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Τεχνική Έκθεση Κατεδάφισης Κτιρίων προ του 1955 και Κτιρίων 

ενταγμένων στο Ν. 4495/2017 

 

Η παρούσα αφορά στην κατεδάφιση κτιρίων στο οικόπεδο του παλαιού Ασύλου 

Ανιάτων, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων, στην οδό Λαμπρίδου 30 

(συμβολή οδών Λαμπρίδου και Καψωμένου), στο Ο.Τ.125, και είναι συνολικής εκτάσεως 

4.150,40 τ.μ. 

Η χρήση των κτιρίων του πρώην Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Νεομάρτυς 

Γεώργιος  ανήκει στο «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου» 

(Κ.Κ.Π.ΠΕΡ.ΗΠΕΙΡΟΥ). 

Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Ασύλου Ανιάτων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα  

οκτώ (8) κτίρια, τα οποία και θα κατεδαφισθούν: 

• Ισόγειο κτίριο επιφανείας 69,40 τ.μ. (Κτίριο 1) 

• Ισόγειο κτίριο επιφανείας 227,16 τ.μ. (Κτίριο 2) 

• Ισόγειο κτίριο κάλυψης 730,16 τ.μ. και δόμησης 644,81 τ.μ.  (Κτίριο 3) 

• Ισόγειο κτίριο επιφανείας 102,74 τ.μ. (Κτίριο 4) 

• Διώροφο κτίριο κάλυψης 48,79 τ.μ. και δόμησης 97,58 τ.μ (Κτίριο 5) 

• Ισόγειο κτίριο επιφανείας 74,12 τ.μ. (Κτίριο 6) 

• Ισόγειο προκατασκευασμένο κτίριο επιφανείας 247,94 τ.μ. (Κτίριο 7) 

• Αποθήκη προκατασκευασμένου κτιρίου επιφανείας 83,33 τ.μ. (Κτίριο 8) 

• Στέγαστρα-ημιυπαιθρίους χώρους 

Η κατασκευή τμημάτων των κτιρίων 1,2 και 3 ανάγεται προ του έτους 1955 σύμφωνα 

και με το απόσπασμα εγκεκριμένου Ρ.Σ. των Ιωαννίνων, ενώ τα υπόλοιπα κτίρια και τμήματα 

αυτών κατασκευάσθηκαν μετά από το έτος 1978, σύμφωνα με αποδεικτικά έγγραφα 

(Πρωτόκολλα Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής)  χρόνου κατασκευής των κτιρίων. 

Πιο αναλυτικά τα κτίρια-τμήματα κτιρίων κατασκευής  προ και μετά του έτους 1955 

παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

• Ισόγειο κτίριο επιφανείας 69,40 τ.μ. (Κτίριο 1)  

➢ 12,59 τ.μ. προ του 1955 (προς κατεδάφιση-έγκριση Σ.Α. σύμφωνα με το 

Ν. 4495/2017, άρθρο 7, παρ. 1στ)  

➢ 56,81 τ.μ. μετά το 1955 (προς κατεδάφιση -υπαγωγή στο Ν. 4495/2017 

σύμφωνα με την Α/Α 10192455 δήλωση) 

• Ισόγειο κτίριο επιφανείας 227,16 τ.μ. (Κτίριο 2) 

➢ 185,08 τ.μ. προ του 1955 (προς κατεδάφιση-έγκριση Σ.Α. σύμφωνα με 

το Ν. 4495/2017, άρθρο 7, παρ. 1στ) 

➢ 42,08 τ.μ. μετά το 1955 (προς κατεδάφιση -υπαγωγή στο Ν. 4495/2017 

σύμφωνα με την Α/Α 10192455 δήλωση) 

• Ισόγειο κτίριο κάλυψης 730,16 τ.μ. και δόμησης 644,81 τ.μ.  (Κτίριο 3) 

➢ 520,03 τ.μ. προ του 1955 (προς κατεδάφιση-έγκριση Σ.Α. σύμφωνα με 

το Ν. 4495/2017, άρθρο 7, παρ. 1στ) 

➢ ημιυπαίθριοι χώροι επιφανείας  5,87 τ.μ. και 18,92 τ.μ.  (σύνολο 24,79 

τ.μ.) προ του 1955 (προς κατεδάφιση-έγκριση Σ.Α. σύμφωνα με το Ν. 

4495/2017, άρθρο 7, παρ. 1στ) 
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➢ 124,78 τ.μ. μετά το 1955 (προς κατεδάφιση -υπαγωγή στο Ν. 

4495/2017 σύμφωνα με την Α/Α 10192455 δήλωση) 

➢ ημιυπαίθριοι χώροι επιφανείας 18,43 τ.μ. και 42,13 τ.μ.  (σύνολο 60.56 

τ.μ.) μετά το 1955 (προς κατεδάφιση -υπαγωγή στο Ν. 4495/2017 

σύμφωνα με την Α/Α 10192455 δήλωση) 

➢ στέγαστρο επιφανείας 62,65 τ.μ. μετά το 1955 (προς κατεδάφιση -

υπαγωγή στο Ν. 4495/2017 σύμφωνα με την Α/Α 10192455 δήλωση) 

• Ισόγειο κτίριο επιφανείας 102,74 τ.μ. (Κτίριο 4 - προς κατεδάφιση -υπαγωγή 

στο Ν. 4495/2017 σύμφωνα με την Α/Α 10192455 δήλωση) 

• Διώροφο κτίριο κάλυψης 48,79 τ.μ. και δόμησης 97,58 τ.μ (Κτίριο 5 - προς 

κατεδάφιση -υπαγωγή στο Ν. 4495/2017 σύμφωνα με την Α/Α 10192455 

δήλωση) 

• Ισόγειο κτίριο επιφανείας 74,12 τ.μ. (Κτίριο 6 - προς κατεδάφιση -υπαγωγή στο 

Ν. 4495/2017 σύμφωνα με την Α/Α 10192455 δήλωση) 

• Ισόγειο προκατασκευασμένο κτίριο επιφανείας 247,94 τ.μ. (Κτίριο 7 - προς 

κατεδάφιση -υπαγωγή στο Ν. 4495/2017 σύμφωνα με την Α/Α 10192455 

δήλωση) 

• Αποθήκη προκατασκευασμένου κτιρίου επιφανείας 83,33 τ.μ. (Κτίριο 8 - προς 

κατεδάφιση -υπαγωγή στο Ν. 4495/2017 σύμφωνα με την Α/Α 10192455 

δήλωση) 

Τα κτίρια του εν λόγω οικοπέδου θα κατεδαφισθούν, και θα κατασκευασθούν νέα  

τα οποία θα στεγάσουν  νέες χρήσεις και θα καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες που προκύπτουν 

από αυτές.  

Τα κτίρια 1, 2 και 3 είναι ισόγεια από λίθινη τοιχοποιία, με ξύλινη στέγη.  

Το κτίριο 4 είναι ισόγειο, αποτελεί συμβατική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα 

και έχει ξύλινη στέγη. 

Το κτίριο 5 είναι διώροφο και αποτελεί συμβατική κατασκευή από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. 

Το κτίριο 6 είναι ισόγειο και αποτελεί συμβατική κατασκευή από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. 

Το κτίριο 7 είναι προκατασκευασμένο και έχει ξύλινη στέγη. 

Το κτίριο 8 αποτελεί συμβατική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα και η ξύλινη 

στέγη του έχει καταρρεύσει. 

Τα υπό κατεδάφιση κτίρια δεν έχουν εμφανείς βλάβες στον φέροντα οργανισμό 

τους, εκτός από την αποθήκη-κτίριο 8 που έχει καταρρεύσει και είναι στατικά ανεξάρτητα 

από τα όμορα κτίρια.  

Τα κτίρια είναι εγκαταλελειμμένα οπότε έχουν ήδη  πραγματοποιηθεί όλες οι 

απαραίτητες ενέργειες διακοπής των δικτύων κοινής ωφέλειας (Ηλεκτρικό ρεύμα και 

ύδρευση). Θα πραγματοποιηθεί και επιπλέον έλεγχος πριν από την κατεδάφισή τους.   

Στοιχεία αμιάντου είναι πιθανόν να υπάρχουν σε μη εμφανή στοιχεία των κτιρίων 

λόγω της παλαιότητάς τους. Το μόνο που είναι εφικτό να γίνει, είναι η αποκαθήλωση των 

στεγών, με χειρωνακτικά μέσα, και των πιθανών στοιχείων που περιέχουν αμιαντοτσιμέντο, 

όπως είναι τα επιχρίσματα και μετά από επιθεώρηση η κατεδάφιση των υπολοίπων 

στοιχείων. Τα στοιχεία που περιέχουν αμιαντοτσιμέντο θα μπουν σε στεγανούς  σάκους και 

θα μεταφερθούν σε κατάλληλη περιοχή. 
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Η κατεδάφιση θα πραγματοποιηθεί τόσο με μηχανικά μέσα όσο και με χειρωνακτικά 

μέσα όπου κριθεί απαραίτητο. 

Συνεχής διαβροχή, με επαρκή ποσότητα νερού, κατά την κατεδάφιση είναι 

απαραίτητη για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης και έτσι ώστε να κατακάτσουν οι όποιες 

ίνες θα δημιουργηθούν από τα διάφορα οικοδομικά υλικά.  

Υαλοπίνακες και μεταλλικά στοιχεία που μπορούν να απομακρυνθούν χωρίς 

επιπτώσεις στον φέροντα οργανισμό των κτιρίων θα αποκαθηλωθούν πριν την έναρξη των 

εργασιών κατεδάφισης.  

Τα παρκαρισμένα οχήματα θα απομακρυνθούν πριν την έναρξη των εργασιών. Οι 

χώροι όπου θα υπάρχει πτώση υλικών θα περιφραχθούν κατάλληλα και θα απαγορεύεται η 

διέλευση ατόμων. 

Δεν χρειάζεται να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα προστασίας των γειτονικών κτιρίων. 

Επίσης δεν υφίστανται μεσοτοιχίες μεταξύ των κτιρίων προς κατεδάφιση  και  των 

όμορων ιδιοκτησιών. 

Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων, πεζών και 

όμορων ιδιοκτησιών. Τυχόν ζημίες που θα προκληθούν σε όμορες ιδιοκτησίες θα 

αποκατασταθούν με έξοδα του αιτούντα τη άδεια κατεδάφισης. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 
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ΚΤΙΡΙΟ 7 – ΚΤΙΡΙΟ 8 
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TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ  
για το έργο  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ "ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ" (ΠΑΛΑΙΟ ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ) 

 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ– ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η παρούσα συντάσσεται στα πλαίσια της μελέτης ανέγερσης δύο νέων κτιρίων στο συγκρότημα 

του παλαιού Ασύλου Ανιάτων στην οδό Λαμπρίδη 30 (συμβολή οδών Λαμπρίδη και Καψωμένου) στα 

Ιωάννινα.  

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός κτιριακού συγκροτήματος (2 ΚΤΙΡΙΩΝ) με τίτλο 

«Κέντρο για το Παιδί» και λειτουργίες στήριξης και εκπαίδευσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και 

μη καθώς  και την συνύπαρξη ατόμων με ή χωρίς αναπηρίες . 

 

 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 

Ο σχεδιασμός της μελετώμενης παρέμβασης απευθύνεται σε δύο κατηγορίες ατόμων και 

κυρίως παιδιών: 

1. ΑΜΕΑ. 

2. Γενικός πληθυσμός. 

