπσµέλν πνιπαηζπιέλην ΡEΥ 16x 2 mm.   
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 8  
σιήλαο πιαζηηθφο απφ αθηηλνδηθηπσκέλν πνιπαηζπιέλην (ΡΔ-Υa ή b) Φ16x2,0mm θαηά 
DIN16892-93 γηα δεζηά θαη θξχα λεξά κε φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο PE-PE ή PE-PP ή PE-St, 
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ξαθφξ θάζε δηάζηαζεο ή θάζε άιιν εηδηθφ ηεκάρην (ηαπ, γσλίεο, ζπζηνιέο θιπ.), δειαδή πιηθά θαη 
κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο, ζχλδεζεο θαη δνθηκψλ πίεζεο γηα 
παξάδνζε ηνπ ζσιήλα ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο.  
Σηκή αλά κέηξν (m) 
ΔΤΡΧ :Σέζζεξα επξώ θαη πελήληα δύν ιεπηά                 4,52  € 
 
Α.Σ.: 168 
ΑΣΗΔ Ν8036.3.2  Δύθακπηνο ζσιήλαο από δηθηπσµέλν πνιπαηζπιέλην ΡEΥ 20x 2,5 mm.   
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 8  
σιήλαο πιαζηηθφο απφ αθηηλνδηθηπσκέλν πνιπαηζπιέλην (ΡΔ-Υa ή b) Φ20x2,5mm θαηά 
DIN16892-93 γηα δεζηά θαη θξχα λεξά κε φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο PE-PE ή PE-PP ή PE-St, 
ξαθφξ θάζε δηάζηαζεο ή θάζε άιιν εηδηθφ ηεκάρην (ηαπ, γσλίεο, ζπζηνιέο θιπ.), δειαδή πιηθά θαη 
κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο, ζχλδεζεο θαη δνθηκψλ πίεζεο γηα 
παξάδνζε ηνπ ζσιήλα ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο.  
Σηκή αλά κέηξν (m) 
ΔΤΡΧ : Πέληε επξώ θαη δεθανθηώ ιεπηά                                                       5,18  € 
 
Α.Σ.: 169 
ΑΣΗΔ Ν8042.3.8 Πξνκνλσκέλνο, πνιπζηξσκαηηθόο ζσιήλαο πνιππξνππιελίνπ, SDR 9, 

θαηά DIN 8077/78, δηαηνκήο 40 mm,πάρνπο 4,50 mm 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 8 
Πξνκνλσκέλνο κε κφλσζε πνιπνπξεζάλεο θαη εμσηεξηθή πξνζηαζία απφ PVC ή πςειήο 
ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλην, πιαζηηθφο ζσιήλαο απφ πνιππξνππιέλην πνιπζηξσκαηηθφο κε 
παινλήκαηα PPR-CT, SDR 9, αληνρήο ζε πίεζε 20 bar, δηακέηξνπ 40mm, πάρνπο ηνηρψκαηνο 4,5 
mm, δειαδή ζσιήλαο θαη θάζε είδνπο ηππνπνηεκέλα εηδηθά ηεκάρηα, άγθηζηξα - πιηθά ζηεξεψζεσο 
θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ πηέζεσο 
Σηκή αλά κέηξν (m) 
ΔΤΡΧ : Σξηάληα νθηώ επξώ                                                                               38,00  € 
 
Α.Σ.: 170 
ΑΣΗΔ Ν8042.3.8 Πξνκνλσκέλνο, πνιπζηξσκαηηθόο ζσιήλαο πνιππξνππιελίνπ, SDR 9, 

θαηά DIN 8077/78, δηαηνκήο 50 mmπάρνπο 6,90 mm 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 8 
Πξνκνλσκέλνο κε κφλσζε πνιπνπξεζάλεο θαη εμσηεξηθή πξνζηαζία απφ PVC ή πςειήο 
ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλην, πιαζηηθφο ζσιήλαο απφ πνιππξνππιέλην πνιπζηξσκαηηθφο κε 
παινλήκαηα PPR-CT, SDR 9, αληνρήο ζε πίεζε 20 bar, δηακέηξνπ 50mm, πάρνπο ηνηρψκαηνο 
6,90mm, δειαδή ζσιήλαο θαη θάζε είδνπο ηππνπνηεκέλα εηδηθά ηεκάρηα, άγθηζηξα - πιηθά 
ζηεξεψζεσο θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη 
δνθηκψλ πηέζεσο 
Σηκή αλά κέηξν (m) 
ΔΤΡΧ : Πελήληα έλα επξώ                                                                               51,00  € 
 
Α.Σ.: 171 
ΑΣΗΔ Ν 8042.01.1 σιήλαοπιαζηηθόοαπό U-ΡVC,απνρέηεπζεοπίεζεο 6 atm DN 32mm  
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 8 
σιήλαοπιαζηηθφοαπφ U-ΡVC, απνρέηεπζεο πίεζεο 6 atm DN 32mm 
γηαζχλδεζεκεζπγθφιιεζεκεπαξεκβνιήθαηάιιειεοθφιιαοήκεζχλδεζεκεδηακνξθνχκελεκνχθαζην
έλαάθξνηνπζσιήλαθαηειαζηηθφδαθηχιηνζηεγαλφηεηαο,πιήξσοηνπνζεηεκέλνο.πκπεξηιακβάλνληαη
ηαεηδηθάηεκάρηαθάζεζρήκαηνο (πιελζηθψληα), 
ηαπιηθάζπλδέζεσοζηεξεψζεσοθιπθαηεεξγαζίαπιήξνποεγθαηαζηάζεσοθαηζπλδέζεσο, 
ζχκθσλακεηαζρέδηα, ηηοηερληθέοπεξηγξαθέοθαηπξνδηαγξαθέοηεοκειέηεο. 
Σηκή αλά κέηξν (m) 
Δπξώ:Δλλέα επξώ θαη εβδνκήληα νθηώ ιεπηά9,78€ 
 
Α.Σ.: 172 
ΑΣΗΔ Ν 8042.01.2σιήλαοπιαζηηθόοαπό U-ΡVC,απνρέηεπζεοπίεζεο 6 atm DN 40mm  
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: HΛM 8 
σιήλαοπιαζηηθφοαπφ U-ΡVC, απνρέηεπζεο πίεζεο 6 atm DN 40mm 
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γηαζχλδεζεκεζπγθφιιεζεκεπαξεκβνιήθαηάιιειεοθφιιαοήκεζχλδεζεκεδηακνξθνχκελεκνχθαζην
έλαάθξνηνπζσιήλαθαηειαζηηθφδαθηχιηνζηεγαλφηεηαο,πιήξσοηνπνζεηεκέλνο.πκπεξηιακβάλνληαη
ηαεηδηθάηεκάρηαθάζεζρήκαηνο (πιελζηθψληα), 
ηαπιηθάζπλδέζεσοζηεξεψζεσοθιπθαηεεξγαζίαπιήξνποεγθαηαζηάζεσοθαηζπλδέζεσο, 
ζχκθσλακεηαζρέδηα, ηηοηερληθέοπεξηγξαθέοθαηπξνδηαγξαθέοηεοκειέηεο. 
Σηκή αλά κέηξν (m) 
Δπξώ: Έλδεθα επξώ θαη ζαξάληα πέληε ιεπηά  11,45€ 
 
Α.Σ.: 173 
ΑΣΗΔ Ν 8106.1.4Βάλα ζθαηξηθνύ ηύπνπ, νξεηράιθηλε δηακέηξνπ 1 1/4ins. 
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 11 
Βάλα ζθαηξηθνχ ηχπνπ (BALL-VALVE), δηακέηξνπ 1 1/4ins,βαξέσο ηχπνπ κε ρεηξνιαβή, 
νξεηράιθηλε, επηρξσκησκέλε, κε έδξα TEFLON θαη θιείζηκν 1/4 ηεο ζηξνθήο πηέζεσο ιεηηνπξγίαο 
κέρξη 10 αηκνζθαηξψλ, κεηά ησλ κηθξνυιηθψλ ( ξαθφξ, ζπζηνιέο, κνχθεοθιπ), ηεο κεηαθνξάο επί 
ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηεο εξγαζίαο πιήξνπο εγθαηάζηαζεο.   
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

 
Δπξώ : Γεθανθηώ επξώ θαη εμήληα δύν ιεπηά 18,62€ 
 
Α.Σ.: 174 
ΑΣΗΔ Ν 8603.1.9 Σνπηθόο ζπιιέθηεο ζσιήλσλ VPE, νξεηράιθηλνο κε δηαθόπηε ζηελ θάζε 

αλαρώξεζε,δηαλνκήο κέρξη 7 θπθι., δηακ. 1 1/4 ''  
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 11 
Σνπηθφο ζπιιέθηεο ζσιήλσλ VPE, νξεηράιθηλνο κε δηαθφπηε ζηελ θάζε αλαρψξεζε, δηαλνκήο 
κέρξη 7 θπθι., δηακ. 1 1/4 ''  πιήξεο εγθαηεζηεκέλνο δειαδή πξνκήζεηα πξνζθφκηζε, 
εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία ηε ηηκή πεξηιακβάλνληαη 
πιηθά ζηήξημεο, πξνζαξκνγήο, ζχλδεζεο κε ζσιήλεο δηαλνκήο, βάλεο θαη ξαθφξ γηα ηελ δηαλνκή, 
ζχλδεζκνη κεηαμχ δηαλνκέσλ θάζεκηθξνυιηθφ θαζψο θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο γηα ηελ 
έληερλε δηαλνκή λεξνχ απφ ηνλ ζπιιέθηε ζηα θπθιψκαηα .   
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
 
Δπξώ : Σξηάληα επηά επξώ θαη εβδνκήληα ιεπηά37,70 € 
 
Α.Σ.: 175 
ΑΣΗΔ Ν 8603.1.10 Σνπηθόο ζπιιέθηεο ζσιήλσλ VPE, νξεηράιθηλνο κε δηαθόπηε ζηελ θάζε 

αλαρώξεζε,δηαλνκήο κέρξη 7 θπθι., δηακ. 1 1/4 ''  
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 11 
 
Σνπηθφο ζπιιέθηεο ζσιήλσλ VPE, νξεηράιθηλνο, δηαλνκήο κέρξη 10 θπθι., δηακ. 1 1/4 '' πιήξεο 
εγθαηεζηεκέλνο δειαδή πξνκήζεηα πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα θαη 
παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία. ηε ηηκή πεξηιακβάλνληαη πιηθά ζηήξημεο, πξνζαξκνγήο, ζχλδεζεο κε 
ζσιήλεο δηαλνκήο, βάλεο θαη ξαθφξ γηα ηελ δηαλνκή, ζχλδεζκνη κεηαμχ δηαλνκέσλ θάζεκηθξνυιηθφ 
θαζψο θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο γηα ηελ έληερλε δηαλνκή λεξνχ απφ ηνλ ζπιιέθηε ζηα 
θπθιψκαηα.   
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
 
Δπξώ :Δμήληα επξώ θαη είθνζη ιεπηά: 60,20 € 

 
Α.Σ.: 176 

ΑΣΗΔ Ν 9762.3Πίλαθαο ζπιιεθηώλ ζέξκαλζεο, γαιβ/ζκέλνοεπίηνηρνο, δηαζη. 45x50 
cm 
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 12     
Πίλαθαο ζπιιεθηψλ απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, επίηνηρνο, δηαζηάζεσλ 45x50cm,   γηα ηελ 
δηαλνκή εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο, κε ηηο απαξαίηεηεο νπέο εμφδνπ ησλ ζσιελψζεσλ, βακκέλν ζε 
ρξψκα ηεο αξεζθείαο ηεο επίβιεςεο,δειαδή πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε ηνπ εξκαξίνπ, δηάλνημε 
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νπψλ εξκαξίνπ, εληνίρηζε θαη ζηεξέσζε ή ζηεξέσζε επί ηνπ ηνίρνπ θαζψο θαη θάζε εξγαζία γηα ηε 
δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία.  ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε βαθή ηνπ πίλαθα  
Σηκή αλά  ηεκάρην ( ηεκ.) 
Δπξώ: Ογδόληα δύν επξώ θαη δεθαπέληε ιεπηά     82,15 € 
 
Α.Σ.: 177 
ΑΣΗΔ Ν 8535.3  Κιηκαηηζηηθή κνλάδα δαπέδνπ FCU 2140 WATT-9000 BTU, παξνρήο G = 

331,3 lit/h 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 32 
Σνπηθή θιηµαηηζηηθή µνλάδααλεµηζηήξα ζηνηρείνπ INVERTER(F.C.U.) δαπέδνπ  2,140 kw, 
απνηεινχµελε απφ πεξίβιεµαραιπβδνειάζµαηνοβαµµέλν µε ρξψµα ΝΣΟΤΚΟ ,απφ ζηνηρείν 
λεξνχ κε ραιθνζσιήλεο, απφ θπγνθεληξηθφ αλεκηζηήξα ιεθάλε ζπγθεληξψζεσο ζπκππθλσκάησλ, 
θίιηξν αέξα πιελφκελνπ ηχπνπ, θιπ. κε ηξίνδε ειεθηξνθίλεηε βαιβίδα δχν ζέζεσλ εθνδηαζκέλε 
κε θίιηξν λεξνχ, θαη δχν νξεηράιθηλνπο δηαθφπηεο λεξνχ κε ζεξκνζηάηε ρψξνπ ρσλεπηφ κε 
ελζσκαησκέλν δηαθφπηε ηεζζάξσλ ζέζεσλ, ηελ ειεθηξηθή γξακκή ζπλδέζεψο ηνπ κε ην F.C.U. 
θαη ηα ινηπά εμαξηήκαηα απηνκαηηζκνχ, δειαδή πιηθά, φξγαλα, εμαξηήκαηα θαη κηθξνυιηθά, θαη 
εξγαζία ηνπνζεηήζεσο, ζπλδέζεσο κε ην δίθηπν αεξαγσγψλ θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο γηα ηελ 
νκαιή θαη απηφκαηε ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηε κειέηεθαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Δλδεηθηηθνχ 
ηχπνπ FCU δαπέδνπ CLIVET AURA,INVERTER. 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
Δπξώ : Δπηαθόζηα επξώ                                                     700,00 € 
 
Α.Σ.: 178 
ΑΣΗΔ Ν 8535.4  Κιηκαηηζηηθή κνλάδα δαπέδνπ FCU 2140 WATT-18.000BTU, παξνρήο G = 

630,00  lit /h 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:ΖΛΜ 32 
Σνπηθή θιηµαηηζηηθή µνλάδααλεµηζηήξα ζηνηρείνπ INVERTER (F.C.U.) δαπέδνπ  5,3 kw, 
απνηεινχµελε απφ πεξίβιεµαραιπβδνειάζµαηνοβαµµέλν µε ρξψµα ΝΣΟΤΚΟ ,απφ ζηνηρείν 
λεξνχ κε ραιθνζσιήλεο, απφ θπγνθεληξηθφ αλεκηζηήξα ιεθάλε ζπγθεληξψζεσο ζπκππθλσκάησλ, 
θίιηξν αέξα πιελφκελνπ ηχπνπ, θιπ. κε ηξίνδε ειεθηξνθίλεηε βαιβίδα δχν ζέζεσλ εθνδηαζκέλε 
κε θίιηξν λεξνχ, θαη δχν νξεηράιθηλνπο δηαθφπηεο λεξνχ κε ζεξκνζηάηε ρψξνπ ρσλεπηφ κε 
ελζσκαησκέλν δηαθφπηε ηεζζάξσλ ζέζεσλ, ηελ ειεθηξηθή γξακκή ζπλδέζεψο ηνπ κε ην F.C.U. 
θαη ηα ινηπά εμαξηήκαηα απηνκαηηζκνχ, δειαδή πιηθά, φξγαλα, εμαξηήκαηα θαη κηθξνυιηθά, θαη 
εξγαζία ηνπνζεηήζεσο, ζπλδέζεσο κε ην δίθηπν αεξαγσγψλ θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο γηα ηελ 
νκαιή θαη απηφκαηε ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηε κειέηεθαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Δλδεηθηηθνχ 
ηχπνπ FCU δαπέδνπ CLIVET AURA,INVERTER . 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
Δπξώ : Δλληαθόζηα επξώ                                                             900,00 € 
 
Α.Σ.: 179 
ΑΣΗΔ Ν8574.1Αεξόςπθηε αληιία ζεξκόηεηαο Ιnverter (κε ελζσκαησκέλν ςπρξνζηάζην) 

ςπθηηθήο ηζρύνο 15.01kW θαη ζεξκηθήο 16.73kW, 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 36 
Αεξφςπθηε αληιία ζεξκφηεηαο Ηnverter (κε ελζσκαησκέλν ςπρξνζηάζην), ςπθηηθήο ηζρχνο 
15.01kW θαη ζεξκηθήο 16.73kW, θαηάιιειε γηα ιεηηνπξγία κε ςπθηηθφ ξεπζηφ R410A.Hαληιία 
απνηειείηαη απφ πεξίβιεκα κεηαιιηθφ θαηάιιειν γηα εμσηεξηθή ηνπνζέηεζε, ζπκπηεζηή θιεηζηνχ 
ηχπνπ, ηεηξάνδε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ςπθηηθνχ θχθινπ, αεξφςπθην ελαιιάθηε, αμνληθφ 
αλεκηζηήξα, ζπζζσξεπηή ςπθηηθνχ πγξνχ, ειαηνδηαρσξηζηήξα, ειαηνπαγίδα, πηεδνζηάηεο πςειήο - 
ρακειήο πίεζεο, ξειέ -ζεξκηθά πξνζηαζίαο, πιαθέηα ειεθηξνληθνχ ειέγρνπ, αηζζεηήξηα, 
θπθινθνξεηή, δνρείν δηαζηνιήο, βαιβίδα αζθαιείαο, πδξαπιηθέο θαη ςπθηηθέο αλακνλέο, 
flowswitchcontrol, πιήξσο  εγθαηεζηεκέλε, ζε θαηάιιειε κεηαιιηθή βάζε, ζπλδεδεκέλε κε φια ηα 
ςπθηηθά θαη ειεθηξηθά δίθηπα θαη ηα δίθηπα ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, δειαδή πξνκήζεηα κεηαθνξά, 
ζχλδεζε, δνθηκέο θαη ηελ εξγαζία γηα παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. Δλδεηθηηθνχ 
ηχπνπ CLIVETWISAN-YNE 8.1T 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
Δπξώ  : Οθηώ ρηιηάδεο επηαθόζηα επξώ         8.700,00 € 

 
Α.Σ.: 180 
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ΑΣΗΔ Ν8574.2Αεξόςπθηε αληιία ζεξκόηεηαο Ιnverter (κε ελζσκαησκέλν ςπρξνζηάζην) 
ςπθηηθήο ηζρύνο 5.12 kW θαη ζεξκηθήο 7.00 kW, 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 36 
Αεξφςπθηε αληιία ζεξκφηεηαο Ηnverter (κε ελζσκαησκέλν ςπρξνζηάζην), ςπθηηθήοηζρχνο 5.12kW 
θαη ζεξκηθήο 7kW, θαηάιιειε γηα ιεηηνπξγία κε ςπθηηθφ ξεπζηφ R410A.Hαληιίααπνηειείηαη απφ 
πεξίβιεκα κεηαιιηθφ θαηάιιειν γηα εμσηεξηθή ηνπνζέηεζε, ζπκπηεζηή θιεηζηνχ ηχπνπ, ηεηξάνδε 
βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ςπθηηθνχ θχθινπ, αεξφςπθην ελαιιάθηε, αμνληθφ αλεκηζηήξα, 
ζπζζσξεπηή ςπθηηθνχ πγξνχ, ειαηνδηαρσξηζηήξα, ειαηνπαγίδα, πηεδνζηάηεο πςειήο - ρακειήο 
πίεζεο, ξειέ -ζεξκηθά πξνζηαζίαο, πιαθέηα ειεθηξνληθνχ ειέγρνπ, αηζζεηήξηα, θπθινθνξεηή, 
δνρείν δηαζηνιήο, βαιβίδα αζθαιείαο, πδξαπιηθέο θαη ςπθηηθέο αλακνλέο, flowswitchcontrol, 
πιήξσο εγθαηεζηεκέλε, ζε θαηάιιειε κεηαιιηθή βάζε, ζπλδεδεκέλε κε φια ηα ςπθηηθά θαη 
ειεθηξηθά δίθηπα θαη ηα δίθηπα ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, δειαδή πξνκήζεηα κεηαθνξά, ζχλδεζε, 
δνθηκέο θαη ηελ εξγαζία γηα παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. Δλδεηθηηθνχ ηχπνπ 
CLIVETWISAN-YNE 3.1 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
Δπξώ : Πέληε ρηιηάδεο δηαθόζηα επξώ         5.200,00 € 

 
Α.Σ.: 181 
ΑΣΗΔ Ν 9177.3.3  Μαγλεηηθό θίιηξν δηαρσξηζηήο ζσκαηηδίσλ 11/4”  
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 84 
Μαγλεηηθφ Φίιηξν σκαηηδίσλ, Οξεηράιθηλν Τδξν-θπθισληθφ Μαγλεηηθφ Φίιηξν, κε θνξπθαία 
ηθαλφηεηα ζπιινγήο ζσκαηηδίσλ θαη ιάζπεο, θαη πςειέο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο, γηα ηνλ 
θαζαξηζκφ ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο, ηελ πξνζηαζία απφ θάζε είδνπο αησξνχκελν ζσκαηίδην 
θαη ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο. Μαγλήηεο Νενδπκίνπ ηζρπξνχ 
πεδίνπ 9000+ Gauss, θπξήιαηνο Οξείραιθνο, Δπηρξσκησκέλνο, Αλνμείδσην θίιηξν πιέγκα κε 
εχθνιε ζπληήξεζε, Απνηειεζκαηηθή θαηαθξάηεζε ησλ θαηαινίπσλ κεηαιιηθψλ ζσκαηηδίσλ θαη 
ιάζπεο, Οπηηθφο έιεγρνο ζπληήξεζεο (ζεηξά 421), δηάθαλν πνιπκεξέο πςειήο αληνρήο, 
Γηάζηαζε DN 32 εμαηξεηηθά ρακειή απψιεηα πίεζεο, Δμαεξηζηηθφ ζσζηή ιεηηνπξγία θπθιψκαηνο 
Άκεζνο θαη εχθνινο απνκαγλεηηζκφο γξήγνξε εθθέλσζε ζσκαηηδίσλ, Καηάιιειν γηα 
εγθαηαζηάζεηο κε κεγάιεο πηέζεηο θαη ζεξκνθξαζίεο, 360° επηινγή εγθαηάζηαζεο θάζεηεο θαη 
νξηδφληηεο ζσιελψζεηο 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)  
Δπξώ : Δθαηόλ εμήληα  επξώ     160,00 € 
 