 

Σκοπό της πλήρους αναμορφωμένης λειτουργίας του κατάλληλα ανακαινισμένου και 

εξοπλισμένου «Κέντρου για το Παιδί» θα αποτελέσει, η παροχή και ανάπτυξη πολύπλευρων 

δράσεων και προγραμμάτων, με στόχο την πρόληψη της περιθωριοποίησης και του αποκλεισμού 

των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και, επιπροσθέτως, η καλύτερη αξιοποίηση του συνόλου του  

ακινήτου με συμπληρωματικές δράσεις κοινωνικής μέριμνας. Στο Κέντρο τα άτομα θα μπορούν να 

απασχοληθούν δημιουργικά μέσω προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, 

καλλιέργειας και ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Στον πυρήνα των βασικών αρχών του σχεδιασμού βρίσκονται σε πρώτο επίπεδο η συμβίωση 

των δύο ομάδων και η κατάργηση των αρχιτεκτονικών φραγμών για τη συνύπαρξή τους. Σε επόμενο 

επίπεδο, βασική αρχή αποτελεί η μετατροπή ενός αφιλόξενου και εγκαταλειμμένου συνόλου 

κοινωνικών υποδομών σε ένα φιλικό, προσεγγίσιμο και ασφαλές σύνολο για τις αναφερόμενες 

ομάδες. 

Η προτεινόμενη διαμόρφωση των υποδομών αποσκοπεί στην ανάπτυξη και λειτουργία δομών 

κοινωνικής μέριμνας με στόχο τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και μη, προσφέροντάς τους 

δυνατότητες δημιουργικής απασχόλησης, άθλησης, ψυχαγωγίας καθώς και άλλων συνοδευτικών 

υποστηρικτικών υπηρεσιών. 

Απώτερη φιλοδοξία του σχεδιασμού για το «Κέντρο για το Παιδί» αποτελεί για τα ΑΜΕΑ η 

ενεργός ένταξη και η κοινωνική ενσωμάτωση. 

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης παρέμβασης και με γνώμονα τη φιλοδοξία που αποτυπώθηκε 

παραπάνω, οι κοινές δράσεις που θα αναπτυχθούν θα δημιουργήσουν αφενός ένα χώρο συνάντησης 

και αφετέρου θα προωθήσουν την αβίαστη συνύπαρξή τους, με αμφίδρομης κατεύθυνσης οφέλη.  
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Ως αποτέλεσμα, δεν θα ωφελούνται μόνο τα άτομα με αναπηρίες αλλά και τα άτομα του 

γενικότερου πληθυσμού.  

Ευρύτερο σκοπό της προτεινόμενης παρέμβασης αποτελεί, πέρα από τις παροχές στους 

συμμετέχοντες, να βελτιώσει και να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής τόσο των ιδίων καθώς και των 

οικογενειών τους.  

 

 

3. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΩΝ- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ 

 

Στο πλαίσιο της αποτύπωσης και της σχεδιαστικής επαναπροσέγγισης του χώρου 

πραγματοποιήθηκε καταγραφή των αναγκών που οδήγησαν στην επανασχεδίαση του χώρου. Για την 

καταγραφή αυτή πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις  με εκπροσώπους των κάτωθι εμπλεκόμενων 

υπηρεσιών και φορέων: 

• Δ. Ιωαννιτών,  

• Τεχνική Υπηρεσία Δ. Ιωαννιτών και άλλες υπηρεσίες του Δήμου που δύναται να εμπλακούν 

στο σχεδιασμό, 

• Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Η ΜΕΡΙΜΝΑ», 

• Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας "Ο Νεομάρτυς Γεώργιος", Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ιωαννίνων 

 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω συναντήσεων κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία των παρακάτω 

δομών για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και μη, προσφέροντάς τους δυνατότητες 

δημιουργικής απασχόλησης, άθλησης ψυχαγωγίας, όπως προαναφέρθηκε: 

 

Τον υπαίθριο χώρο του συγκροτήματος ο οποίος θα αποτελέσει σημείο συγκέντρωσης των 

παιδιών της γειτονιάς και παράλληλα θα αποτελέσει χώρο αλληλεπίδρασης των παιδιών αυτών 

1ο Κτίριο: 

 

• Δομές υποστήριξης και φροντίδας παιδιών με Αναπηρία (κέντρα Δημιουργικής 

Απασχόλησης παιδιών με αναπηρία - ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) , με : 

➢ Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, εργοθεραπείας, , κατασκευών – εργαστηρίων κ.λπ. 

➢ Χώρους ανάπαυσης, παρασκευής γευμάτων, αποθήκευσης κ.λ.π. 

➢ Γραφεία προσωπικού 

➢ Διάφορους βοηθητικούς χώρους που θα συμπληρώνουν την δομή. 

• Αίθουσες εργαστηρίων ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 

 

2ο Κτίριο: 

•       Δομές απασχόλησης παιδιών, αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου τους με ατομική-     

      οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από ομάδες εργαστηρίων  (κέντρο     

      Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών – ΚΔΑΠ.), με: 

➢ Αίθουσες: κατασκευών, απασχόλησης , θεατρικού παιχνιδιού & μουσικοκινητικής 

αγωγής κ.λπ. 

➢ Γραφείο εκπαιδευτών - προσωπικού 

➢ Διάφορους βοηθητικούς χώρους που θα συμπληρώνουν την δομή. 
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με τα παιδιά με αναπηρία. Ο χώρος αυτός θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένος και θα παρέχει τις 

ανάλογες δραστηριότητες έτσι ώστε να προσελκύσει παιδιά ηλικίας έως 10 ετών. Ο υπαίθριος 

χώρος θα περιλαμβάνει:  

o Στεγασμένους υπαίθριους χώρους με τραπεζάκια 

o Υπαίθριο χώρο παιχνιδιού με εξοπλισμό και όργανα (παιχνίδια) κατάλληλα για την 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων και από άτομα με αναπηρία 

o Διαδρομές ποδηλάτου  

o Θέσεις στάθμευσης  

o Χώρους πρασίνου 

 

 

4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Οι εγκαταστάσεις του παλαιού Ασύλου Ανιάτων βρίσκονται στο κέντρο της πόλης των 

Ιωαννίνων, στην οδό Λαμπρίδου 30 (συμβολή οδών Λαμπρίδου και Καψωμένου), στο Ο.Τ.125, και 

είναι συνολικής εκτάσεως 4.150,40 τ.μ. 

Η χρήση των κτιρίων του πρώην Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Νεομάρτυς Γεώργιος  

ανήκει στο «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου» (Κ.Κ.Π.ΠΕΡ.ΗΠΕΙΡΟΥ). 

Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Ασύλου Ανιάτων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα  οκτώ (8) 

κτίρια, τα οποία και θα κατεδαφισθούν: 

• Ισόγειο κτίριο επιφανείας 69,40 τ.μ. (Κτίριο 1) 

• Ισόγειο κτίριο επιφανείας 227,16 τ.μ. (Κτίριο 2) 

• Ισόγειο κτίριο κάλυψης 730,16 τ.μ. και δόμησης 644,81 τ.μ.  (Κτίριο 3) 

• Ισόγειο κτίριο επιφανείας 102,74 τ.μ. (Κτίριο 4) 

• Διώροφο κτίριο κάλυψης 48,79 τ.μ. και δόμησης 97,58 τ.μ (Κτίριο 5) 

• Ισόγειο κτίριο επιφανείας 74,12 τ.μ. (Κτίριο 6) 

• Ισόγειο προκατασκευασμένο κτίριο επιφανείας 247,94 τ.μ. (Κτίριο 7) 

• Αποθήκη προκατασκευασμένου κτιρίου επιφανείας 83,33 τ.μ. (Κτίριο 8) 

 

Τα υφιστάμενα κτίρια του συγκροτήματος, είναι σήμερα εγκαταλελειμμένα με συνέπεια να 

έχουν υποστεί φθορές, ενώ κρίνονται ακατάλληλα για χρήση λόγω εκτεταμένων βλαβών. 

 

 

5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν και κατόπιν συζητήσεων με τους 

αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες 

όσον  αφορά  στην μετατροπή του παλαιού Ασύλου Ανιάτων σε Κέντρο παιδιού και στην βέλτιστη 

εξυπηρέτηση των νέων χρήσεων που θα εγκατασταθούν στο συγκρότημα. 
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1ο Κτίριο - ΚΤΙΡΙΟ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ – Αιθουσών εργαστηρίων 

 

Θα κατασκευασθεί νέο κτίριο στην θέση του παλαιού ισογείου «Κεντρικού κτιρίου» (κτίριο 3), 

ακολουθώντας το περίγραμμα του υφιστάμενου κτιρίου.   

Το κτίριο αυτό, επιφανείας 635,34 τμ θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες των ατόμων με 

αναπηρία καθώς οι χώροι του επαρκούν πλήρως  για την εγκατάσταση δύο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και των 

αιθουσών των Εργαστηρίων αυτών. Το κάθε ΚΔΑΠ-ΜΕΑ θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους χώρους: 

o Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων-φυσικοθεραπείας,  

o Αίθουσα εργοθεραπείας,  

o Χώρο ανάπαυσης  

o Χώρους υγιεινής  με προδιαγραφές ΑΜΕΑ,  

o Γραφείο κοινωνικού λειτουργού-εργοθεραπευτών,  

o Χώρο εξυπηρέτησης και αποθήκευσης,  

o Χώρο παρασκευής γευμάτων. 

Οι αίθουσες εργαστηρίων θα στεγάζονται σε ανεξάρτητη αίθουσα εντός του κτιρίου. 

Το κτίριο θα διαθέτει υπόγειο επιφανείας 175.30 τμ, το οποίο θα περιλαμβάνει βοηθητικούς 

χώρους, χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων καθώς και την δεξαμενή πυρόσβεσης του συγκροτήματος. 

 

 

2ο Κτίριο - ΚΤΙΡΙΟ ΚΔΑΠ 

Θα κατασκευασθεί νέο κτίριο επιφανείας 490.34 τμ, το οποίο θα εξυπηρετεί παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης και θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους χώρους: 

o Αίθουσα κατασκευών 

o Αίθουσα απασχόλησης 

o Αίθουσα θεατρικού παιχνιδιού και μουσικοκινητικής αγωγής 

o Χώρο υποδοχής 

o Χώρους υγιεινής  & χώρους υγιεινής ΑΜΕΑ,  

o Γραφείο εκπαιδευτών - προσωπικού 

o Λοιπούς βοηθητικούς χώρους 

 

 

Ο υπαίθριος χώρος του συγκροτήματος θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένος  με γνώμονα την 

απρόσκοπτη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία σε αυτόν και θα περιλαμβάνει:  

o Στεγασμένους υπαίθριους χώρους με τραπεζάκια 

o Υπαίθριο χώρο παιχνιδιού με εξοπλισμό και όργανα (παιχνίδια) κατάλληλα για την 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων και από άτομα με αναπηρία 

o Πέργκολες με υπαίθρια καθίσματα 

o Διαδρομές ποδηλάτου  

o Θέσεις στάθμευσης – θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία 

o Χώρους πρασίνου 

 

 

 

 



 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

Α. Κανονισµοί 

Κατά τη σύνταξη της στατικής μελέτης εφαρμόστηκαν οι παρακάτω κανονισµοί: 

1. Κανονισµός φορτίσεων δοµικών έργων: 

• ΦΕΚ 325 Β /1945/ 

• ΦΕΚ 171 Β/1946 

2. Κανονισµός τεχνολογίας σκυροδέµατος (Κ.Τ.Σ. 2016): 

• ΦΕΚ 1561/Β’/2,06,2016, 

• ΦΕΚ 4007/Β’/14.12.2016, 

• ΦΕΚ 1839/Β’/25.5.2017 (τροποποιήσεις). 

3. Κανονισµός τεχνολογίας χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος (Κ.Τ.Χ.): 

ΦΕΚ 1416/Β/17-07-2008 και ΦΕΚ 2113/Β/13-10-2008- Κ.Τ.Χ. 2008 

4. Κανονισµός για τη µελέτη και κατασκευή έργων από οπλισµένο 

σκυρόδεµατος 

• ΕC2: (ΕΛΟΤ ΕΝ 1992-1-1:2004) ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 2 

5. Αντισεισµικός Κανονισµός : 

• ΕC8: (ΕΛΟΤ ΕΝ 1998) ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 8 

6.  ENV 1991 – Ευρωκώδικας 1: Βασικές αρχές σχεδιασµού και δράσεις στις 

κατασκευές. 