Α.Σ.: 182 
ΑΣΗΔ Ν 8473.1.8 Γνρείν αδξάλεηαο 200lt ρσξίο ελαιιάθηε 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 23 
Γνρείν αδξάλεηαο 200lt ρσξίο ελαιιάθηε, ρσξεηηθφηεηαο 200lt, ρσξίο ελαιιάθηε, απφ ράιπβα 
πςειήο αληνρήο (ηχπνπ Tubo) γηα ηε ζχλδεζε ησλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ,πξναηξεηηθφο εζσηεξηθφο 
ελαιιάθηεο απφ ράιπβα πςειήο αληνρήο (ηχπνπTubo) γηα ηε ζχλδεζε ηεο δεπηεξεχνπζαο πεγήο 
ζέξκαλζεο, ζεξκηθή κφλσζε απφ δηνγθσκέλε νηθνινγηθή πνιπνπξεζάλε, εχθακπηε αθαηξνχκελε 
κφλσζε πάρνπο 70mm, εμσηεξηθφ πεξίβιεκα απφ PVC ηερλφδεξκα, ABS θαπάθηα πςειήο 
αληνρήο. 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)  
Δπξώ : Σεηξαθόζηα πελήληα επξώ              450,00 € 
 

 
Α.Σ.: 183 
ΑΣΗΔ Ν8541.2.32.1 ηόκην ιήςεο ή απόξξηςεο λσπνύ αέξα από αλνδησκέλν αινπκίλην, 

δηαζηάζεσλ 200 x 200 mm κε θνπηί ( plenum ) 
Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 36  
ηφκην ιήςεο ή απφξξηςεο λσπνχ αέξα απφ αλνδησκέλν αινπκίλην, δηαζηάζεσλ 200 x 200 mm κε 
θνπηί ( plenum ), νξνθήο ή ςεπδνξνθήο,νξζνγσληθφ, πξνζαγσγήο αέξα (SAD) κε 
θακππιφγξακκα ξπζκηδφκελα πηεξχγηα θαη δηάθξαγκα, κε θηβψηην (plenumbox), ηεζζάξσλ 
θαηεπζχλζεσλ (4W), κε κνχθα ζχλδεζεο πιήξεο, φπσο ζηελ πεξηγξαθή ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα 
ζρέδηα ηεο κειέηεο αλαθέξεηαη , δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη εξγαζία 
ηνπνζεηήζεσο,ζχλδεζεο, ξπζκίζεσο, δνθηκψλ θαη παξαδφζεσο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)  
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Δπξώ : Δβδνκήληα νθηώ επξώ             78,00 € 
 
Α.Σ.: 184 
ΑΣΗΔ Ν 8541.2.62.2 ηόκην ιήςεο ή απόξξηςεο λσπνύ αέξα από αλνδησκέλν αινπκίλην, 

δηαζηάζεσλ 450 x 450 mm κε θνπηί ( plenum ) 
Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 36  
ηφκην ιήςεο ή απφξξηςεο λσπνχ αέξα απφ αλνδησκέλν αινπκίλην, δηαζηάζεσλ 450 x 450mm κε 
θνπηί ( plenum ), νξνθήο ή ςεπδνξνθήο,νξζνγσληθφ, πξνζαγσγήο αέξα (SAD) κε 
θακππιφγξακκα ξπζκηδφκελα πηεξχγηα θαη δηάθξαγκα, κε θηβψηην (plenumbox), ηεζζάξσλ 
θαηεπζχλζεσλ (4W), κε κνχθα ζχλδεζεο πιήξεο, φπσο ζηελ πεξηγξαθή ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα 
ζρέδηα ηεο κειέηεο αλαθέξεηαη , δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη εξγαζία 
ηνπνζεηήζεσο,ζχλδεζεο, ξπζκίζεσο, δνθηκψλ θαη παξαδφζεσο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)  
Δπξώ : Δθαηόλ ηξηάληα έλα επξώ             131,00 € 

 
Α.Σ.: 185 
ΑΣΗΔ Ν 8537.1.1 Αεξαγσγόο από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα νξζνγσληθήο ή θπθιηθήο 

δηαηνκήο 
Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 34 
Αεξαγσγφοαπφγαιβαληζκέλειακαξίλανξζνγσληθήοήθπθιηθήοδηαηνκήονπνησλδήπνηεδηαζηάζεσλ,
ζειπθσηφοήθιαληδσηφοθαηαζθεπαζκέλνοζχκθσλακεηνποΑκεξηθάληθνποθαλνληζκνχο. 
Πεξηιακβάλνληαηηαθάζεθχζεσοεηδηθάηεκάρηα (θακπχιεο, γσλίεο, ηαχ, S θιπ) 
νηθαηεπζπληήξεοαέξα, 
ηαδηαθξάγκαηαδηαρσξηζκνχθαηξπζκίζεσοηεοπνζφηεηαοηνπαέξαθαηηαζηφκηαιήςεσοήαπνξξίςεσο
αέξα, κεηηοεληζρχζεηοαπφκνξθνζίδεξν, θαηπιηθάζπλδέζεσο, 
ζηεξεψζεσοθαηζηεγαλψζεσοθαηηελεξγαζίαθαηαζθεπήο, εγθαηαζηάζεσοθαηξπζκίζεσο 
Σηκή αλά Υηιηφγξακκν ( 1 Kg– Κηιφ) 
Δπξώ :  Οθηώ επξώ θαη ελελήληα ιεπηά                               8,90 € 

 
Α.Σ.: 186 
ΑΣΗΔ Ν8470.2.4.Μνλάδα αεξηζκνύ – ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο ηύπνπ VAM, παξνρήο αέξα,800 

m3/h 
Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 28 
 
Μνλάδα αεξηζκνχ – ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο ηχπνπ VAM, γηα ηελ πξνζαγσγή ”πξνθιηκαηηζκέλνπ” 
λσπνχ αέξα ζην ρψξν θαη ζπγρξφλσο γηα ηελ απφξξηςε "βξψκηθνπ" αέξα ζην πεξηβάιινλ, κε 
θέιπθνο θέιπθνο απφ επίπεδεο πιάθεο αινπκηλίνπ θαζαξφηεηαο 99,3 % , θαη ειάρηζηνπ πάρνπο 
0,125 mm,, κε αλεκηζηήξεο ζηνλ ελαιιάθηε ηχπνπ DC inverter κε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε 
δηαθνξεηηθέο θακπχιεο, θαηάιιειε γηα ζχλδεζε κε αεξαγσγνχο, πξνζπγθξνηεκέλε θαη 
ιεηηνπξγηθά ειεγκέλε ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο-πηζηνπνηεκέλνπ θαηά ISO 9001 θαη θαηά ISO 
14001, θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ60335-2-40 κε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ 
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 2006/42/EC θαη ζπκβαηφηεηαο ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ 
2004/108/EC, νλνκαζηηθήο ηθαλφηεηαο αλαξξνθήζεσο αέξα 800 m3/h, κε θαηάιιειε ζηαηηθή 
πίεζε θαη δπλαηφηεηα επηινγήο δηαθνξεηηθήο ηαρχηεηαο ζηνπο αλεκηζηήξεο πξνζαγσγήο θαη 
επηζηξνθήο, ζπληειεζηή αλάθηεζεο ζεξµφηεηαο θαη‟ ειάρηζηνλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο, κε 
δπλαηφηεηα γηα νξηδφληηα θαη θάζεηε ηνπνζέηεζε, δπλαηφηεηα θηινμελίαο θίιηξσλ κέζεο θαη 
πςειήο απφδνζεο θηιηξαξίζκαηνο εληφο ηεο κνλάδαο (γηα ηελ απνθπγή εγθαηάζηαζεο εμσηεξηθνχ 
θηιηξνζέζηνπ ζηελ έμνδν ή είζνδν ηεο κνλάδαο γηα πξνζηαζία ηνπ ελαιιάθηε θαη δηαζθάιηζε ηεο 
εζσηεξηθήο πνηφηεηαο ηνπ αέξα), κε ηα ζηφκηα ζχλδεζεο θαη παξεκβχζκαηα ζηεγαλνπνίεζεο, 
πιήξεο, ηνπηθά ρεηξηζηήξηα ειέγρνπ εζσηεξηθψλ κνλάδσλ VAM θιπ., κεηά ησλ απηνκαηηζκψλ, 
αηζζεηεξίνπ CO2 πνπ λα κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί εληφο ηελ κνλάδαο, ρεηξηζηεξίνπ, κε ηα 
κηθξνπιηθά θιπ. δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα 
αεξαγσγψλ, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία πιήξσο ηνπνζεηεκέλε θαη 
ζπλαξκνινγεκέλε, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, 
ζπλδέζεσο πξνο ηα δίθηπα, κεηά θαη δνθηκψλ ιεηηνπξγίαο. 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)  
Δπξώ : Γύν ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα επξώ   2.400,00 € 
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Α.Σ.: 187 
ΑΣΗΔ Ν8470.2.5.Μνλάδα αεξηζκνύ – ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο ηύπνπ VAM, παξνρήο 

αέξα,1.000 m3/h 
Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 28 
Μνλάδα αεξηζκνχ – ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο ηχπνπ VAM, γηα ηελ πξνζαγσγή ”πξνθιηκαηηζκέλνπ” 
λσπνχ αέξα ζην ρψξν θαη ζπγρξφλσο γηα ηελ απφξξηςε "βξψκηθνπ" αέξα ζην πεξηβάιινλ, κε 
θέιπθνο θέιπθνο απφ επίπεδεο πιάθεο αινπκηλίνπ θαζαξφηεηαο 99,3 % , θαη ειάρηζηνπ πάρνπο 
0,125 mm, κε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ζε κνξηαθή κνξθή (ρισξηνχρν πνιπβηλχιην - νμηθφ 
πνιπβηλχιην), κε θαιχκκαηα θειχθνπο αθαηξεηά γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ πιαθψλ, βάζε πνπ 
δηακνξθψλεηαη ζε ιεθάλε ζπγθέληξσζεο ζπκππθλσκάησλ κε ιήςεηο απνρέηεπζεο,  αλεκηζηήξεο,  
κέγηζηε επηηξεπφκελε πηψζε πίεζεο 25  mmΤ  θαη βαζκφ απφδνζεο ηνπιάρηζηνλ 70% . ηελ 
ηηκή πεξηιακβάλεηαη ν θπγνθεληξηθφο αλεκηζηήξαο ζηνλ ελαιιάθηε ηχπνπ DC inverter κε 
δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε δηαθνξεηηθέο θακπχιεο, θαηάιιειε γηα ζχλδεζε κε αεξαγσγνχο, 
πξνζπγθξνηεκέλε θαη ιεηηνπξγηθά ειεγκέλε ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο-πηζηνπνηεκέλνπ θαηά ISO 
9001 θαη θαηά ISO 14001, θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ60335-2-40 κε ηήξεζε 
ησλ δηαηάμεσλ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 2006/42/EC θαη ζπκβαηφηεηαο ειεθηξνκαγλεηηθψλ 
πεδίσλ 2004/108/EC, νλνκαζηηθήο ηθαλφηεηαο αλαξξνθήζεσο αέξα 1.000 m3/h, κε θαηάιιειε 
ζηαηηθή πίεζε θαη δπλαηφηεηα επηινγήο δηαθνξεηηθήο ηαρχηεηαο ζηνπο αλεκηζηήξεο πξνζαγσγήο 
θαη επηζηξνθήο, ζπληειεζηή αλάθηεζεο ζεξµφηεηαο θαη‟ ειάρηζηνλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο, 
κε δπλαηφηεηα γηα νξηδφληηα θαη θάζεηε ηνπνζέηεζε, δπλαηφηεηα θηινμελίαο θίιηξσλ κέζεο θαη 
πςειήο απφδνζεο θηιηξαξίζκαηνο εληφο ηεο κνλάδαο (γηα ηελ απνθπγή εγθαηάζηαζεο εμσηεξηθνχ 
θηιηξνζέζηνπ ζηελ έμνδν ή είζνδν ηεο κνλάδαο γηα πξνζηαζία ηνπ ελαιιάθηε θαη δηαζθάιηζε ηεο 
εζσηεξηθήο πνηφηεηαο ηνπ αέξα), κε ηα ζηφκηα ζχλδεζεο θαη παξεκβχζκαηα ζηεγαλνπνίεζεο, 
πιήξεο, ηνπηθά ρεηξηζηήξηα ειέγρνπ εζσηεξηθψλ κνλάδσλ VAM θιπ., κεηά ησλ απηνκαηηζκψλ, 
αηζζεηεξίνπ CO2 πνπ λα κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί εληφο ηελ κνλάδαο, ρεηξηζηεξίνπ, κε ηα 
κηθξνπιηθά θιπ. . Μνλάδα αεξηζκνχ – ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο ηχπνπ VAM κε ηνλ θπγνθεληξηθφ 
αλεκηζηήξα, δειαδή πξνκήζεηα ησλ αλαθεξφκελσλ πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ, πξνζθφκηζε, 
εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα αεξαγσγψλ, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε θαλνληθή 
ιεηηνπξγία πιήξσο ηνπνζεηεκέλε θαη ζπλαξκνινγεκέλε, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε θαη 
εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο πξνο ηα δίθηπα, κεηά θαη δνθηκψλ ιεηηνπξγίαο. 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)  
Δπξώ : Γύν ρηιηάδεο επηαθόζηα επξώ         2.700,00 € 
 
Α.Σ.: 188 
ΑΣΗΔ Ν8470.2.6.Μνλάδα αεξηζκνύ – ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο ηύπνπ VAM, παξνρήο 

αέξα,1.500 m3/h 
Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 28 
Μνλάδα αεξηζκνχ – ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο ηχπνπ VAM, γηα ηελ πξνζαγσγή ”πξνθιηκαηηζκέλνπ” 
λσπνχ αέξα ζην ρψξν θαη ζπγρξφλσο γηα ηελ απφξξηςε "βξψκηθνπ" αέξα ζην πεξηβάιινλ, κε 
θέιπθνο θέιπθνο απφ επίπεδεο πιάθεο αινπκηλίνπ θαζαξφηεηαο 99,3 % , θαη ειάρηζηνπ πάρνπο 
0,125 mm, κε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ζε κνξηαθή κνξθή (ρισξηνχρν πνιπβηλχιην - νμηθφ 
πνιπβηλχιην), κε θαιχκκαηα θειχθνπο αθαηξεηά γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ πιαθψλ, βάζε πνπ 
δηακνξθψλεηαη ζε ιεθάλε ζπγθέληξσζεο ζπκππθλσκάησλ κε ιήςεηο απνρέηεπζεο,  αλεκηζηήξεο,  
κέγηζηε επηηξεπφκελε πηψζε πίεζεο 25  mmΤ  θαη βαζκφ απφδνζεο ηνπιάρηζηνλ 70% . ηελ 
ηηκή πεξηιακβάλεηαη ν θπγνθεληξηθφο αλεκηζηήξαο ζηνλ ελαιιάθηε ηχπνπ DC inverter κε 
δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε δηαθνξεηηθέο θακπχιεο, θαηάιιειε γηα ζχλδεζε κε αεξαγσγνχο, 
πξνζπγθξνηεκέλε θαη ιεηηνπξγηθά ειεγκέλε ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο-πηζηνπνηεκέλνπ θαηά ISO 
9001 θαη θαηά ISO 14001, θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ60335-2-40 κε ηήξεζε 
ησλ δηαηάμεσλ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 2006/42/EC θαη ζπκβαηφηεηαο ειεθηξνκαγλεηηθψλ 
πεδίσλ 2004/108/EC, νλνκαζηηθήο ηθαλφηεηαο αλαξξνθήζεσο αέξα 1.500 m3/h, κε θαηάιιειε 
ζηαηηθή πίεζε θαη δπλαηφηεηα επηινγήο δηαθνξεηηθήο ηαρχηεηαο ζηνπο αλεκηζηήξεο πξνζαγσγήο 
θαη επηζηξνθήο, ζπληειεζηή αλάθηεζεο ζεξµφηεηαο θαη‟ ειάρηζηνλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο, 
κε δπλαηφηεηα γηα νξηδφληηα θαη θάζεηε ηνπνζέηεζε, δπλαηφηεηα θηινμελίαο θίιηξσλ κέζεο θαη 
πςειήο απφδνζεο θηιηξαξίζκαηνο εληφο ηεο κνλάδαο (γηα ηελ απνθπγή εγθαηάζηαζεο εμσηεξηθνχ 
θηιηξνζέζηνπ ζηελ έμνδν ή είζνδν ηεο κνλάδαο γηα πξνζηαζία ηνπ ελαιιάθηε θαη δηαζθάιηζε ηεο 
εζσηεξηθήο πνηφηεηαο ηνπ αέξα), κε ηα ζηφκηα ζχλδεζεο θαη παξεκβχζκαηα ζηεγαλνπνίεζεο, 
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πιήξεο, ηνπηθά ρεηξηζηήξηα ειέγρνπ εζσηεξηθψλ κνλάδσλ VAM θιπ., κεηά ησλ απηνκαηηζκψλ, 
αηζζεηεξίνπ CO2 πνπ λα κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί εληφο ηελ κνλάδαο, ρεηξηζηεξίνπ, κε ηα 
κηθξνπιηθά θιπ. . Μνλάδα αεξηζκνχ – ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο ηχπνπ VAM κε ηνλ θπγνθεληξηθφ 
αλεκηζηήξα, δειαδή πξνκήζεηα ησλ αλαθεξφκελσλ πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ, πξνζθφκηζε, 
εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα αεξαγσγψλ, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε θαλνληθή 
ιεηηνπξγία πιήξσο ηνπνζεηεκέλε θαη ζπλαξκνινγεκέλε, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε θαη 
εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο πξνο ηα δίθηπα, κεηά θαη δνθηκψλ ιεηηνπξγίαο. 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)  
Δπξώ : Σξεηο  ρηιηάδεο πεληαθόζηα επξώ         3.500,00 € 
 
Α.Σ.: 189 
ΑΣΗΔ Ν8470.2.7.Μνλάδα αεξηζκνύ – ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο ηύπνπ VAM, παξνρήο 

αέξα,2.000 m3/h 
Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 32 
Μνλάδα αεξηζκνχ – ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο ηχπνπ VAM, γηα ηελ πξνζαγσγή ”πξνθιηκαηηζκέλνπ” 
λσπνχ αέξα ζην ρψξν θαη ζπγρξφλσο γηα ηελ απφξξηςε "βξψκηθνπ" αέξα ζην πεξηβάιινλ, κε 
θέιπθνο θέιπθνο απφ επίπεδεο πιάθεο αινπκηλίνπ θαζαξφηεηαο 99,3 % , θαη ειάρηζηνπ πάρνπο 
0,125 mm, κε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ζε κνξηαθή κνξθή (ρισξηνχρν πνιπβηλχιην - νμηθφ 
πνιπβηλχιην), κε θαιχκκαηα θειχθνπο αθαηξεηά γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ πιαθψλ, βάζε πνπ 
δηακνξθψλεηαη ζε ιεθάλε ζπγθέληξσζεο ζπκππθλσκάησλ κε ιήςεηο απνρέηεπζεο,  αλεκηζηήξεο,  
κέγηζηε επηηξεπφκελε πηψζε πίεζεο 25  mmΤ  θαη βαζκφ απφδνζεο ηνπιάρηζηνλ 70% . ηελ 
ηηκή πεξηιακβάλεηαη ν θπγνθεληξηθφο αλεκηζηήξαο ζηνλ ελαιιάθηε ηχπνπ DC inverter κε 
δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε δηαθνξεηηθέο θακπχιεο, θαηάιιειε γηα ζχλδεζε κε αεξαγσγνχο, 
πξνζπγθξνηεκέλε θαη ιεηηνπξγηθά ειεγκέλε ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο-πηζηνπνηεκέλνπ θαηά ISO 
9001 θαη θαηά ISO 14001, θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ60335-2-40 κε ηήξεζε 
ησλ δηαηάμεσλ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 2006/42/EC θαη ζπκβαηφηεηαο ειεθηξνκαγλεηηθψλ 
πεδίσλ 2004/108/EC, νλνκαζηηθήο ηθαλφηεηαο αλαξξνθήζεσο αέξα 2.000 m3/h, κε θαηάιιειε 
ζηαηηθή πίεζε θαη δπλαηφηεηα επηινγήο δηαθνξεηηθήο ηαρχηεηαο ζηνπο αλεκηζηήξεο πξνζαγσγήο 
θαη επηζηξνθήο, ζπληειεζηή αλάθηεζεο ζεξµφηεηαο θαη‟ ειάρηζηνλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο, 
κε δπλαηφηεηα γηα νξηδφληηα θαη θάζεηε ηνπνζέηεζε, δπλαηφηεηα θηινμελίαο θίιηξσλ κέζεο θαη 
πςειήο απφδνζεο θηιηξαξίζκαηνο εληφο ηεο κνλάδαο (γηα ηελ απνθπγή εγθαηάζηαζεο εμσηεξηθνχ 
θηιηξνζέζηνπ ζηελ έμνδν ή είζνδν ηεο κνλάδαο γηα πξνζηαζία ηνπ ελαιιάθηε θαη δηαζθάιηζε ηεο 
εζσηεξηθήο πνηφηεηαο ηνπ αέξα), κε ηα ζηφκηα ζχλδεζεο θαη παξεκβχζκαηα ζηεγαλνπνίεζεο, 
πιήξεο, ηνπηθά ρεηξηζηήξηα ειέγρνπ εζσηεξηθψλ κνλάδσλ VAM θιπ., κεηά ησλ απηνκαηηζκψλ, 
αηζζεηεξίνπ CO2 πνπ λα κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί εληφο ηελ κνλάδαο, ρεηξηζηεξίνπ, κε ηα 
κηθξνπιηθά θιπ. . Μνλάδα αεξηζκνχ – ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο ηχπνπ VAM κε ηνλ θπγνθεληξηθφ 
αλεκηζηήξα, δειαδή πξνκήζεηα ησλ αλαθεξφκελσλ πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ, πξνζθφκηζε, 
εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα αεξαγσγψλ, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε θαλνληθή 
ιεηηνπξγία πιήξσο ηνπνζεηεκέλε θαη ζπλαξκνινγεκέλε, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε θαη 
εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο πξνο ηα δίθηπα, κεηά θαη δνθηκψλ ιεηηνπξγίαο. 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)  
Δπξώ : Σέζζεξεηο   ρηιηάδεο ηξηαθόζηα επξώ         4.200,00 € 
 