7. ΕNV 1993 – Ευρωκώδικας 3 : Υπολογισµός κατασκευών από χάλυβα. 

8. ΕΝV 1997– Ευρωκώδικας 7 : Γεωτεχνικός σχεδιασµός. 

Επιπρόσθετα και για όσα θέµατα δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κανονισµούς θα 

εφαρµοσθούν οι εξής Γερµανικοί κανονισµοί: 

- DIN 1055 : Φορτία υπολογισµού κατασκευών. 

- DIN 1054 : έδαφος θεμελίωσης. Επιτρεπόµενη φόρτιση του εδάφους θεµελίωσης. 

- DIN 4017 : έδαφος θεμελίωσης. Υπολογισµός θραύσης εδάφους. 

- DIN 4018 : έδαφος θεμελίωσης. Υπολογισµός κατανοµής πιέσεων πυθµένα κάτω από 

επιφανειακές θεµελιώσεις. 

- DIN 4019 : ΄Εδαφος θεµελίωσης. Υπολογισµός καθιζήσεων. 

- DIN 4124 : Σκάµµατα εκσκαφών. 

- DIN 1045 : Άοπλο και οπλισµένο σκυρόδεµα. ∆ιαστασιολόγηση και κατασκευή. 

- DIN 17100 : Ποιότητες δοµικών χαλύβων. 

- DIN 18800 : Κατασκευές από χάλυβα. Σχεδιασµός και εκτέλεση. 

2. Υλικά κατασκευής 



 
 

Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή είναι: 

- Σκυρόδεµα C12/15 : Σκυρόδεµα καθαριότητας 

- Σκυρόδεµα C25/30 : Σκυρόδεµα φερόντων στοιχείων 

-∆οµικός χάλυβας S235 : Μεταλλικές κατασκευές γενικά 

- Κατηγορία αντοχής κοχλιών (αν δεν αναγράφεται διαφορετικά): 8.8 

- Κατηγορία αντοσής αγκυρίων (αν δεν αναγράφεται διαφορετικά) : 4.6 

- Ηλεκτρόδια συγκολλήσεων : AWS Ε7018 

3. Φορτία 

3.1 Μόνιµα φορτία 

- Οπλισµένο σκυρόδεµα 25.00 kN/m3 

- Χάλυβας µεταλλικών κατασκευών 78.50 kN/m3 

- Επιστρώσεις δωµάτων 2.50 kN/m2 

- Επίστρωση δαπέδων 1.50 kN/m2 

- Τοίχοι µπατικοί 3.60 kN/m2 

- Τοίχοι δροµικοί 2.10 kN/m2 

- Πετάσµατα όψεων 0.30 kN/m2 

3.2 Μεταβλητά φορτία 

- Χώροι υγιεινής, βατά δώµατα 2.00 kN/m2 

- Εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας και διάδροµοι αυτών 3.50 kN/m2 

- Κλίµακες, πλατύσκαλα, χώροι αναµονής και Η/Μ εγκαταστάσεων, 

βιβλιοθήκες, αποθήκες, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, 

δάπεδα κυκλοφορίας 5.00 kN/m2 

- Χιόνι 1.00 kN/m2 

3.3 Προσθήκη µελλοντικών ορόφων 

Προβλέπεται η προσθήκη ενός µελλοντικού ορόφου   (1 όροφος) 

3.4 ∆εδοµένα σεισµικών φορτίσεων 

⎯ Σεισµικότητα περιοχής : Ι (α0 = 0.16) 

⎯ Σπουδαιότητα κτιρίου: Σ3 

⎯ Συντελεστής σπουδαιότητας : γ1 = 1.20 

⎯ Κατηγορία εδάφους: B 

⎯ Συντελεστής θεµελίωσης : θ=0.90 

⎯ Συντελεστής µετελαστικής συµπεριφοράς : q = 3.50 

 

4. ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Κατηγορία έκθεσης: XC3  

1. Πλάκες : 4.0 cm  

2. Δοκοί: 4.5 cm 

3. Υποστυλώματα- τοιχεία: 4.5 cm  



 
 

4. Σκυροδέτηση επιφανειών επί διαμορφωμένου εδάφους, με στρώση σκυροδέματος 

καθαριότητας: 5.0 cm 

5. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Το περιεχόμενο των ξυλοτύπων της μελέτης καθώς και οι αναλυτικοί στατικοί 

υπολογισμοί που συνοδεύουν την παρούσα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 

προδιαγραφών του Π.Δ. 696/74. Το επίπεδο της στατικής μελέτης είναι τέτοιο ώστε να 

προσδιορίζει με την μέγιστη ακρίβεια τις διαστάσεις των φερόντων στοιχείων 

οριζοντίων και κατακόρυφων) και κατά συνέπεια να τεκμηριώνει τη στατική επάρκειά 

τους σε υποστήριξη της δεδομένης Αρχιτεκτονικής Λύσης. 

Η φιλοσοφία της μορφής και της εν γένει διάταξης των φορέων της κατασκευής, όπως 

αυτές απεικονίζονται στα αντίστοιχα Στατικά Σχέδια ξυλοτύπων της παρούσας μελέτης, 

ήταν να εξυπηρετήσει βασικά τις Αρχιτεκτονικές και Η/Μ ανάγκες αφ ενός και 

αφετέρου να προσφέρει μια αντίστοιχη ευελιξία στη εσωτερική διαρρύθμιση των 

διαφόρων χώρων όπως αυτοί απαιτούνται από την Αρχιτεκτονική λύση. 

Είναι προφανές ότι η τελική επιλογή της διάταξης του Φέροντος Οργανισμού εκτός 

από την εξυπηρέτηση της αρχιτεκτονικής λειτουργικότητας έγινε και με γνώμονα την 

εναρμόνιση του προς τις αντίστοιχες στατικές απαιτήσεις όπως αυτές προκύπτουν από 

τους ισχύοντες κώδικες Αντισεισμικό (ΕΑΚ2000) και Σκυροδέματος(ΕΚΩΣ2000). 

Λόγω της μορφής και των σημαντικών διαστάσεων σε κάτοψη, τα κτήρια χωρίζεται µε 

αρµούς σε 2 ανεξάρτητα τμήματα: 

• ΚΤΙΡΙΟ Κ2:ΤΜΗΜΑ Α & ΤΜΗΜΑ Β 

• ΚΤΙΡΙΟ Κ1:ΤΜΗΜΑ Γ & ΤΜΗΜΑ Δ 

Υπάρχει πρόβλεψη για ένα επί πλέον όροφο. 

 Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου αποτελείται από συμπαγείς πλάκες, πάχους 

κατάλληλου ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις λυγηρότητας της § 16.2 του ΕΚΩΣ 

2000, οι οποίες εδράζονται μονολιθικά σε δοκούς. Οι δοκοί είναι ορθογωνικής 

διατομής, υπολογιζόμενες ως πλακοδοκοί με κατάλληλη επιλογή συνεργαζόμενου 

πλάτους. Οι δοκοί έχουν σχεδιασθεί με βάση τη στατική επάρκεια, σε συνδυασμό με 

τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις (υψών, όψεων κλπ) και τις διελεύσεις των Η/Μ 

εγκαταστάσεων. Για την τοποθέτηση των κατακόρυφων στοιχείων έχει τηρηθεί ο 

κάνναβος και οι απαιτήσεις της Αρχιτεκτονικής μελέτης όσον αφορά την χωροθέτηση 

τους και τις διαστάσεις τους.  Ειδικότερα δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στις πιο κάτω 

αρχές Σχεδιασμού: 

• Επαρκής αριθμός και μέγεθος τοιχωμάτων για την ανάληψη ποσοστού 

ανώτερου του 60%  της σεισμικής τέμνουσας και κατά τις δυο διευθύνσεις του 

σεισμού. 

• Διάταξη τοιχωμάτων στην κάτοψη του κτιρίου, τέτοια ώστε να ελαχιστοποιείται 

η στρεπτική παραμόρφωση του κτιρίου και να ικανοποιούνται τα κριτήρια 

δυστρεψίας προς αποφυγή στροφικών ταλαντώσεων. 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Η Σύνταξη της μελέτης εφαρμογής των ΗΜ εγκαταστάσεων, έγινε σύμφωνα με τους 

συναφείς νόμους και Προεδρικά Διατάγματα, του Ελληνικού Κράτους, τους ειδικούς 

κανονισμούς ΕΛΟΤ, ΤΟΤΕΕ κλπ για κάθε κατηγορία. Παρακάτω δίνονται αναλυτικά για κάθε 

μελέτη οι νόμοι και κανονισμοί που λαμβάνονται υπ όψιν. 

Κατά την Σύνταξη των Μελετών των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων ελήφθησαν, 

μεταξύ άλλων, υπ όψιν και τα εξής: 

 Το Κτιριολογικό Πρόγραμμα του υπό Μελέτη κτιρίου 

 Οι επί τόπου συνθήκες του Οικοπέδου 

Οι Επίσημοι Κανονισμοί βάσει των οποίων έχουν συνταχθεί οι Μελέτες των Εγκαταστάσεων 

είναι οι εξής: 

Ο Γ.Ο.Κ. Ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν. 1647/86 και Ν. 

1772/88. 

Ο Κτιριοδομικός κανονισμός (ΦΕΚ 59/Δ/3.2.89) 

ΤΟΤΕΕ 2411/86 Εγκαταστάσεις σε κτίρια και Οικόπεδα. Διανομή κρύου - ζεστού νερού 

ΤΟΤΕΕ 2412/86 Εγκαταστάσεις σε κτίρια και Οικόπεδα. Αποχετεύσεις. 

ΤΟΤΕΕ 2421/86 Μέρος 1ο/86. Εγκαταστάσεις σε κτίρια. Δίκτυα διανομής ζεστού νερού για 

θέρμανση χώρων 

ΤΟΤΕΕ 2421/86 Μέρος 2ο/86. Εγκαταστάσεις σε κτίρια. Λεβητοστάσιο παραγωγής ζεστού 

νερού. 

ΤΟΤΕΕ 2423/86 Εγκαταστάσεις σε κτίρια. Κλιματισμός κτιριακών χώρων. 

ΤΟΤΕΕ 2425/86 Εγκαταστάσεις σε κτίρια. Στοιχεία υπολογισμού φορτίων κλιματισμού 

ΤΟΤΕΕ 2451/86 Μόνιμα Πυροσβεστικά συστήματα 

Κανονισμοί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 

Κανονισμοί και Οδηγίες της ΔΕΗ. 
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Κανονισμός ΟΤΕ τοποθετήσεως και συντηρήσεως δευτερευουσών τηλεφωνικών 

εγκαταστάσεων ΦΕΚ. 331/31.3.80. 

Κανονισμός Πυροπροστασίας κτιρίων και οι ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις. 

ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 

Σε περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω νόμους και κανονισμούς θα 

ισχύουν οι διεθνείς κανονισμοί τυποποίησης και οι αποδεκτές τεχνικές της τέχνης και της 

επιστήμης. 
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2. ΥΔΡΕΥΣΗ 

2.1 Γενικά 

Μέσω των εγκαταστάσεων ύδρευσης οι οποίες θα κατασκευαστούν εξασφαλίζεται ότι θα 

υδροδοτηθούν όλα τα είδη κρουνοποιίας τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της 

εγκατάστασης. Παράλληλα μέσω του δικτύου ύδρευσης θα τροφοδοτηθεί και δίκτυο 

πυρόσβεσης. 

Η εγκατάσταση της ύδρευσης θα περιλαμβάνει: 

 Κεντρική παροχή νερού από το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής 

 Το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης για την τροφοδοσία με κρύο και ζεστό νερό όλων των 

υποδοχέων 

 Το εσωτερικό δίκτυο για την υδροδότηση της δεξαμενής πυρόσβεσης 

 Ηλιακούς θερμοσίφωνες οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή των ζεστών 

νερών χρήσης. 

 Τα είδη κρουνοποιίας. 