 

ΟΜΑΓΑ : ΠΤΡΟΒΔΗ 
 
 
Α.Σ.: 190 
ΑΣΗΔ Ν8042.3.8.Πιαζηηθόο ζσιήλαο από πνιππξνππιέλην PPR , SDR 7,4, θαηάιιεινο γηα 

ππξόζβεζε (θόθθηλνο), ηξηώλ ζηξσκάησλ κε παινλήκαηα, νλνκ. πίεζεο ΡΝ 
20 atm, δηαζηάζεσλ Φ40x5,5mm 

Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 7 
Πιαζηηθφο ζσιήλαο απφ πνιππξνππιέλην PPR , SDR 7,4, θαηάιιεινο γηα ππξφζβεζε (θφθθηλνο), 
ηξηψλ ζηξσκάησλ κε παινλήκαηα, νλνκ. πίεζεο ΡΝ 20 atm, δηαζηάζεσλ Φ40x5,5mm εμσηεξηθήο 
δηακέηξνπ 40mm θαη πάρνπο ηνηρσκάησλ 5,5mm. Oη ζσιήλεο ηνπ δηθηχνπ ππξφζβεζεο ζα είλαη 
AQUATHERM PPR RED PIPE ΠΤΡΟΒΔΖ. Oη ζσιήλεο έρνπλ γίλεη δεθηέο γηα ζπζηήκαηα 
ππξφζβεζεο απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή ππεξεζία θαζψο πιεξνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα 
κε ηελ « Αίηεζε επαλεμέηαζεο εθδνζείζαο δηνηθεηηθήο πξάμεο κε ζέκα ηε ρξήζε πιαζηηθψλ 
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ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ ζε απηφκαηα ζπζηήκαηα θαηαηνληζκνχ». Οη ζσιήλεο πξέπεη λα 
ζπλδένληαη κε ζπεηξψκαηα, ζπγθφιιεζε, θιάληδεο ή εηδηθνχο ζπλδέζκνπο θαη λα είλαη ζχκθσλα 
κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ 268, ΔΛΟΣ 269, ΔΛΟΣ 281, ΗSO R/65 ή άιια αληίζηνηρα ηεο ίδηαο εηαηξείαο. 
Οη ζσιήλεο πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη εμσηεξηθά απφ ηε δηάβξσζε. Οη ππφγεηεο ζσιελψζεηο 
θαηαζθεπάδνληαη απφ ζσιήλεο πνπ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα DIN 28610, DIN 
2460, DIN 19800 ή άιια αληίζηνηρα. Mεηά ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ εζσηεξηθφ θαζαξηζκφ ησλ 
ζσιελψζεσλ, απηέο ππνβάιινληαη ζε πδξαπιηθή πίεζε δνθηκήο 14 bar γηα 24 ψξεο. 
Πιαζηηθφο ζσιήλαο απφ πνιππξνππιέλην PPR , SDR 7,4, θαηάιιεινο γηα ππξφζβεζε (θφθθηλνο), 
ηξηψλ ζηξσκάησλ κε παινλήκαηα, νλνκ. πίεζεο ΡΝ 20 atm, δειαδή πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 
ελφο m ζσιήλα, γηα ηελ θαηαζθεπή δηθηχνπ ππξφζβεζεο, πιήξεο, κε φια ηα εηδηθά εμαξηήκαηα, 
πιηθά ζηεξεψζεσο (απαγνξεχεηαη ε ζηεξέσζε κε ήινπο) θαη ζπγθνιιήζεσο, γηα ηελ παξάδνζε ζε 
πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.  
Σηκή αλά κέηξν (m) 
Δπξώ: Δίθνζη δύν επξώ θαη ηξηάληα  ιεπηά  22,30€ 
 
Α.Σ.: 191 
ΑΣΗΔ Ν8042.3.9.Πιαζηηθόο ζσιήλαο από πνιππξνππιέλην PPR , SDR 7,4, θαηάιιεινο γηα 

ππξόζβεζε (θόθθηλνο), ηξηώλ ζηξσκάησλ κε παινλήκαηα, νλνκ. πίεζεο ΡΝ 
20 atm, δηαζηάζεσλ Φ50x6,9mm 

Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 7 
Πιαζηηθφο ζσιήλαο απφ πνιππξνππιέλην PPR , SDR 7,4, θαηάιιεινο γηα ππξφζβεζε (θφθθηλνο), 
ηξηψλ ζηξσκάησλ κε παινλήκαηα, νλνκ. πίεζεο ΡΝ 20 atm, δηαζηάζεσλ Φ40x5,5mm εμσηεξηθήο 
δηακέηξνπ 50mm θαη πάρνπο ηνηρσκάησλ 6,9mm. Oη ζσιήλεο ηνπ δηθηχνπ ππξφζβεζεο ζα είλαη 
AQUATHERM PPR RED PIPE ΠΤΡΟΒΔΖ. Oη ζσιήλεο έρνπλ γίλεη δεθηέο γηα ζπζηήκαηα 
ππξφζβεζεο απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή ππεξεζία θαζψο πιεξνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα 
κε ηελ « Αίηεζε επαλεμέηαζεο εθδνζείζαο δηνηθεηηθήο πξάμεο κε ζέκα ηε ρξήζε πιαζηηθψλ 
ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ ζε απηφκαηα ζπζηήκαηα θαηαηνληζκνχ». Οη ζσιήλεο πξέπεη λα 
ζπλδένληαη κε ζπεηξψκαηα, ζπγθφιιεζε, θιάληδεο ή εηδηθνχο ζπλδέζκνπο θαη λα είλαη ζχκθσλα 
κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ 268, ΔΛΟΣ 269, ΔΛΟΣ 281, ΗSO R/65 ή άιια αληίζηνηρα ηεο ίδηαο εηαηξείαο. 
Οη ζσιήλεο πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη εμσηεξηθά απφ ηε δηάβξσζε. Οη ππφγεηεο ζσιελψζεηο 
θαηαζθεπάδνληαη απφ ζσιήλεο πνπ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα DIN 28610, DIN 
2460, DIN 19800 ή άιια αληίζηνηρα. Mεηά ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ εζσηεξηθφ θαζαξηζκφ ησλ 
ζσιελψζεσλ, απηέο ππνβάιινληαη ζε πδξαπιηθή πίεζε δνθηκήο 14 bar γηα 24 ψξεο. 
Πιαζηηθφο ζσιήλαο απφ πνιππξνππιέλην PPR , SDR 7,4, θαηάιιεινο γηα ππξφζβεζε (θφθθηλνο), 
ηξηψλ ζηξσκάησλ κε παινλήκαηα, νλνκ. πίεζεο ΡΝ 20 atm, δειαδή πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 
ελφο m ζσιήλα, γηα ηελ θαηαζθεπή δηθηχνπ ππξφζβεζεο, πιήξεο, κε φια ηα εηδηθά εμαξηήκαηα, 
πιηθά ζηεξεψζεσο (απαγνξεχεηαη ε ζηεξέσζε κε ήινπο) θαη ζπγθνιιήζεσο, γηα ηελ παξάδνζε ζε 
πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.  
Σηκή αλά κέηξν (m) 
Δπξώ: Δίθνζη νθηώ επξώ θαη εμήληα  ιεπηά  28,60€ 
 
Α.Σ.: 192 
ΑΣΗΔ Ν8042.3.10Πιαζηηθόο ζσιήλαο από πνιππξνππιέλην PPR , SDR 7,4, θαηάιιεινο γηα 

ππξόζβεζε (θόθθηλνο), ηξηώλ ζηξσκάησλ κε παινλήκαηα, νλνκ. πίεζεο ΡΝ 
20 atm, δηαζηάζεσλ Φ63x8,6mm 

Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 7 
Πιαζηηθφο ζσιήλαο απφ πνιππξνππιέλην PPR , SDR 7,4, θαηάιιεινο γηα ππξφζβεζε (θφθθηλνο), 
ηξηψλ ζηξσκάησλ κε παινλήκαηα, νλνκ. πίεζεο ΡΝ 20 atm, δηαζηάζεσλ Φ40x5,5mm εμσηεξηθήο 
δηακέηξνπ 63 mm θαη πάρνπο ηνηρσκάησλ 8,6mm. Oη ζσιήλεο ηνπ δηθηχνπ ππξφζβεζεο ζα είλαη 
AQUATHERM PPR RED PIPE ΠΤΡΟΒΔΖ. Oη ζσιήλεο έρνπλ γίλεη δεθηέο γηα ζπζηήκαηα 
ππξφζβεζεο απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή ππεξεζία θαζψο πιεξνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα 
κε ηελ « Αίηεζε επαλεμέηαζεο εθδνζείζαο δηνηθεηηθήο πξάμεο κε ζέκα ηε ρξήζε πιαζηηθψλ 
ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ ζε απηφκαηα ζπζηήκαηα θαηαηνληζκνχ». Οη ζσιήλεο πξέπεη λα 
ζπλδένληαη κε ζπεηξψκαηα, ζπγθφιιεζε, θιάληδεο ή εηδηθνχο ζπλδέζκνπο θαη λα είλαη ζχκθσλα 
κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ 268, ΔΛΟΣ 269, ΔΛΟΣ 281, ΗSO R/65 ή άιια αληίζηνηρα ηεο ίδηαο εηαηξείαο. 
Οη ζσιήλεο πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη εμσηεξηθά απφ ηε δηάβξσζε. Οη ππφγεηεο ζσιελψζεηο 
θαηαζθεπάδνληαη απφ ζσιήλεο πνπ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα DIN 28610, DIN 
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2460, DIN 19800 ή άιια αληίζηνηρα. Mεηά ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ εζσηεξηθφ θαζαξηζκφ ησλ 
ζσιελψζεσλ, απηέο ππνβάιινληαη ζε πδξαπιηθή πίεζε δνθηκήο 14 bar γηα 24 ψξεο. 
Πιαζηηθφο ζσιήλαο απφ πνιππξνππιέλην PPR , SDR 7,4, θαηάιιεινο γηα ππξφζβεζε (θφθθηλνο), 
ηξηψλ ζηξσκάησλ κε παινλήκαηα, νλνκ. πίεζεο ΡΝ 20 atm, δειαδή πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 
ελφο m ζσιήλα, γηα ηελ θαηαζθεπή δηθηχνπ ππξφζβεζεο, πιήξεο, κε φια ηα εηδηθά εμαξηήκαηα, 
πιηθά ζηεξεψζεσο (απαγνξεχεηαη ε ζηεξέσζε κε ήινπο) θαη ζπγθνιιήζεσο, γηα ηελ παξάδνζε ζε 
πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.  
Σηκή αλά κέηξν (m) 
Δπξώ: Σξηάληα έμη  επξώ θαη εμήληα  ιεπηά  36,70€ 
 
Α.Σ.: 193 
ΑΣΗΔ Ν 8220.3.15   ΠπξνζβεζηηθόζπγθξόηεκαπιήξεοζύκθσλακεηνΙΔΝ 12845, 

κεθύξηαειεθηξνθίλεηεαληιία, 
εθεδξηθήπεηξειαηνθίλεηεθαηJockey,παξνρήο45,60m3/h 
θαηκαλνκεηξηθνύ72,10 mWs,  

Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 45 
ΠπξνζβεζηηθφζπγθξφηεκαπιήξεοζχκθσλακεηνΗΔΝ 12845, κεθχξηαειεθηξνθίλεηεαληιία, 
εθεδξηθήπεηξειαηνθίλεηεθαηJockey,παξνρήο45,60 m3/h 
θαηκαλνκεηξηθνχ72,10mΤπιήξεοκεφιαηαεμαξηήκαηαζχκθσλακεηαζρέδηα, 
ηηοηερληθέοπεξηγξαθέοθαηπξνδηαγξαθέοηεοκειέηεο, κεηνδνρείναλαπιήξσζεο 0,5m3, 
θαζψοθαηηνποκεησηέοπίεζεοπξνοηνδίθηπνησλsprinklers, δει. πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, 
εγθαηάζηαζε, ζχλδεζεκεηαδίθηπαηνπλεξνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλησλζπιιεθηψλ, 
ζχλδεζεκεηνδίθηπνειεθηξηθνχξεχκαηνο, κεθάζεπιηθφ, κηθξνυιηθφθαηεξγαζία, 
γηαηελπιήξεεγθαηάζηαζεθαηπαξάδνζεζειεηηνπξγία. 
Σν ππξνζβεζηηθφ ζπγθξφηεκα ζα είλαη απηνκάηνπ ιεηηνπξγίαο πιήξσο ζπγθξνηεκέλν ζην 
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ (PACKAGED), ζα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά UL, FM ή LPC ή άιινπ 
αληίζηνηρνπ νξγαληζκνχ αλεγλσξηζκέλνπ απφ ην Διιεληθφ θξάηνο σο ηζνδχλακνπ. 
Σα δχν θχξηα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα (ην έλα εθεδξηθφ πεηξειαηνθίλεην) κε θπγφθεληξεο 
κνλνβάζκηεο ή πνιπβάζκηεο αληιίεο, απηφκαηεο αλαξξφθεζεο, αζφξπβεο ιεηηνπξγίαο, κε κεραληθφ 
ζηππηνζιήπηε απφιπηεο ζηεγαλφηεηαο θαη ειεθηξνθηλεηήξαο ζηεγαλφο, ηξηθαζηθφο, 
βξαρπθπθισκέλνο, δξνκέα πξνζηαζίαο ΗΡ 44. Οη αληιίεο ππξφζβεζεο θαη νη δηαηάμεηο ειέγρνπ ζα 
δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο φηη είλαη θαηάιιειεο γηα λα εγθαηαζηαζνχλ ζε 
ππξνζβεζηηθφ δίθηπν θαη φηη έρνπλ ππνζηεί ηηο δνθηκέο θαηά ηνπο θαλνληζκνχο NFPA 20 ή ηνπο 
αλάινγνπο θαλνληζκνχο VDS.Κάζε αληιία ζα κπνξεί λα θαηαζιίβεη φρη ιηγφηεξν απφ ην 150% ηεο 
νλνκαζηηθήο ηεο παξνρήο ζε καλνκεηξηθφ χςνο φρη ιηγφηεξν ηνπ 65% ηνπ νλνκαζηηθνχ. Καηά ηελ 
δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο κε θαλνληθέο ζηξνθέο θαη κε ηελ ζπξηαξσηή βαιβίδα ηεο ζηελ 
θαηάζιηςε θιεηζηή ην καλνκεηξηθφ χςνο ηεο δελ ζα μεπεξλά ην 120% ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο.Ζ 
αληιία ππξφζβεζεο ζα είλαη νξηδνληίνπ ηχπνπ θπγνθεληξηθή θαη ζα ζπλδεζεί κε ηα δίθηπα ησλ 
ζσιελψζεσλ ζηελ αλαξξφθεζε θαη ζηελ θαηάζιηςή ηεο. Ζ άληιεζε ηνπ λεξνχ ζα γίλεηαη απφ ηελ 
δεμακελή ππξφζβεζεο κέζσ δηθηχνπ ζσιελψζεσλ. Σν πεξίβιεκα ηεο αληιίαο ζα είλαη απφ 
ρπηνζίδεξν, νη δε θιάληδεο ζηελ αλαξξφθεζε θαη ηελ θαηάζιηςε ηεο αληιίαο ζα είλαη ζχκθσλεο κε 
ην AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE (ANSI). Ζ πηεξσηή ηεο αληιίαο ζα είλαη 
νξεηράιθηλε θαη ζηεξεσκέλε κε ηέηνην ηξφπν ζηνλ άμνλα ηεο αληιίαο, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη 
θξαδαζκνί. Ο άμνλαο ηεο αληιίαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ραιχβδηλν θξάκα. Σα ξνπιεκάλ 
ζα ιηπαίλνληαη κε γξάζν, ηα δε δαθηπιίδηα ζην πεξίβιεκα ηεο αληιίαο ζα είλαη νξεηράιθηλα θαη 
ηνπνζεηεκέλα κε ηξφπν πνπ λα ειαρηζηνπνηνχλ ηελ αλαθπθινθνξία ηνπ λεξνχ κεηαμχ 
αλαξξνθήζεσο θαη θαηαζιίςεσο. •Κάζε θχξηα αληιία ζα θέξεη καλφκεηξα ζηελ αλαξξφθεζε θαη 
ζηελ θαηάζιηςε, θαζψο θαη ηελ απαηηνχκελε βαιβίδα εμαεξψζεσο. Δπίζεο, ζα θέξεη 
αλαθνπθηζηηθή βαιβίδα κε αλνηθηφ θψλν απνξξνήο ηνπ λεξνχ φπσο απαηηείηαη απφ ηνπο 
θαλνληζκνχο NFPA. Σν βνεζεηηθφ (Jockey) αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα, φπσο ην πξνεγνχκελν, αιιά 
κε ειεθηξνθηλεηήξα . Ζ πηεζηηθή δεμακελή κεκβξάλεο, πηέζεσο ιεηηνπξγίαο 16 ATΜ, ζα είλαη  
θαηαζθεπαζκέλε απφ εηδηθφ θξάκα κεηάιινπ πνπ δελ νμεηδψλεηαη. Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο, ζα είλαη 
κεηαιιηθφο, ζηεγαλφο, πξνζηαζίαο ΗΡ65, πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα φξγαλα 
αζθαιίζεσο, ιεηηνπξγίαο, απηνκαηηζκψλ, ελδείμεσλ (φπσο απηφκαηνη δηαθφπηεο αζηέξνο-
ηξηγψλνπ, ιπρλίεο ιεηηνπξγίαο θαη ινηπά φξγαλα ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο 
ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ) γηα ηελ πιήξε απηφκαηε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Σα 
φξγαλα ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο, φπσο πηεδνζηάηεο γηα ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζπγθξνηήκαηνο, καλφκεηξα, βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο αζφξπβεο ιεηηνπξγίαο θαη ειαζηηθήο 
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έκθξαμεο, νξεηράιθηλν θίιηξν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο κεκβξάλεο ηεο πηεζηηθήο δεμακελήο, βάλεο 
νξεηράιθηλεο ζηνπο ζπιιέθηεο αλαξξνθήζεσο - θαηαζιίςεσο ησλ αληιηψλ, δηάθνξα εμαξηήκαηα 
(ηάθ, ξαθφξ, θιπ) ζπιιέθηεο αληιηψλ, θιπ.Όια ηα παξαπάλσ ζα θέξνληαη ζε εληαία κεηαιιηθή 
βάζε απφ κνξθνζίδεξν, έηζη ψζηε λα απνηεινχλ έλα εληαίν ζπγθξφηεκα (PACKAGED) έηνηκν γηα 
ιεηηνπξγία κεηά ηελ ζχλδεζή ηνπ κε ηα δίθηπα λεξνχ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  
Θα ππάξρεη θαη ε απαξαίηεηε δεμακελή Καπζίκνπ diesel, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο πεηξειαηνθίλεηεο αληιίαο ππξφζβεζεο. Σν κέγεζνο θαη ην ηξφπνο εγθαηάζηαζεο ζα 
κειεηεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο NFPA, BS ή VDS.  
ΠπξνζβεζηηθφζπγθξφηεκαπιήξεοζχκθσλακεηνΗΔΝ 12845, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, 
εγθαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή, ζχλδεζε, ξχζκηζε, έιεγρν ηνπ 
ππξνζβεζηηθνχ θαη παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)  
Δπξώ : Γεθανθηώ ρηιηάδεο επξώ         18.000,00 € 
 
Α.Σ.: 194 
ΑΣΗΔ Ν8737.3 Ππξνζβεζηηθή Φσιεάεπίηνηρε ή ρσλεπηή, πιήξεο  
Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 20 
Ππξνζβεζηηθή θσιίαεπίηνηρε ή ρσλεπηή πιήξεο κε Αλέκε 700 x 630 x 180 κε ππξνζβεζηηθφ 
ζσιήλα 2΄΄15 bar 20 κεηξαθαηά ΔΝ 14540 δεκέλν κε αλνμείδσην γαιβαληδέζχξκα θαη 
πξνζηαηεπηηθά καλίθηα, κε ξαθφξαινπκηλίνπ, νπξά θαη βφιηα, κε θξνπλφ κε αθξνζσιήλην 
ξπζκηδφκελν αινπκηλίνπ κε ή ρσξίο ζέζε θνξεηνχ ππξνζβεζηήξα, πιήξεο δειαδή πιηθά θαη 
κηθξνυιηθά επί ηφπνπ κε ηελ εξγαζία ζπλαξκνινγήζεσο, βαθήο κε εξπζξφ ρξψκα, ζπλδέζεσο, 
ζηεξεψζεσο θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.  
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)  
Δπξώ : Σεηξαθόζηα ελελήληα επξώ         490,00 € 
 
Α.Σ.: 195 
ΑΣΗΔ Ν 8204.2 Ππξνζβεζηηθή Φσιηά γηα ζύλδεζε ζε δίθηπν πόιεο, πιήξεο  
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 20 
Ππξνζβεζηηθή Φσιηά γηα ζχλδεζε ζε δίθηπν πφιεο ρακειήο πίεζεο. Ζ θσιηά απνηειείηαη απφ 
ζηδεξέλην εξκάξην απφ ιακαξίλα DKP απιή θαη ζα είλαη είηε γαιβαληζκέλε είηε αλνμείδσηε. Δληφο 
ηνπ εξκαξίνπ ζα βξίζθεηαη πιαζηηθφο ππξνζβεζηηθφο ζσιήλαο δηακέηξνπ 1/2'' - 3/4'' θαη κήθνπο 20 
m. Δπίζεο ζα έρεη ξπζκηδφκελν απιφο εθηφμεπζεο λεξνχ, θαζψο θαη εηδηθφ adaptor γηα ζχλδεζε ζε 
παξνρή 3/4''.  ηε ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ, κεηαθνξά επί 
ηφπνπ θαη εξγαζία εγθαηαζηάζεσο  παξαδνηέα ζε ιεηηνπξγία.    
Σηκή αλά  ηεκάρην ( ηεκ.) 
Δπξώ : Δβδνκεληα Δπξώ                                                                                70,00 € 
 
 
 
Α.Σ.: 196 
ΑΣΗΔ Ν 8204.2 Γίδπκν ζηόκην ππξόζβεζεο κε ζπλδέζκνπο θαη ηάπεο, δηαζηάζεσλ 4'' x 2 

1/2'' x 2 1/2'' 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 20 
Γίδπκν ζηφκην ππξφζβεζεο κε ζπλδέζκνπο θαη ηάπεο, δηαζηάζεσλ 4'' x 2 1/2'' x 2 1/2'',  γηα 
πιήξσζε λεξνχ απφ ππξνζβεζηηθά νρήκαηα  πιήξεο, κε ζπλδέζκνπο ππξφζβεζεο ηχπνπ Storz 
θαη ηάπεο αινπκηλίνπ κε ζηεγαλνπνηεηηθνχο δαθηπιίνπο, θιπ., φπσο πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ζηηο 
πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζxέδηα, δει. πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο θαη 
παξάδνζεο ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)  
Δπξώ : Πεληαθόζηα δέθα επξώ         510,00 € 
 
Α.Σ.: 197 
ΑΣΗΔ N 8201.1.2   Ππξνζβεζηήξαο θόλεσο ηύπνπ Ρα, θνξεηόο 6 kg 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 19 
Ππξνζβεζηήξαο θφλεσο ηχπνπ Ρα, γνκψζεσο 6 Kgr,θαηαζβεζηηθήο ηθαλφηεηαο 21 Α – 113 Β 
θαηαζθεπαζκέλνο απφ ραιπβδνέιαζκα  DCP πάρνπο 1,5 mm, ηχπνο St 12, θνξεηφο, κ 
πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηα ΔΝ 3 1-5 θαη πηζηνπνίεζε δνρείνπ ηχπνπ ΔΚ κε βάζε ηελ νδεγία 
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97/23  πιήξεο κε ην αληίζηνηρν ζηήξηγκα αλαξηήζεψο ηνπ ζηνλ ηνίρν πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο, 
δειάδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ζηήξημε   
Σηκή αλά  ηεκάρην ( ηεκ.) 
Δπξώ : Πελήληα δύν  επξώ                 52,00 € 
 
Α.Σ.: 198 
ΑΣΗΔ Ν 8994.65.3 Κνκβίν ζπλαγεξκνύ     
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 62 
 

Κνκβίν ζήκαλζεο ζπλαγεξκνχ, θαηάιιειν γηα ζχλδεζε κε ην θέληξν ζήκαλζεο θηλδχλνπ 
ππξθαγηάο, γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε ζε εξπζξφ πιαζηηθφ θέιπθνο απφ αδηάβξνρν πιηθφ, φπσο 
πεξηγξάθεηαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, δειαδή πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε ζπζθεπήο ζηνλ 
ηφπν ηνπ έξγνπ, κηθξνυιηθά ζηήξημεο θαη ζχλδεζεο θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο θαη 
δνθηκψλ γηα πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.  
Σηκή αλά ηεκάρην (TEM.) 
Δπξώ : Σξηάληα   επξώ θαη ελελήληα επηά ιεπηά                     30,97 € 
 
Α.Σ.: 199 
ΑΣΗΔ Ν 8994.32.7Αληρλεπηήο ππξθαγηαο θαπλνύ κεηά βάζεσο θσηνειεθηξνληθόο 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 62 
Αληρλεπηήο ππξθαγηάο θαπλνχ, θσηνειεθηξηθνχ ηχπνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο, δειαδή πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε ζπζθεπήο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, κηθξνυιηθά 
ζηήξημεο θαη ζχλδεζεο θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο θαη δνθηκψλ γηα πιήξε θαη θαλνληθή 
ιεηηνπξγία. 
Σηκή αλά ηεκάρην ( TEM.) 
Δπξώ : Πελήληα νθηώ  επξώ θαη ζαξάληα ιεπηά                     58,40 € 
 
Α.Σ.: 200 
ΑΣΗΔ Ν 8994.41.1   εηξήλα ζπλαγεξκνύ ειεθηξνληθή, επίηνηρε  κε ελζσκαησκέλν θιάο  
( ππξαλίρλεπζεο )   
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 62 
εηξήλα ζπλαγεξκνχ αλαγγειίαο θηλδχλνπ ππξθαγηάο, ειεθηξνληθή, θαηάιιειε γηα επίηνηρε 
ηνπνζέηεζε ζε πιαζηηθφ θέιπθνο απφ αδηάβξνρν πιηθφ, πιήξεο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο, δειαδή πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε ζπζθεπήο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, κηθξνυιηθά 
ζηήξημεο θαη ζχλδεζεο θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο θαη δνθηκψλ γηα πιήξε θαη θαλνληθή 
ιεηηνπξγία. 
Σηκή αλά ηεκάρην (TEM.) 
Δπξώ : Δθαηόλ ηέζζεξα  επξώ                 104,00 € 
 

 
Α.Σ.: 201 
ΑΣΗΔ Ν 62.60.02  Θύξεο κεηαιιηθέο ππξαζθαιείαο, αλνηγόκελεο, κνλόθπιιεο 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6236 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κνλφθπιιεο κεηαιιηθήο αλνηγφκελεο ζχξαο ππξαζθαιείαο, 
αλνηγφκελεο, ρσξίο θεγγίηε, θιάζεο ππξαληίζηαζεο 60 min, ζπλνδεπφκελεο απφ πηζηνπνηεηηθφ 
θιάζεο ππξαληίζηαζεο απφ δηαπηζηεπκέλν Φνξέα, απνηεινχκελεο απφ θάζζα απφ 
ζηξαληδαξηζκέλε ιακαξίλα DKP ειαρίζηνπ πάρνπο 2,0 mm κε δηάηαμε θαπλνζηεγαλφηεηαο (π.ρ. 
απφ ζεξκνδηνγθνχκελεο ηαηλίεο), ζπξφθπιιν ηχπνπ sandwich, κε εμσηεξηθή επέλδπζε απφ 
ιακαξίλα ςπρξήο εμειέζεσο DKP ειάρηζηνπ πάρνπο 1,5 mm θαη εζσηεξηθή πιήξσζε απφ 
νξπθηνβάκβαθαππθλφηεηνο ηνπιάρηζηνλ 140 kg/m3 κε ζπλδεηηθφ πιηθφ απνηεινχκελν απφ 
νξπθηέο θφιιεο (φρη θαηλνιηθέο ξεηίλεο), κε κεληεζζέδεοβαξέσο ηχπνπ κε αμνληθά ξνπικάλ (BD), 
θιεηδαξηά θαη ρεηξνιαβέο ππξαζθαιείαο εμ νινθιήξνπ απφ ραιχβδηλα εμαξηήκαηα κε ηδηαίηεξν 
πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθαιείαο, κεραληζκφ επαλαθνξάο (ζνχζηα) ππξαζθαιείαο θαη κπάξα 
παληθνχ. Ζ θάζζα θαη ηα ζπξφθπιια ζα είλαη ειεθηξνζηαηηθά βακκέλα ζην εξγνζηάζην, ζε 
επφρξσζε ηεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο.  
πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηεο θάζζαο θαη ηνπ ζπξνθχιινπ επί ηφπνπ, ε πάθησζε ηεο 
θάζζαο ζηελ ηνηρνπνηία θαη ε πιήξσζε ηνπ δηαθέλνπ κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ 
(αξηάλη) θαη ε ηνπνζέηεζε θαη ξχζκηζε φισλ ησλ εμαξηεκάησλ ηεο ζχξαο. 
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Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
Δπξώ :  Γηαθόζηα νγδόληα  επξώ                 280,00 € 
 
 

 
ΟΜΑΓΑ 5: ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΑ 
 
Α.Σ.: 202 
ΑΣΗΔ Ν 8840.1.16Αλειθπζηήξαο πξνζώπσλ πδξαπιηθνύ ηύπνπ, άκεζεο ή έκκεζεο 

αλάξηεζεο, ηαρύηεηαο 0.63 m/sec, πξνδηαγξαθώλ ΑΜΔΑ, σθέιηκνπ 
θνξηίνπ 680 θηιώλ (8 αηόκσλ), ηξηώλ (3) ζηάζεσλ, πιήξεο 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 63 
 