2.2 Υδροδότηση 

Προβλέπονται δύο μετρητές οι οποίοι θα είναι τοποθετημένοι σε αντίστοιχα φρεάτια. Ο ένας 

διαμέτρου 1 1/2’’  προορίζεται για την παροχή του κρύου νερού για την κάλυψη των αναγκών 

υδροδότησης των κτιρίων και ο άλλος διαμέτρου 2’’ για τη πλήρωση της δεξαμενής 

πυρόσβεσης. 

Ο σωλήνας από πολυπροπυλένιο (PP) διαμέτρου DN40 για την υδροδότηση των κτιρίων θα 

οδεύει περιμετρικά αυτών. 

Ο σωλήνας που προβλέπεται για την υδροδότηση της δεξαμενής πυρόσβεσης θα είναι 

κατασκευασμένος από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα και θα έχει διάμετρο 2”. 

2.3 Διάταξη δικτύου σωληνώσεων 

Το δίκτυο αρχίζει από το φρεάτιο του αγωγού σύνδεσης. Ο αγωγός ξεκινά από το φρεάτιο 

της σύνδεσης στο οποίο βρίσκεται ο μετρητής, η βαλβίδα αντεπιστροφής και ο γενικός 

διακόπτης της εγκατάστασης και θα καταλήγει σε φρεάτιο από το οποίο θα ξεκινούν δύο κλάδοι 

οι οποίοι θα καταλήγουν εντός των δύο κτιρίων (ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ/ΜΕΑ). Στην αρχή κάθε κλάδου 

θα τοποθετηθεί βάνα απομόνωσης.  
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Κατά την είσοδο του δικτύου στο ΚΔΑΠ θα τοποθετηθεί βάνα απομόνωσης. 

Στο κτίριο ΚΔΑΠ/ΜΕΑ το δίκτυο θα καταλήγει σε συλλεκτοδιανομέα νερού διαμέτρου σώματος 4’’ 

εντός του υπογείου του κτιρίου από όπου θα γίνεται η διανομή νερού στους επιμέρους χώρους του 

κτιρίου καθώς επίσης θα εκκινεί και γραμμή η οποία θα καταλήγει σε τσιμεντένια φρεάτια τύπου 

καμπάνα διαστάσεων: ΑΝΩ-390Χ390, ΚΑΤΩ-440x440mm με χυτοσιδηρό καπάκι στον 

περιβάλλοντα χώρο στα οποία θα υπάρχουν αναμονές για άρδρευση.  

Βάνες απομόνωσης θα τοποθετηθούν επίσης και εντός των κτιρίων όπως αποτυπώνεται στα 

σχέδια. 

Η ανάρτηση των σωλήνων θα γίνεται από δομικά στοιχεία του κτιρίου κατά τρόπο που να μην 

βλάπτεται σε καμιά περίπτωση η στατική αντοχή τους. Ο τρόπος ανάρτησης και στερέωσης των 

σωλήνων θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες των κανονισμών ΤΟΤΕΕ. 

Η όδευση των σωληνώσεων θα γίνεται  εντός της ψευδοροφής, υποδαπέδια και όπου αυτό είναι 

απαραίτητο χωνευτά μέσα στους τοίχους. 

Πριν από κάθε υποδοχέα θα τοποθετηθούν διακόπτες απομόνωσης. 

Για την εύκολη συντήρηση του δικτύου προβλέπονται κατάλληλα στοιχεία αποσύνδεσης των 

σωληνώσεων δηλαδή ρακόρ ή ζεύγος φλαντζών κατά περίπτωση. Τέτοιοι λυόμενοι σύνδεσμοι 

θα υπάρχουν πριν και μετά από κάθε όργανο ή ειδικό εξάρτημα όπως: ρυθμιστές πίεσης, 

φίλτρα, βάνες κλπ. 

Σε παρακείμενο φρεάτιο του φρεατίου στο οποίο βρίσκεται ο μετρητής για την υδροδότηση 

των κτιρίων, θα βρίσκεται και ο μετρητής με όλα τα απαραίτητα όργανα για την υδροδότηση της 

δεξαμενής πυρόσβεσης. 

Ο αγωγός του δικτύου υδροδότησης της δεξαμενής πυρόσβεσης θα οδεύει εντός του ιδίου 

καναλιού με τον αγωγό του δικτύου υδροδότησης των κτιρίων. 

Ο αγωγός θα καταλήγει τελικά στο υπόγειο του κτιρίου ΚΔΑΠ/ΜΕΑ αφού πρώτα συνδεθεί με 

φλοτεροδιακόπτη για την αυτόματη πλήρωση της δεξαμενής. 

Κατά την όδευση των δύο δικτύων θα τοποθετηθούν τσιμεντένια φρεάτια τύπου καμπάνα 

διαστάσεων: ΑΝΩ-390x390mm, ΚΑΤΩ-440x440mm με χυτοσιδηρό καπάκι, στα σημεία αλλαγής 

κατεύθυνσης όδευσης αυτών, όπως αποτυπώνεται και στο σχέδιο. 
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2.4 Υλικά σωληνώσεων 

Για την κατασκευή του δικτύου υδροδότησης των κτιρίων (ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ/ΜΕΑ) θα 

χρησιμοποιηθούν πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο (PP) ενώ για το δίκτυο πλήρωσης 

της δεξαμενής πυρόσβεσης από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα. 

2.5 Παραγωγή ζεστών νερών χρήσης 

Για την παραγωγή των ζεστών νερών χρήσης θα χρησιμοποιηθούν ηλιακοί θερμοσίφωνες. 

Για το ΚΔΑΠ προβλέπεται ηλιακός θερμοσίφωνας με δεξαμενή αποθήκευσης 150lt 

τοποθετημένος στον χώρο ελέγχου Η/Μ εγκαταστάσεων και ηλιακό συλλέκτη 4m
2
 ενώ για το κτίριο 

ΚΔΑΠ/ΜΕΑ, ηλιακός θερμοσίφωνας με δεξαμενή αποθήκευσης 420lt τοποθετημένος στο υπόγειο 

του κτιρίου και ηλιακό συλλέκτη 16m
2
. 

Ο έλεγχος του συστήματος (ηλιακού θερμοσίφωνα-ηλικών συλλεκτών) καθώς και η άντληση 

κρύου νερού προς τους ηλιακούς συλλέκτες θα πραγματοποιείται από τον ηλεκτρονικό διαφορικό 

θερμοστάτη και ηλιακό σταθμό τοποθετημένοι στους αντίστοιχους χώρους όπου βρίσκονται και οι 

ηλιακοί θερμοσίφωνες. Όλες οι δεξαμενές αποθήκευσης θα είναι διπλής ενέργειας με ηλεκτρική 

αντίσταση ισχύος 4kW. 

Η όδευση των σωληνώσεων ζεστού νερού θα γίνει με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνεται και 

η όδευση των σωληνώσεων κρύου νερού στο κτίριο ΚΠΧ, ενώ στο κτίριο ΚΔΑΠ/ΜΕΑ η διανομή 

ΖΝΧ θα ξεκινάει από συλλεκτοδιανομέα διαμέτρου σώματος 3’’ εντός του υπογείου του κτιρίου και 

η όδευση των σωληνώσεων θα γίνει με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνεται και η όδευση των 

σωληνώσεων κρύου νερού 

2.6 Μόνωση σωληνώσεων 

Όλες οι κεντρικές σωληνώσεις του ζεστού νερού θα μονωθούν με μονωτικό υλικό armaflex 

για την αποφυγή απώλειας θερμότητας. 
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3. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

3.1 Γενικά 

Μέσω των εγκαταστάσεων αποχέτευσης εξασφαλίζεται η απορροή των ακαθάρτων υδάτων 

από τους χώρους της εγκατάστασης. 

Βασική παράμετρος σχεδιασμού της εγκατάστασης είναι το γεγονός ότι βρίσκεται σε στάθμη 

υψηλότερη από αυτήν στην οποία βρίσκονται τα δίκτυα αποχέτευσης και ως εκ τούτου η 

απορροή των ακάθαρτων υδάτων θα επιτευχθεί με φυσική ροή βαρύτητας. 

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει : 

α) Τα εσωτερικά δίκτυα αποχετεύσεως των υδραυλικών υποδοχών των χώρων υγιεινής και 

άλλων μεμονωμένων υδραυλικών υποδοχέων, αποστραγγίσεων και εκκενώσεων. 

β) τους υδραυλικούς υποδοχείς των χώρων υγιεινής, καθαριότητας κλπ. 

γ) Τα δίκτυα αποχετεύσεων των τοπικών μονάδων ανεμιστήρων στοιχείων (Fan Coil Units) 

Η τελική διάθεση των ακαθάρτων θα γίνεται με σύνδεση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης 

των ακαθάρτων στο υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑΙ, το οποίο βρίσκεται στην οδό 

Λαμπρίδη.  

Τα δίκτυα αποχετεύσεων έχουν μελετηθεί και θα κατασκευασθούν σύμφωνα με την 

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2412/86, πρότυπα ΕΛΟΤ, διεθνείς κανονισμούς και τις ισχύουσες Υγειονομικές 

διατάξεις. 

3.2 Διάταξη δικτύου 

Το δίκτυο συλλογής περιλαμβάνει τις βαλβίδες απορροής, τα σιφώνια δαπέδου και το 

οριζόντιο αποχετευτικό δίκτυο των ΤΜΑΣ (τοπικές μονάδες ανεμιστήρα στοιχείου), μέχρι την 

σύνδεσή του στο κεντρικό δίκτυο. Το τοπικό αυτό δίκτυο κατασκευάζεται από σωλήνες σκληρού 

PVC αντοχής 6atm και οδεύει κατά κανόνα μέσα στα δάπεδα με κλίσεις μέχρι 1%.  

Οι συλλεκτήριες σωληνώσεις εντός κτιρίων (ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ/ΜΕΑ) οδηγούν με φυσική 

βαρυτική ροή τα λύματα στον κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό διάστασης DN150 ο οποίος οδεύει 

περιμετρικά των κτιρίων, όπως αποτυπώνεται και στο σχέδιο. 

Στα σημεία διακλάδωσης καθώς και στα σημεία αλλαγής κατεύθυνσης όδευσης του κεντρικού 

συλλεκτήριου αγωγού θα τοποθετηθούν τσιμεντέντια φρεάτια κλειστής ροής με χυτοσιδηρό 

καπάκι διαστάσεων όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο. Το βάθος του φρεατίου θα είναι 
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συνάρτηση της κλίσεως του προς αυτό οδηγούμενων σωλήνων που δεν πρέπει όμως να είναι 

μικρότερη από 1:100. 

Σε κάθε φρεάτιο θα τοποθετηθεί τάπα καθαρισμού του δικτύου αποχέτευσης. 

Τα λύματα θα οδηγούνται στον αγωγό σύνδεσης μέσω φρεατίου στο οποίο θα υπάρχει 

εγκατεστημένος πλαστικός μηχανοσίφωνας και  δικλείδα αντεπιστροφής και στην συνέχεια στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης. 

Η αποχέτευση των fan coils θα γίνει είτε μέσω συλλεκτήριων σωληνώσεων όπου αυτό είναι 

εφικτό οι οποίες θα οδηγούν τα συμπυκνώματα είτε στο δίκτυο αποχέτευσης με διάταξη 

σιφωνισμού να παρεμβάλλεται πριν την σύνδεση με τον συλλεκτήριο αγωγό , είτε μέσω 

οριζόντιων στηλών οι οποίες θα οδεύουν στο επίπεδο των κτιρίων και θα αποθέτουν τα 

συμπυκνώματα με ελεύθερη απορροή στο φυσικό έδαφος περιμετρικά των κτιρίων. 

Για την εκκένωση της δεξαμενής πυρόσβεσης προβλέπεται να τοποθετηθεί στο υπόγειο του 

κτιρίου ΚΔΑΠ/ΜΕΑ εμβαπτιζόμενη αντλία υδάτων εντός φρεατίου διαστάσεων 800x800x800m 

από όπου τα ύδατα θα οδηγούνται σε παρακείμενο φρεάτιο αποχέτευσης. Η αντλία θα είναι 

ικανή για παροχή Q=13.6l/s και μανομετρικό H=3.80m. Στο φρεάτιο θα καταλήγει ο αγωγός 

εκκένωσης της δεξαμενής καθώς και ο αγωγός υπερχείλισης αυτής 

3.3 Υλικά δικτύου αποχετεύσεων 

Η διαμόρφωση του δικτύου, η διάμετρος των διαφόρων τμημάτων του όπως και τα υλικά 

κατασκευής θα είναι σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τους υπολογισμούς, τηρουμένων 

των διατάξεων των επίσημων Κανονισμών του Ελληνικού Κράτους περί "Εσωτερικών 

Υδραυλικών Εγκαταστάσεων" και των οδηγιών της ΤΟΤΕΕ 2412/86. 

Στη βάση κάθε κατακόρυφης στήλης, όπως και σε τμήματα σωληνώσεων με πολλαπλές 

καμπύλες, θα υπάρχουν τάπες καθαρισμού ή φρεάτια επίσκεψης. 

Οι σωληνώσεις και τα εξαρτήματα των δικτύων αποχέτευσης στο εσωτερικό του κτιρίου θα 

κατασκευαστούν με πλαστικούς σωλήνες PVC-u, χρώμα γκρι, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

ΕΛΟΤ 1256 (σειρά Β) με ελάχιστο πάχος τοιχώματος 3.2mm όπως αυτές περιγράφονται στο 

τεύχος προδιαγραφών. 

Τα σιφώνια δαπέδου θα είναι από PVC και θα συνδέονται απ’ ευθείας με τους κύριους 

κλάδους του δικτύου μέσω ειδικών τεμαχίων συγκολλητών προς το δίκτυο εξαρτημάτων από 

PVC. 

Τα φρεάτια που διαμορφώνονται για επίσκεψη και καθαρισμό, κατά μήκος των 

αποχετευτικών αγωγών, και στις θέσεις αλλαγής κατευθύνσεως και διακλάδωσης τους θα 
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κατασκευαστούν όπως ορίζεται στις προδιαγραφές. Τα καλύμματα τους θα είναι διπλά στεγανά 

χυτοσιδηρά με αντοχή κλάσης B125 (12.5 τόνοι).  

3.4 Αποχέτευση υδραυλικών υποδοχέων 

Η αποχέτευση των διαφόρων υδραυλικών υποδοχέων θα γίνει ως εξής : 

Νιπτήρας μέσω ορειχάλκινου επιχρωμιωμένου σιφωνίου και σωλήνας PVC 

Φ40mm προς το σιφώνι δαπέδου 

Νεροχύτης με πλαστικό σωλήνα PVC Φ50mm προς το το σιφώνι δαπέδου 

Ντουζιέρα με πλαστικό σωλήνα PVC Φ50mm προς το το σιφώνι δαπέδου 

Λεκάνη WC με πλαστικό σωλήνα PVC Φ100mm 

Σιφώνι δαπέδου με πλαστικό σωλήνα PVC PVC Φ50mm ή PVC Φ70mm 

Εσωτ. Μον. Κλιμ. με πλαστικό σωλήνα PVC Φ32mm 

3.5 Υδραυλικοί υποδοχείς 

Τα είδη υγιεινής θα είναι κατασκευασμένα από υαλώδη πορσελάνη άριστης ποιότητας, όπως 

αυτά καθορίζονται στο τεύχος των προδιαγραφών, και νοούνται πλήρη, με όλα τα εξαρτήματα 

στήριξης κλπ., δηλαδή παραδοτέα σε λειτουργία. 

Η πλύση στις λεκάνες καθιστού τύπου των ενηλίκων θα γίνεται με δοχεία πλύσης χαμηλής 

πίεσης. 

Οι λεκάνες WC των ΑΜΕΑ θα είναι ειδικού τύπου (χαμηλού ύψους) και η πλύση θα γίνεται με 

δοχεία πλύσης χαμηλής πίεσης. 

3.6 Αποχέτευση ομβρίων υδάτων 

Για την αποχέτευση των όμβριων υδάτων, στο Κτίριο ΚΔΑΠ/ΜΕΑ θα τοποθετηθεί 

περιμετρικά της κεραμοσκεπής υδρορροή από ημικυκλική γαλβανισμένη λαμαρίνα και τα 

όμβρια ύδατα θα αποχετεύονται μέσω κατακόρυφων στηλών σε φρεάτιο ομβρίων υδάτων 

διαστάσεων 200x200mm και στην συνέχεια είτε με ελεύθερη απορροή στον περιβάλλοντα χώρο 

του κτιρίου είτε σε παρακείμενο φρεάτιο αποχέτευσης. 

Στο ΚΔΑΠ και συγκεκριμένα στο τμήμα του κτιρίου όπου υπάρχει δώμα, η αποχέτευση των 

ομβρίων θα γίνεται μέσω κατακόρυφων στηλών από ημικυκλική γαλβανισμένη λαμαρίνα σε 

πλαστικά φρεάτια 200x200x200mm και από εκεί είτε στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου με 

ελεύθερη απορροή είτε στο πλησίον φρεάτιο αποχέτευσης. 
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Στο τμήμα του κτιρίου όπου υπάρχει κεραμοσκεπή η απορροή θα πραγματοποιείται 

πλευρικά στα δώματα μέσω διάτρησης του στηθαίου. 

Η αποχέτευση των ομβρίων υδάτων της κεραμοσκεπής της Αίθουσας Μουσικοκινητικής 

αγωγής θα πραγματοποιείται με κατακόρυφους πλαστικούς (PVC) και ελεύθερη απορροή στον 

περιβάλλοντα χώρο. 

Για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων στο υπαίθριο θεατράκι-χώρος πολλαπών χρήσεων 

προβλέπεται συλλογη των ομβρίων σε πλαστικό κανάλι 135x98mm με τελική διάθεση στο 

πλησίον αυτού φρεάτιο αποχέτευσης. 
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4. ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΨΥΞΗ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ 

4.1 Γενικά 

Προβλέπεται κεντρικό σύστημα θέρμανσης και ψύξης για όλους τους κύριους και 

λειτουργικούς χώρους του ΚΔΑΠ και του ΚΔΑΠ/ΜΕΑ. Ειδικά για την αίθουσα μουσικοκινητικής 

αγωγής του ΚΔΑΠ και λόγω των ιδιαίτερων γεωμετρικών της χαρακτηριστικών (μεμονωμένος 

χώρος με μεγάλο ύψος) θα τοποθετηθεί ξεχωριστό σύστημα θέρμανσης – ψύξης. 

Θα τοποθετηθεί σύστημα θέρμανσης-ψύξης-κλιματισμού με πολυδιαιρούμενο σύστημα VRV-

INVERTER καθως και μονάδες επεξεργασίας νωπού (θέρμανση-ψύξη, αερισμός) με τη χρήση 

εναλλακτών αέρα-αέρα και ανάκτηση θερμότητας (και ενθαλπίας) >50%. 

Θα τοποθετηθεί 1 εξωτερική μονάδα για το κάθε κτίριο.  

Για το ΚΔΑΠ θα τοποθετηθεί μια μονάδα 18HP ικανότητας 53,90kW στην ψύξη (με εξωτερική 

θερμοκρασία στους 33,5οC και εσωτερική στους 26οC) και 56,90KW στη θέρμανση (με 

εξωτερική θερμοκρασία στους -6οC και εσωτερική στους 20οC) με 110% combination ratio 

εσωτερικών μονάδων. 

Για το ΚΔΑΠ/ΜΕΑ θα τοποθετηθεί μια μονάδα 24HP ικανότητας 78,30kW στην ψύξη (με 

εξωτερική θερμοκρασία στους 33,5οC και εσωτερική στους 27οC) και 75,00KW στη θέρμανση 

(με εξωτερική θερμοκρασία στους -6οC και εσωτερική στους 22οC) με 120% combination ratio 

εσωτερικών μονάδων. 

Για την Αίθουσα Μουσικοκινητικής Αγωγής θα τοποθετηθεί μια μονάδα 18HP ικανότητας 

21kW στην ψύξη (με εξωτερική θερμοκρασία στους 33,5οC και εσωτερική στους 26οC) και 

25,20KW στη θέρμανση (με εξωτερική θερμοκρασία στους -6οC και εσωτερική στους 20οC). 

Οι υπολογισμοί έγιναν για εξωτερικές συνθήκες για την περιοχή των Ιωαννίνων με μέση 

ελάχιστη εξωτερική θερμοκρασία χειμώνα -6οC / θέρους 33,5 οC και για εσωτερικές συνθήκες 

για το ΚΔΑΠ/ της Αίθουσας Μουσικοκινητικής Αγωγής χειμώνα 20οC / θέρους 26 οC και υγρασία 

50% και για το κτίριο ΚΔΑΠ/ΜΕΑ 22οC / θέρους 27 οC και υγρασία 50%. 

Ο έλεγχος και προγραμματισμός του συστήματος θέρμανσης-ψύξης-κλιματισμού θα 

πραγματοποιείται από το κεντρικό χειριστήριο που θα βρίσκεται στην είσοδο-χώρο υποδοχής 

για το κτίριο ΚΔΑΠ/ΜΕΑ και στον διάδρομο για το κτίριο ΚΔΑΠ. Το χειριστήριο για την Κεντρική 

Κλιματιστική Μονάδα της Αίθουσας Μουσικοκινητικής Αγωγής βρίσκεται στην είσοδο του 

χώρου. 
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Όλες οι μονάδες fan coil του συστήματος θα φέρουν και τοπικά επίτοιχα χειριστήρια ελέγχου 

όπως φαίνεται στα σχέδια. 

Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης κλιματισμού του κτηρίου είναι σύμφωνος με : 

1) τις οδηγίες ΤΟΤΕΕ 2423/86, 2425/86, ΕΛΟΤ ΕΝ 12831. 

2) τις οδηγίες ASHRAE Handbooks 2001 (ASHRAE RTS) 

3) τον Κτιριοδομικό Κανονισμό 

4) τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ/407/Β/9-4-10) και τις σχετικές 
ΤΟΤΕΕ 

5) τις γενικές και ειδικές απαιτήσεις της Τεχνικής Περιγραφής της ΔΕΗ. 

Οι απαιτήσεις για τον υπολογισμό των θερμικών απωλειών και των ψυκτικών φορτίων έγινε 

με τις παρακάτω παραδοχές: 

Για το Κτίριο ΚΔΑΠ: 

(1) Αίθουσα Απασχόλησης, Αίθουσα Κατασκευών, Χώρος Υποδοχής,  Γραφείο 

Εκπαιδευτών, Διάδρομος 

α) Για τους χώρους αυτούς προβλέπεται αερισμός και μερική παραλαβή των φορτίων 

κλιματισμού μέσω του επεξεργασμένου αέρα προσαγωγής του κεντρικού δικτύου 

αεραγωγών. 

Ο απαγόμενος αέρας, θα οδηγείται στην μονάδα VRV ανάκτησης αισθητής θερμότητας 

και απόρριψης τύπου VAM. 

β) Τα λοιπά φορτία κλιματισμού των εν λόγω χώρων θα παραλαμβάνονται από τοπικές 

εσωτερικές μονάδες συστήματος VRV που κατά κανόνα είναι εμφανούς, επιδαπέδιας 

τοποθέτησης κατά μήκος περιμετρικού τοίχου.  

γ) Η προσαγωγή του αέρα στους κλιματιζόμενους χώρους γίνεται όπου είναι δυνατό με 

στόμια στροβιλισμού προσαγωγής και η απαγωγή με στόμια επιστροφής στην 

ψευδοροφή. 

δ) Κατά την μελέτη θέρμανσης λήφθηκε υπόψη επιθυμητή θερμοκρασία θερμαινόμενων 

χώρων ίση με +20°C, με αντίστοιχη θερμοκρασία περιβάλλοντος -6° C. 