Yδξαπιηθφο αλειθπζηήξαο πιήξεο, έληερλεο θαηαζθεπήο, ηαρχηεηαο κεηαθνξάο 0,60 m/sec κε 
εκηαπηφκαηεο ζχξεο θξεαηίνπ ειεχζεξνπ πιάηνπο αλνίγκαηνο θαη' ειάρηζηνλ 0,85 m, ζχξεο 
ζαιάκνπ ηχπνπ "Bus" απφ αλνμείδσηε ιακαξίλα, ζάιακν επελδεδπκέλν εζσηεξηθά απφ 
αλνμείδσηε ιακαξίλα, θέξνληα κπάξα & θαζξέπηε, ηειέθσλν, δηαζηάζεσλ ζαιάκνπ εζσηεξηθά 
1.50x1.40x2.10 m ΠxMxY), αλάξηεζεο, ηαρχηεηαο 0.63 m/sec, πξνδηαγξαθψλ ΑΜΔΑ, σθέιηκνπ 
θνξηίνπ 680 θηιψλ (8 αηφκσλ), ηξηψλ (3) ζηάζεσλ, κε αληηζηάζκηζε αέξγνπ ηζρχνο, ινηπψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ θαη απνδφζεσλ φπσο κε ιεπηνκέξεηα πεξηγξάθνληαη ζην ηεχρνο ππνινγηζκψλ 
ηεο νηθνδ. Αδείαο, ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή, ηηο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, δειαδή 
πξνκήζεηα φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ, κεραληζκψλ, δηαηάμεσλ, πιηθψλ θαη 
ινηπψλ δαπαλψλ (πξφζζεηεο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, επελδχζεηο θξέαηνο, ειεθηξηθή ηξνθνδφηεζε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα, ζάιακνο,ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε, θνληξφι, 
ρεηξηζκφο, δηαηάμεηο αζθάιεηαο θιπ.), εγθαηάζηαζε ηνπ αλειθπζηήξα, ζπλδέζεηο, δνθηκέο, 
ξπζκίζεηο θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνο βάζεη ησλ 
νξηδφκελσλ ζηελ Κ.Τ.Α. ππ' αξηζκ. νηθ. Φ.Α/9.2/νηθ.28425/22-12-2008 (ΦΔΚ 2604/Β'), πνπ πιεξνί 
φια ηα Διιεληθά θαη Δπξσπατθά Πξφηππα-ΔΝ : ΔΝ 81-1:1998+A3:2009, EN 81-20/50: 2014, EN 
81-21:2009+A1:2012, ΔΝ 13015:2001+A1:2008, ΔΝ 12016:2013, . Ζ φιε εγθαηάζηαζε 
πεξηιακβάλεη : 
- Γηάλνημε νπψλ νησλδήπνηε δηαζηάζεσλ ζε νπιηζκέλν ή άνπιν ζθπξφδεκα.  
- Θάιακν κεηά πιαηζίνπ & θαηάιιειε ζήκαλζε, ρεηξηζηήξην, ηειέθσλν θαη απηφκαηεο ζχξεο inox 
θξεαηίνπ θαη ζαιάκνπ, θάζηζκα γηα ΑΜΔΑ, έλδεημε πνξείαο κε ερεηηθή ζήκαλζε δηαθνξεηηθή γηα 
άλνδν θαη θάζνδν, ειεθηξηθφ πίλαθαο ηξηψλ (3) ζηάζεσλ, ζπζθεπή αξπάγεο πξννδεπηηθήο 
πέδεζεο, ηνπο νδεγνχο νιίζζεζεο, ηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε κε ηελ θνκβηνδφρε νξνθήο, ηελ 
θνκβηνδφρε ζαιάκνπ, ηνλ δείθηε ζέζεσλ θαη πνξείαο ηνπ ζαιάκνπ, ηνλ δηαθφπηε ζηάζεσο ηνπ 
αλειθπζηήξα ζην εκπξφζζην ηκήκα ηνπ θηλεηνχ δαπέδνπ, ηηο πηλαθίδεο, ηελ πδξαπιηθή κνλάδα, 
ηνπο ζσιήλεο παξνρήο ιαδηνχ, θίιηξν ιαδηνχ, δηθιείδα δηαθνπήο ηνπ θπθιψκαηνο (βάλα), 
ειεθηξνκαγλεηηθέο βαιβίδεο θαη βαιβίδεο αζθαιείαο γηα ηελ πεξίπησζε δηαθνπήο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο (ζχζηεκα απεγθισβηζκνχ), ρεηξνθίλεηε βνεζεηηθή βαιβίδα κηθξήο ηαρχηεηαο θαζφδνπ 
έθηαθηεο αλάγθεο κε απηφκαηε επαλαθνξά, ρεηξνθίλεηε βνεζεηηθή βαιβίδα (ρεηξαληιία) γηα ηε 
κεηαθίλεζε ηνπ εκβφινπ πξνο ηα πάλσ (ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ απειεπζέξσζε 
ηεο πδξαπιηθήο ή ηεο κεραληθήο αξπάγεο), πξεζζνζηάηεο, καλφκεηξν θιπ., ηε βάζε επηθαζήζεσο 
ηνπ ζαιάκνπ ζηνλ ππζκέλα ηνπ θξέαηνο θαη ζχλδεζε κε ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ αλειθπζηήξα 
(γεληθφο πίλαθαο, πίλαθαο θίλεζεο, πίλαθαο θσηηζκνχ, πιήξε ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε 
κεραλνζηαζίνπ, ξεπκαηνδφηεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηππηνζιηπηψλ, δηαθνπηψλ, θσηηζηηθψλ 
ζσκάησλ θιπ.) 
Ο αλειθπζηήξαο ζα δηαζέηεη επίζεκε αλαγλψξηζε ηχπνπ θαη ζα θέξεη ζήκαλζε CE. Ζ 
εγθαηάζηαζε ηνπ αλειθπζηήξα ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 81.20, ΔΝ 81-2/98 
"Καλφλεο αζθαιείαο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε αλειθπζηήξσλ - Μέξνο 2: Τδξαπιηθνί 
αλειθπζηήξεο", ηελ Οδεγία Αλειθπζηήξσλ 95/16/ΔΚ θαη γεληθά ηελ ελ ηζρχ λνκνζεζία θαηά ηελ 
ρξνληθή πεξίνδν εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα πνπ δηέπεη ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 
αλειθπζηήξσλ απηνχ ηνπ ηχπνπ.  
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη:  
- Ζ πξνκήζεηα φισλ ησλ πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπ αλσηέξσ πεξηγξαθφκελνπ αλειθπζηήξα. - Ζ 
ηνπνζέηεζε ζθαισζηάο ζην θξεάηην. 
- Ζ δαπάλε ησλ εξγαηηθψλ εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα. 
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 - Σν θφζηνο ηεο κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπ αλειθπζηήξα απφ ηνλ πξνκεζεπηή 
έσο ηνλ ρψξν ηεο εγθαηάζηαζεο.  
- Ζ δηάηαμε αληηζηάζκηζεο ηεο αέξγνπ ηζρχνο (ζπλθ) ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ 
αλειθπζηήξα ε νπνία είλαη ππνρξεσηηθή απφ 01/07/2009 ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 2604 /22-12-08. - Ζ 
δαπάλε πνπ αθνξά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ - πηζηνπνίεζεο ηνπ 
αλειθπζηήξα απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα.  
- Σν θφζηνο ζχληαμεο πιήξνπο ηερληθνχ θαθέινπ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 95/16/ΔΚ γηα 
θαηαρψξεζε ηνπ αλειθπζηήξα ζηελ νηθεία Γηεχζπλζε ηνπ Γήκνπ Λαξηζαίσλ θαη έθδνζε άδεηαο 
ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ε παξάδνζε νδεγηψλ ρξήζεσο θαη ζπληήξεζεο ηνπ αλειθπζηήξα.  
Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη θαη θάζε είδνπο εξγαζίεο κεηά πιηθψλ, νη νπνίεο δελ θαηνλνκάδνληαη ξεηά 
ζην παξφλ άξζξν, αιιά είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ ζσζηή θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
θαη εκθαλίδνληαη ζηηο θαηφςεηο, ζην ζρέδην ηνκψλ θαη ζην Σερληθφ Τπφκλεκα, φπσο επίζεο ζηελ 
Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ. Ζ φιε εγθαηάζηαζε δένλ λα 
εθηειεζηεί απφ αξκφδην ζπλεξγείν κε λφκηκε άδεηα εγθαηαζηάηε. 
Σηκή αλά ηεκάρην ( TEM.) 
Δπξώ : Δίθνζη ρηιηάδεο επξώ                 20.000,00 € 
 
ΟΜΑΓΑ 6: ΑΛΔΞΙΚΔΡΑΤΝΟ 
 
Α.Σ.: 203 
ΑΣΗΔ Ν 9342.1.4  Δγθαηάζηαζε αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο, πιήξεο  
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 45 
Δγθαηάζηαζε αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο, πιήξεο κε αιεμηθέξαπλν ηνληζκνχ κεηά θεθαιήο, 
επίηζηνχ χςνπο 3 m, θαη ζηεξηγκάησλ ραιθνχ δηαηνκήο Φ50 mm, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
Ζ θεθαιή ηνπ αιεμηθέξαπλνπ εθπνκπήο ζα είλαη πξψηκνπ νρεηνχ Pulsar 60 κε νπηηθή έλδεημε 
(ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ΔΛΔΜΚΟ 6022160 ή ηζνδχλακνπ) επί ηζηνχ εδάθνπο. Ζ θεθαιή ζπλνδεχεηαη 
απφ ην αλνμείδσην ζηέιερνο (ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ΔΛΔΜΚΟ 6411005 ή ηζνδχλακνπ) θαη ηελ 
αλνμείδσηε αθίδα (ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ΔΛΔΜΚΟ 6411008 ή ηζνδχλακνπ) Ζ πξνζθεξφκελε αθηίλα 
πξνζηαζίαο ηεο θεθαιήο είλαη 87m (ζηάζκε πξνζηαζίαο ΗΗΗ) θαη ε αθίδα ηεο θεθαιήο ζα πξέπεη λα 
βξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ 3m ςειφηεξα απφ ην πςειφηεξν ζεκείν ηνπ θηηξίνπ. 
Ζ αθίδα είλαη απφ εηδηθφ νξεηράιθηλν θξάκα επηληθεισκέλε κε δηαζηάζεηο ππνινγηζκέλεο 
ζεσξεηηθά θαη δνθηκαζκέλεο εξγαζηεξηαθά, απφ ηα CNRS θαη ANVAR.  
Ο δίζθνο αηκνζθαηξηθήο ηάζεσο ζα είλαη αλνμείδσηνπ ράιπβα θαη θαηάιιεινο ψζηε λα ζέηεη ππφ 
αηκνζθαηξηθή ηάζε ην ζχζηεκα. Ο ζηεγαλφο θχιηλδξνο ζα έρεη πεξίβιεκα αλνμείδσηνπ ράιπβα 
φπνπ πεξηέρεη επαγσγηθφ πελίν, ελαιιάθηε ηάζεσο, γελλήηξηα πςειήο ηάζεσο, θαζψο θαη 
δηαθνπηηθφ ζηνηρείν γηα ηε δεκηνπξγία ησλ παικψλ ππεξηάζεσο. ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηά ηνπ 
δηνρεηεχεηαη ην ξεχκα ηνπ θεξαπλνχ κεηά ηε δηάζπαζε ηνπ ηφμνπ ζην δηάθελν. Σν ζηέιερνο 
(ζσιελσηή ξάβδνο) ζα είλαη εηδηθνχ θξάκαηνο νξεηράιθνπ επηληθεισκέλν ζηελ άθξε ηνπ νπνίνπ 
ηνπνζεηείηαη ν θχιηλδξνο κε ην δίζθν αηκνζθαηξηθήο ηάζεσο θαη ε αθίδα ηνπ αιεμηθεξαχλνπ.  
Ζ νπηηθή έλδεημε πιήγκαηνο (Rodcheck) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αλζεθηηθφ ζε ππεξηψδε 
αθηηλνβνιία (UV) κε πεξίβιεκα ζηιηθφλεο. Ο ηζηφο ζηήξημεο ηεο θεθαιήο ζα είλαη χςνπο 14m 
(ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ΔΛΔΜΚΟ 60 02 014 ή ηζνδπλάκνπ) έηζη ψζηε ην ζπλνιηθφ χςνο ηζηνχ θαη 
θεθαιήο ηνληζκνχ λα “θηάλεη” ηα 15m ήηνη 3m ςειφηεξα απφ ην αλψηεξν ζεκείν ηνπ θηηξίνπ. Ο 
ηζηφο ζα είλαη ραιχβδηλνο ζσιελσηφο, ηειεζθνπηθφο, ελ ζεξκψ επηςεπδαξγπξσκέλνο, 
θιαληδσηνχ ηχπνπ θαη θαηαθιηλφκελνο. Ο ηζηφο ζα ζηεξηρζεί ζε θαηάιιειε κεηαιιηθή βάζε 
βαξέσο ηχπνπ (ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ΔΛΔΜΚΟ 60 13 400 ή ηζνδπλάκνπ) ε νπνία ζα εγθηβσηηζζεί ζε 
ζθπξφδεκα εληφο νξχγκαηνο δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 2,5m κήθνπο, 1m πιάηνπο θαη 1,5m βάζνπο. 
Δληφο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηεο βάζεο ηνπ ηζηνχ θαη ζε βάζνο πεξίπνπ 20cm απφ ηελ ηειηθή 
επηθάλεηα απηήο, ζα ηνπνζεηεζεί πιαίζην ζρήκαηνο ηεηξαγψλνπ απφ ζηδεξφ νπιηζκφ Φ16mm, ζην 
θέληξν ηνπ νπνίνπ ζα ηνπνζεηεζεί ε βάζε ηνπ ηζηνχ. Κάζε ηεκάρην ηνπ νπιηζκνχ ζα έρεη κήθνο 
πεξίπνπ 1m, ελψ ε ζχλδεζε θάζε δεχγνπο απηψλ, πξνο ζρεκαηηζκφ ηνπ ηεηξάγσλνπ πιαηζίνπ, ζα 
γίλεηαη πεξίπνπ ζηα 80cm. 
Σηκή αλά ηεκάρην ( TEM.) 
Δπξώ : Πέληε ρηιηάδεο επξώ                 5.000,00 € 
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Ανώγεια 25/08/2022 
Ζ Αν. Πποϊζηάμενη  ΑΤΣΟΣΔΙΟΤ 

ΣΚΖΚΑΣΟ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ, 
ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ ΘΑΗ ΘΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 
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