Κατά τη μελέτη για τα συστήματα ψύξης η επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία 

λαμβάνεται ίση με +26°C και η εσωτερική υγρασία ίση με 50%. 

ε) Για τον εξαερισμό θα ληφθεί υπόψη η χρήση των επιμέρους χώρων των κτιρίων 

σύμφωνα με την σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2425/1986, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
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Κτίριο ΚΔΑΠ 

ΧΩΡΟΣ ΧΡΗΣΗ m3/h/m2 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
Βρεφικός σταθμός, 
παιδικός σταθμός 11,25 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
Βρεφικός σταθμός, 
παιδικός σταθμός 11,25 

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
Βρεφικός σταθμός, 
παιδικός σταθμός 11,25 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 
Βρεφικός σταθμός, 
παιδικός σταθμός 11,25 

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 
Βοηθητικοί χώροι-
διάδρομος 

2,60 

 

(2) Χώροι υγιεινής 

α) Στα αποχωρητήρια και τους προθαλάμους τους θα προβλεφθούν: 

 προσαγωγή επεξεργασμένου νωπού αέρα από το κεντρικό δίκτυο αεραγωγών της 

μονάδας ανάκτησης θερμότητας κι επεξεργασίας νωπού. Η διακίνηση του αέρα θα 

γίνει με την χρήση τοπικών στομίων επικοινωνίας τοίχου. 

 μηχανικός χρονοπρογραμματιζόμενος εξαερισμός (με στόμιο απαγωγής ανά 

λεκάνη WC), με την χρήση τοπικού δικτύου ομαδοποιημένων αεραγωγών και 

ανεμιστήρα εξαερισμού. 

 διατήρηση υποπίεσης, με 20% μεγαλύτερη την απαγωγή και μεταφορά αέρα μέσω 

στομίων επικοινωνίας στις θύρες. 

β) Η λειτουργία του εξαερισμού θα είναι αυτοματοποιημένη, χρονοπρογραμματιζόμενη 

ανεξάρτητα του υπόλοιπου κλιματισμού. Εναλλακτικά θα υπάρχει ικανότητα και 

χειροκίνητης θέσης εντός-εκτός λειτουργίας. 

γ) Η στάθμη αερισμού δεν θα υπολείπεται των 50m3/h ανά λεκάνη αποχωρητηρίου 

καθώς και των 3 ACH για τους χώρους υγιεινής εν γένει.  

Από την μελέτη θερμικών απωλειών και φορτίων κλιματισμού προέκυψαν τα ακόλουθα: 

ΧΩΡΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΕΣ 
ΑΠΩΛΕΙΕΣ (kW) 

ΘΕΡΜΙΚΕΣ 
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΛΟΓΩ 
ΑΕΡΙΣΜΟΥ (kW) 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΘΕΡΜΙΚΕΣ 
ΑΠΩΛΕΙΕΣ 
(kW) 

ΨΥΚΤΙΚΑ 
ΦΟΡΤΙΑ 
(kW) 

ΨΥΚΤΙΚΑ 
ΦΟΡΤΙΑ 
ΛΟΓΩ 
ΑΕΡΙΣΜΟΥ 
(kW) 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΨΥΚΤΙΚΑ 
ΦΟΡΤΙΑ 
(kW) 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1,60 5,20 6,80 5,30 4,35 9,65 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2,10 8,50 10,60 6,70 7,10 13,80 

ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 3,50 9,50 13,00 13,80 7,85 21,55 
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WC ΑΝΤΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 0,50 1,80 2,30 1,30 1,60 2,90 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 
0,40 1,00 1,40 1,85 0,80 2,65 

CONTROL ROOM 0,25 0,50 0,75 0,80 0,40 1,20 

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ_1 (ΑΡΙΣΤΕΡΑ) 0,15 0,55 0,70 0,20 0,40 0,60 

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ_2 (ΔΕΞΙΑ) 0,25 0,55 0,80 0,35 0,40 0,75 

WC_AMEA_1 (ΑΡΙΣΤΕΡΑ) 0,15 0,50 0,65 0,45 0,40 0,85 

WC_AMEA_1 (ΔΕΞΙΑ) 0,25 0,50 0,75 0,35 0,40 0,75 

ΣΥΝΟΛΟ 9,15 28,60 37,75 31,10 23,70 54,80 

 

Για το Κτίριο ΚΔΑΠ/ΜΕΑ: 

(1) Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, Αίθουσα οροθεραπείας, Χώρος ανάπαυσης 7 κλινών, 

Γραφείο Κοινωνικού Λειτουργού - Εργοθεραπευτών, του 1ου ΚΔΑΠ/ΜΕΑ, Αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων, Αίθουσα εργοθεραπειας,  Χώρος ανάπαυσης 6 κλινών, Γραφείο 

Κοινωνικού Λειτουργού - Εργοθεραπευτων, του 2ου ΚΔΑΠ/ΜΕΑ, Αίθουσες εργαστηρίων, 

Είσοδος ΚΔΑΠ-ΜΕΑ-χώρος υποδοχής. 

α) Για τους χώρους αυτούς προβλέπεται αερισμός και μερική παραλαβή των φορτίων 

κλιματισμού μέσω του επεξεργασμένου αέρα προσαγωγής του κεντρικού δικτύου 

αεραγωγών. 

Ο απαγόμενος από τα γραφεία αέρας, θα οδηγείται στην μονάδα VRV ανάκτησης 

αισθητής θερμότητας και απόρριψης τύπου VAM. 

β) Τα λοιπά φορτία κλιματισμού των εν λόγω χώρων θα παραλαμβάνονται από τοπικές 

εσωτερικές μονάδες συστήματος VRV που κατά κανόνα είναι εμφανούς, επιδαπέδιας 

τοποθέτησης κατά μήκος περιμετρικού τοίχου. 

γ) Η προσαγωγή του αέρα στους κλιματιζόμενους χώρους γίνεται όπου είναι δυνατό με 

στόμια στροβιλισμού προσαγωγής και η απαγωγή με στόμια επιστροφής στην 

ψευδοροφή. 

δ) Κατά την μελέτη θέρμανσης λήφθηκε υπόψη επιθυμητή θερμοκρασία θερμαινόμενων 

χώρων ίση με +22°C, με αντίστοιχη θερμοκρασία περιβάλλοντος -6° C. 

Κατά τη μελέτη για τα συστήματα ψύξης η επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία λαμβάνεται 

ίση με +27°C και η εσωτερική υγρασία ίση με 50%. 

    ε) Για τον εξαερισμό θα ληφθεί υπόψη η χρήση των επιμέρους χώρων των κτιρίων σύμφωνα 

με την σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2425/1986, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΚΤΙΡΙΟ ΚΔΑΠ/ΜΕΑ 

ΧΩΡΟΣ ΧΡΗΣΗ m3/h/άτομο m3/h/m2 

ΚΔΑΠ_1 - ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
ΚΔΑΠ_1 - ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΚΔΑΠ_1 - ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ 7 
ΚΛΙΝΩΝ 
ΚΔΑΠ_1 - ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ 

Βρεφικός σταθμός, 
παιδικός σταθμός 45 - 

ΚΔΑΠ_2 - ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
ΚΔΑΠ_2 - ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΚΔΑΠ_2 - ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ 6 
ΚΛΙΝΩΝ 
ΚΔΑΠ_2 - ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ 

Βρεφικός σταθμός, 
παιδικός σταθμός 45 - 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΔΑΠ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 
  

2,6 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

Πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση, 
δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 

- 2,6 

 

(2) Χώροι υγιεινής 

α) Στα αποχωρητήρια και τους προθαλάμους τους θα προβλεφθούν: 

 προσαγωγή επεξεργασμένου νωπού αέρα από το κεντρικό δίκτυο αεραγωγών της 

μονάδας ανάκτησης θερμότητας κι επεξεργασίας νωπού. Η διακίνηση του αέρα θα 

γίνει με την χρήση τοπικών στομίων επικοινωνίας τοίχου. 

 μηχανικός χρονοπρογραμματιζόμενος εξαερισμός (με στόμιο απαγωγής ανά 

λεκάνη WC), με την χρήση τοπικού δικτύου ομαδοποιημένων αεραγωγών και 

ανεμιστήρα εξαερισμού. 

 διατήρηση υποπίεσης, με 20% μεγαλύτερη την απαγωγή και μεταφορά αέρα μέσω 

στομίων επικοινωνίας στις θύρες. 

β) Η λειτουργία του εξαερισμού θα είναι αυτοματοποιημένη, χρονοπρογραμματιζόμενη 

ανεξάρτητα του υπόλοιπου κλιματισμού. Εναλλακτικά θα υπάρχει ικανότητα και 

χειροκίνητης θέσης εντός-εκτός λειτουργίας. 

γ) Η στάθμη αερισμού δεν θα υπολείπεται των 50m3/h ανά λεκάνη αποχωρητηρίου 

καθώς και των 3 ACH για τους χώρους υγιεινής εν γένει.  
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(3) Χώρος παρασκευής γευμάτων, Χώρος εξυπ./ αποθήκη του 1ου ΚΔΑΠ/ΜΕΑ, Χώρος 

παρασκευής γευμάτων, Διάδρομος του 2ου ΚΔΑΠ/ΜΕΑ, Χώρος ελέγχου Η/Μ 

εγκαταστάσεων και κλιμακοστάσιο. 

Στους παραπάνω χώρους  θα προβλεφθεί: 

προσαγωγή επεξεργασμένου νωπού αέρα από το κεντρικό δίκτυο αεραγωγών της 

μονάδας ανάκτησης θερμότητας κι επεξεργασίας νωπού. Η διακίνηση του αέρα θα γίνει 

με την χρήση τοπικών στομίων επικοινωνίας τοίχου. 

 

Από την μελέτη θερμικών απωλειών και φορτίων κλιματισμού προέκυψαν τα ακόλουθα : 

 

ΧΩΡΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΕΣ 
ΑΠΩΛΕΙΕΣ (kW) 

ΘΕΡΜΙΚΕΣ 
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΛΟΓΩ 
ΑΕΡΙΣΜΟΥ (kW) 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΘΕΡΜΙΚΕΣ 
ΑΠΩΛΕΙΕΣ 
(kW) 

ΨΥΚΤΙΚΑ 
ΦΟΡΤΙΑ 
(kW) 

ΨΥΚΤΙΚΑ 
ΦΟΡΤΙΑ 
ΛΟΓΩ 
ΑΕΡΙΣΜΟΥ 
(kW) 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΨΥΚΤΙΚΑ 
ΦΟΡΤΙΑ 
(kW) 

ΚΔΑΠ_1 - ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

0,98 4,09 5,07 5,02 2,80 7,82 

ΚΔΑΠ_1 - ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1,86 6,18 8,04 9,43 4,20 13,63 

ΚΔΑΠ_1 - ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ 
7 ΚΛΙΝΩΝ 1,05 1,35 2,40 4,90 0,85 5,75 

ΚΔΑΠ_1 - ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ  0,27 0,56 0,83 1,88 0,35 2,23 

ΚΔΑΠ_1 - WC  
0,63 1,71 2,34 1,88 1,12 3,00 

ΚΔΑΠ_1 - ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΓΕΥΜΑΤΩΝ  0,30 0,54 0,83 2,38 0,35 2,73 

ΚΔΑΠ_1 - ΧΩΡΟΣ ΕΞΥΠ./ 
ΑΠΟΘΗΚΗ 

0,37 0,52 0,89 1,25 0,34 1,59 

ΚΔΑΠ_2 - ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 0,88 3,34 4,22 4,25 2,52 6,77 

ΚΔΑΠ_2 - ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1,12 3,69 4,81 6,05 2,52 8,57 

ΚΔΑΠ_2 - ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ 
6 ΚΛΙΝΩΝ 0,65 1,16 1,80 2,92 0,70 3,62 

ΚΔΑΠ_2 - ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΓΕΥΜΑΤΩΝ  0,33 0,55 0,87 2,20 0,35 2,55 

ΚΔΑΠ_2 - WC  0,28 0,85 1,13 0,98 0,56 1,54 

ΚΔΑΠ_2 - ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ  0,30 0,57 0,87 1,03 0,35 1,38 

ΚΔΑΠ_2 - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ  0,12 0,27 0,39 0,33 0,00 0,33 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2,32 10,68 13,00 11,35 7,33 18,68 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΔΑΠ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ  1,26 2,94 4,20 1,83 1,74 3,57 

ΣΥΝΟΛΟ 12,72 38,99 51,71 57,70 26,10 83,80 
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Για την Αίθουσα Μουσικοκινητικής Αγωγής: 

(1) Αίθουσα Μουσικοκινητικής αγωγής, Εξώστης 

α) Για τους χώρους αυτούς προβλέπεται αερισμός και παραλαβή των φορτίων κλιματισμού 

μέσω του επεξεργασμένου αέρα προσαγωγής του κεντρικού δικτύου αεραγωγών από μία 

ΚΚΜ με ανάκτηση θερμότητας, υγραντήρα ψεκασμού και θέρμανση-ψύξη του 

προσαγόμενου αέρα μέσω στοιχείου ικανότητας 21kW στην ψύξη (με εξωτερική 

θερμοκρασία στους 33,5οC) και 12,5KW στη θέρμανση (με εξωτερική θερμοκρασία στους 

-6οC) με βαλβίδα απευθείας εκτόνωσης DX. 

β) Κατά την μελέτη θέρμανσης λήφθηκε υπόψη επιθυμητή θερμοκρασία θερμαινόμενων 

χώρων ίση με +20°C, με αντίστοιχη θερμοκρασία περιβάλλοντος -6° C. 

Κατά τη μελέτη για τα συστήματα ψύξης η επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία λαμβάνεται 

ίση με +26°C και η εσωτερική υγρασία ίση με 50%. 

    γ) Για τον εξαερισμό θα ληφθεί υπόψη η χρήση των επιμέρους χώρων των κτιρίων σύμφωνα 

με την σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2425/1986, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΚΤΙΡΙΟ ΚΔΑΠ/ΜΕΑ 

ΧΩΡΟΣ ΧΡΗΣΗ m3/h/άτομο m3/h/m2 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 

Παιδικός Σταθμός - 11,25 

 

Από την μελέτη θερμικών απωλειών και φορτίων κλιματισμού προέκυψαν τα ακόλουθα : 

 

ΧΩΡΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΕΣ 
ΑΠΩΛΕΙΕΣ (kW) 

ΘΕΡΜΙΚΕΣ 
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΛΟΓΩ 
ΑΕΡΙΣΜΟΥ (kW) 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΘΕΡΜΙΚΕΣ 
ΑΠΩΛΕΙΕΣ 
(kW) 

ΨΥΚΤΙΚΑ 
ΦΟΡΤΙΑ (kW) 

ΨΥΚΤΙΚΑ 
ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ 
ΑΕΡΙΣΜΟΥ 
(kW) 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΨΥΚΤΙΚΑ 
ΦΟΡΤΙΑ 
(kW) 

ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
Σ 4,00 17,60 21,60 9,70 14,20 23,90 

ΕΞΩΣΤΗΣ 1,35 0,000 1,35 1,90 0 1,90 

 

 Τέλος λόγω της χρήσης της Αίθουσας Μουσικοκινητικής αγωγής θα πρέπει να διατηρούμε 

χαμηλά το επίπεδο όχλησης από τους αεραγωγούς στους εσωτερικούς χώρους, και 

συγκεκριμένα κάτω από NR25. Αντίστοιχα για το δίκτυο απαγωγής το όριο που πρέπει να 
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διατηρηθεί για να μην υπάρχει όχληση στον περιβάλλοντα χώρο και σε χρήστες άλλων 

ιδιοκτησιών περιμετρικά είναι NR50. 

4.2 Συστήματα θέρμανσης – ψύξης 

Για την παραλαβή του θερμικού και ψυκτικού φορτίου των χώρων θα χρησιμοποιηθούν 

τοπικές εσωτερικές μονάδες VRV οι οποίες τροφοδοτούνται με ψυκτικό ρευστό R410Α από τις 

εξωτερικές μονάδες VRV μέσω χαλκοσωλήνων. 

Η εξωτερικές μονάδα θα: 

α) καλύπτουν τις απαιτήσεις σε συνθήκες σχεδιασμού χωρίς υπερφόρτιση (δηλαδή στην 

ονομαστική γωνιακή ταχύτητα των ηλεκτροκινητήρων των συμπιεστών τους), 

β) είναι εξοπλισμένες με τουλάχιστον ένα συμπιεστή μεταβλητών στροφών, 

γ) τοποθετηθούν στον περιβάλλοντα χώρο των κτιρίων, αντικραδασμικά-αντισεισμικά 

εδραζόμενες, με κατάλληλα περιθώρια χώρου για συντήρηση και προστατευμένες με 

ηχοπέτασμα-ανεμοφράκτη (εάν απαιτείται), 

δ) είναι (κατά κανόνα) κατακόρυφης ανοδικής εκροής αέρα και θα διαθέτει αντιδιαβρωτική 

επίστρωση του θερμοεναλλάκτη αέρα-ψυκτικού ρευστού, 

ε) φέρει ψυκτικό κύκλωμα με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα συμπεριλαμβανομένων των 

εξής: 

 ηλεκτρονική διάταξη εκτόνωσης 

 υγροδιαχωριστήρα και πιεζοστάτη αναρρόφησης  

 ελαιοδιαχωριστήρες και πιεζοστάτες στις καταθλίψεις 

 ενδείξεις πιέσεων-θερμοκρασιών εξάτμισης και συμπύκνωσης 

Για το ΚΔΑΠ θα τοποθετηθεί μια μονάδα 18HP ικανότητας 53,90kW στην ψύξη (με εξωτερική 

θερμοκρασία στους 33,5οC και εσωτερική στους 26οC) και 56,90KW στη θέρμανση (με 

εξωτερική θερμοκρασία στους -6οC και εσωτερική στους 20οC) με 110% combination ratio 

εσωτερικών μονάδων. 

Για το ΚΔΑΠ/ΜΕΑ θα τοποθετηθεί μια μονάδα 24HP ικανότητας 78,30kW στην ψύξη (με 

εξωτερική θερμοκρασία στους 33,5οC και εσωτερική στους 27οC) και 75,00KW στη θέρμανση 

(με εξωτερική θερμοκρασία στους -6οC και εσωτερική στους 22οC) με 120% combination ratio 

εσωτερικών μονάδων. 

Για την Αίθουσα Μουσικοκινητικής Αγωγής θα τοποθετηθεί μια μονάδα 18HP ικανότητας 

21kW στην ψύξη (με εξωτερική θερμοκρασία στους 33,5οC και εσωτερική στους 26οC) και 

25,20KW στη θέρμανση (με εξωτερική θερμοκρασία στους -6οC και εσωτερική στους 20οC). 
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Οι εσωτερικές μονάδες κλιματισμού προβλέπονται να είναι fancoil δαπέδου, αμέσου 

εκτονώσεως, εμφανούς τοποθέτησης. Νοούνται πλήρη με χειριστήρια ενσύρματα πάνω στις 

μονάδες ή επίτοιχα, στις θέσεις των υφιστάμενων χειριστηρίων, την σύνδεσή τους προς 

ηλεκτρικά δίκτυα (ισχυρά και ασθενή), δίκτυα απορροής συμπυκνωμάτων, ψυκτικά δίκτυα και 

την πλήρωσή τους με οικολογικό ψυκτικό ρευστό. 

Συνολικά θα τοποθετηθούν 8 εσωτερικές μονάδες (επιδαπέδιες) στο ΚΔΑΠκαι 14 εσωτερικές 

μονάδες (επιδαπέδιες) με ικανότητα ανακυκλοφορίας αέρα χώρου κατ’ ελάχιστον ίση προς 8 

ACH και επαρκή ωφέλιμη πίεση για την διακίνηση του,  σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και 

στις θέσεις οι οποίες σημειώνονται στα σχέδια της μελέτης. Η Αίθουσα Μουσικοκινητικής 

αγωγής και ο εξώστης θα εξυπηρετούνται από την ΚΚΜ μέσω στομίων προσαγωγής στην 

ψευδοροφή και στομίων απαγωγής χαμηλά στις άκρες του χώρου. 

 

ΚΤΙΡΙΟ 
ΠΛΗΘΟΣ 
ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ*                                             
(total cooling/sensible 
cooling/heating) 

ΚΔΑΠ 2 Επιδαπέδια μονάδα 2.27kW/1.61kW/2.49kW 

ΚΔΑΠ 1 Επιδαπέδια μονάδα 2.91kW/2.07kW/3.19kW 

ΚΔΑΠ 3 Επιδαπέδια μονάδα 5.79kW/4.09kW/5.90kW 

ΚΔΑΠ 2 Επιδαπέδια μονάδα 7.33kW/5.09kW/7.49kW 

ΚΔΑΠ/ΜΕΑ 2 Επιδαπέδια μονάδα 2.27kW/1.61kW/2.33kW 

ΚΔΑΠ/ΜΕΑ 3 Επιδαπέδια μονάδα 2.91kW/2.07kW/2.99kW 

ΚΔΑΠ/ΜΕΑ 4 Επιδαπέδια μονάδα 3.73kW/2.72kW/3.73kW 

ΚΔΑΠ/ΜΕΑ 3 Επιδαπέδια μονάδα 4.66kW/3.36kW/4.69kW 

ΚΔΑΠ/ΜΕΑ 2 Επιδαπέδια μονάδα 5.79kW/4.09kW/5.90kW 

 

* Συνθήκες λειτουργίας για την περιοχή των Ιωαννίνων 
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4.3 Συστήματα αερισμού 

Για τον αερισμό των χώρων προτείνεται η τοποθέτηση 8 (3 για το ΚΔΑΠ– 5 για το κτίριο 

ΚΔΑΠ/ΜΕΑ) τοπικών συστημάτων αερισμού, με ανάκτηση θερμότητας, υγραντήρα ψεκασμού 

και θέρμανση-ψύξη του προσαγόμενου αέρα μέσω στοιχείου απευθείας εκτόνωσης που θα 

συνδέεται με το κεντρικό σύστημα VRV. Τα συστήματα θα προκλιματίζουν τον εισερχόμενο 

αέρα, δηλαδή θα αναλαμβάνουν τα θερμικά-ψυκτικά φορτία του νωπού αέρα, σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα και στις θέσεις οι οποίες σημειώνονται στα σχέδια της μελέτης. 

 

ΚΤΙΡΙΟ 
ΠΛΗΘΟΣ 
ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ Ονομαστική Δυναμικότητα 

ΚΔΑΠ 3 
Μονάδα προσαγωγής και 
επεξεργασίας νωπού 
αέρα 

1000 m
3
/h 

ΚΔΑΠ/ΜΕΑ 2 
Μονάδα προσαγωγής και 
επεξεργασίας νωπού 
αέρα 

500 m
3
/h 

ΚΔΑΠ/ΜΕΑ 3 
Μονάδα προσαγωγής και 
επεξεργασίας νωπού 
αέρα 

1000 m
3
/h 

Ο εξαερισμός των χώρων υγιεινής θα γίνει με ανεμιστήρα in-line. Ο αέρας θα απάγεται με 

δίκτυο αεραγωγών προς το εξωτερικό του κτιρίου. 

Η ΚΚΜ που θα εξυπηρετεί την Αίθουσα Μουσικοκινητικής αγωγής και τον εξώστη θα παρέχει 

νωπό αέρα στο χώρο και ταυτόχρονα θα παραλαμβάνει τα φορτία του αερισμού. Παράλληλα, 

θα παραλαμβάνουν και τα υπόλοιπα φορτία του χώρου. Η ΚΚΜ θα διαθέτει εναλλάκτη με 

ανάκτηση θερμότητας τουλάχιστον 73% και υγραντήρα ψεκασμού.  

Τα χαρακτηριστικά της ΚΚΜ παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΚΚΜ 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 
ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ 

(m3/h) 

ΣΤΑΤΙΚΗ 
ΠΙΕΣΗ 

ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ 
(Pa) 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 
ΑΠΑΓΩΓΗΣ 

(m3/h) 

ΣΤΑΤΙΚΗ 
ΠΙΕΣΗ 

ΑΠΑΓΩΓΗΣ 
(Pa) 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΝΩΠΟΥ 

ΑΕΡΑ 
(m3/h) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

(KW) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΨΥΞΗΣ 
(KW) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΥΓΡΑΝΣΗΣ 

(kg/h) 

ΒΑΝΕΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

Αίθουσα 
Μουσικοκινητικής 

Αγωγής 
1.880 55 1.880 390 1.800 12,50 21,00 9,50 

ΕΛΕΧΓΟΣ 
ΣΤΗΝ 

ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ 
ΒΑΛΒΙΔΑ 

ΤΟΥ DX COIL 
ΚΑΙ ΔΙΟΔΗ 
BANA ΣΤΟ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΥΓΡΑΝΣΗΣ 

 

Το σύστημα θα προκλιματίζει τον εισερχόμενο αέρα μέσω του εναλλάκτη, δηλαδή θα 

παραλαμβάνει τα θερμικά-ψυκτικά φορτία του νωπού αέρα, και η αντλία θερμότητας θα 

αναλαμβάνει να καλύψει τα υπόλοιπα φορτία που δεν παρέλαβε ο εναλλάκτης. Η ονομαστική 
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ικανότητα των δύο μονάδων για προσαγωγή αέρα στον χώρο είναι 3300m3/h έκαστη. Ανάλογα 

με την απαιτούμενη στατική πίεση η ικανότητα της μονάδας διαφοροποιείται. 

Η ΚΚΜ θα εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες: 

 Προσαγωγή και επεξεργασία 100% νωπού αέρα καθώς και απόρριψη αέρα χώρου με 

διαφορετικούς ανεμιστήρες 

 Διήθηση του προσαγόμενου αέρα μέσω φίλτρων  νωπού αέρα. Συγκεκριμένα, θα 

υπάρχουν πρόφιλτρα G3 πριν το στοιχείο ανάκτησης και φίλτρα F7 μετά το στοιχείο. 

 Ανάκτηση θερμότητας από το ρεύμα απόρριψης στο ρεύμα προσαγωγής, με 

πλακοειδή εναλλάκτη. 

Αυτός ο εναλλάκτης αέρα-αέρα θα: 

 Ανακτά θερμική ισχύ τουλάχιστον ίση προς το 73% του ολικού φορτίου νωπού τόσο 

σε συνθήκες ψύξης όσο και θέρμανσης, 

 παρακάμπτεται  αυτόματα (θερμοστατικός έλεγχος) για λειτουργίες φυσικής ψύξης και 

νυκτερινού δροσισμού 

 προστατεύεται έναντι ρύπανσης (με προφιλτρα κατηγορίας G3 ή καλύτερης, σε 

αμφότερα τα ρεύματα αέρα) και έναντι λειτουργίας σε αντίξοες συνθήκες υγρασίας ή 

θερμοκρασίας (με αυτόματη ρύθμιση του ποσοστού νωπού). 

Η μηχανική ψύξη / θέρμανση θα γίνεται με μέσω στοιχείου με βαλβίδα απευθείας εκτόνωσης 

DX. Η ονομαστική απόδοση του στοιχείου θα είναι 21,00KW στην ψύξη σε εξωτερική 

θερμοκρασία 33,5οC.  

Η διαδικασία της ύγρανσης θα γίνεται με ενσωματωμένη διάταξη «φυσικής» εξάτμισης, 

πλήρως αυτοματοποιημένης λειτουργίας. 

Θα διαθέτουν ξεχωριστούς ανεμιστήρες προσαγωγής και απαγωγής, με inverters, 

κατάλληλους για την κάλυψη της απαιτούμενης παροχής και με στατική πίεση η οποία θα 

καλύπτει τις απώλειες τριβών του δυσμενέστερου κλάδου των αεραγωγών, καθώς και τις τριβές 

φίλτρων, λοιπών εξαρτημάτων κλπ. Θα διαθέτουν  ηλεκτροκινητήρα (Η/Κ) απευθείας ζεύξης, 

ονομαστικής γωνιακής ταχύτητας έως 1950 RPM, υψηλού βαθμού απόδοσης κλάσης μόνωσης 

F (ή Β με κατάλληλη υπερδιαστασιολόγηση), βαθμού προστασίας τουλάχιστον ΙΡ54, με 

ενσωματωμένο στα τυλίγματα θερμικό στοιχείο προστασίας. Ο Η/Κ θα ικανότητα παροχής αέρα 

θα είναι κατά τουλάχιστον 30% μεγαλύτερης από την απαιτούμενη στο χώρο. 
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Επίσης η μονάδα θα διαθέτει μονάδα χειρισμού και ελέγχου και σε κάθε περίπτωση θα διαθέτει 

τα κατάλληλα ρυθμιστικά διαφράγματα προκειμένου να μπορεί να εκτελεί λειτουργία free cooling 

παρακάμπτοντας το στοιχείο στις ενδιάμεσες περιόδους (άνοιξη – φθινόπωρο). 

4.4 Δίκτυα σωληνώσεων ψυκτικών ρευστών 

Για την διασύνδεση των εσωτερικών με τις εξωτερικές μονάδες των διμερών ή 

πολυδιαιρετών συσκευών κλιματισμού ανέσεως (ψύξης-θέρμανσης) θα χρησιμοποιηθούν 

κατάλληλες χάλκινες σωληνώσεις επαρκούς αντοχής για εσωτερικές συνθήκες πίεσης-

θερμοκρασίας τουλάχιστον 42 bar(g) – 1300C, ή σύμφωνα με συγκεκριμένα τεχνικά στοιχεία 

του κατασκευαστή των συσκευών που θα υποβληθούν στην Επιχείρηση. 

Στα προς εγκατάσταση πολυδιαιρετά συστήματα (VRV) θα προβλεφθούν δίκτυα 

σωληνώσεων με συλλεκτοδιανομείς αντί διακλαδωτήρων, για την ροή του ψυκτικού ρευστού 

προς/από τις εσωτερικές μονάδες. 

Οι συλλεκτοδιανομείς θα τοποθετηθούν σε ευπρόσιτες, για λόγους συντήρησης, θέσεις και 

θα σημανθούν κατάλληλα (ένδειξη τερματικής μονάδας κάθε γραμμής). Η θέση που προτείνεται 

αποτυπώνεται στα σχέδια της μελέτης με τις αντίστοιχες θυρίδες επίσκεψεως. 

Η διέλευση των σωληνώσεων θα γίνεται εντός καναλιών ή εντός της ψευδοροφής. 

Οι εσωτερικές, των κτηριακών χώρων, οδεύσεις ψυκτικών δικτύων θα υλοποιούνται με 

χαλκοσωλήνες: 

• ανοπτημένους (“μαλακούς”, ποιότητας χαλκού R220 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1057), 

• διατομών σύμφωνα με το ΕΝ 12735-1, με μεγαλύτερη αποδεκτή τη Φ 3/4″x1.0 mm, 

• μονοκόμματους (χωρίς ενδιάμεσες ενώσεις μεταξύ εξωτερικής μονάδας διμερούς 

συσκευής ή συλλεκτοδιανομέα VRV και εσωτερικής μονάδας), 

• εργοστασιακά θερμομονωμένους. 

Κατά την κρίση της Επίβλεψης μπορεί να επιτραπούν για ειδικούς λόγους ενδιάμεσες 

ενώσεις στις σωληνώσεις αυτές. Σε τέτοια περίπτωση οι ενώσεις θα γίνουν με κατάλληλη 

μέθοδο σε ευπρόσιτα σημεία και θα σημανθούν οι θέσεις επί τόπου και επί των σχεδίων. 

Οι ελάχιστες αποδεκτές ακτίνες καμπύλωσης για τις εν λόγω σωληνώσεις είναι οι 

οκταπλάσιες της εξωτερικής διαμέτρου. 

Για περιπτώσεις τμημάτων σωλήνωσης με μεγαλύτερες απαιτούμενες διατομές ροής και 

όδευση εξωτερικά του κτηρίου ή σε Η/Μ χώρους, θα εφαρμοστούν “σκληροί” χαλκοσωλήνες 

(ποιοτήτων R290 ή R250 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1057), εξωτερικών διαμέτρων τουλάχιστον Φ7/8″, 
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ελάχιστων παχών τοιχώματος κατά ASTM std B280-τύπος L, συνδεόμενες με σκληρή κόλληση 

και με σήμανση των σημείων κόλλησης. 

Οι θερμομονωτικοί μανδύες θα είναι μορφής κυλινδρικού κελύφους, από δύσφλεκτο υλικό 

μέγιστης αγωγιμότητας 0,05 W/(mK) στους 50°C με θερμοκρασιακή αντοχή άνω των 100οC και 

ελάχιστο πάχος ίσο προς το 0,5 της εξωτερικής διαμέτρου του αντίστοιχου σωλήνα. 

4.5 Αεραγωγοί 

Η προσαγωγή και απαγωγή του αέρα από την ΚΚΜ και από τις τοπικές μονάδες αέρα θα γίνει 

προς τους αντίστοιχους χώρους με δίκτυο αεραγωγών το οποίο θα οδεύει στην οροφή του κάθε 

επιπέδου, είτε εμφανώς είτε εντός ψευδοροφών, και το οποίο θα καταλήγει σε κατάλληλα στόμια 

αερισμού προσαγωγής και απαγωγής. 

Η λήψη του νωπού αέρα και η απόρριψη του εσωτερικού αέρα θα γίνει μέσω κατάλληλα 

διαμορφωμένων στομίων. Αντίστοιχα η λήψη νωπού και η απόρριψη εσωτερικού αέρα για τις 

τοπικές μονάδες αέρα θα γίνει και αυτή μέσω αντίστοιχων στομίων νωπού. 

Βασική παράμετρο στο σχεδιασμό του δικτύου αεραγωγών και την επιλογή των στομίων είναι ο 

αέρα να προσάγεται στην κατάλληλη ποσότητα, σε ταχύτητα η οποία δε θα δημιουργεί ενοχλητικά 

ρεύματα και σε στάθμη θορύβου κατάλληλη για κάθε χώρο. 

Με βάση αυτές τις απαιτήσεις προτείνεται η τοποθέτηση κατάλληλων στομίων προσαγωγής 

στους διάφορους χώρους. Η επιστροφή του αέρα σε όλες τις περιπτώσεις θα γίνει με κατάλληλο 

δίκτυο αεραγωγών που θα καταλήγει σε αντίστοιχα στόμια απαγωγής τα οποία θα είναι γραμμικά. 

Η διακίνηση του αέρα θα γίνεται με δίκτυα αεραγωγών από φύλλα γαλβανισμένης λαμαρίνας 

διαμορφωμένων σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της ΤΟΤΕΕ 2423/86. 

Οι κύριοι αεραγωγοί θα είναι γενικά ορθογωνικής διατομής. Κυκλικοί, εύκαμπτοι ή άλλης 

μορφής αεραγωγοί είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν αν για κάποιους λόγους το επιβάλουν οι 

τοπικές συνθήκες. 

Η κατασκευή των αεραγωγών, οι διακλαδώσεις, τα ειδικά τεμάχια αλλαγής διατομής κλπ θα 

γίνουν αυστηρά σύμφωνα με τις πληροφορίες που δίνονται στα φύλλα λεπτομερειών της μελέτης 

και σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2423/86. 

Σε περιπτώσεις που τοποθετούνται στόμια απ’ ευθείας επί του αεραγωγού ή σε πολύ μικρή 

απόσταση από αυτόν και κατά συνέπεια δεν μπορεί να γίνει εφαρμογή της παραπάνω 

παραγράφου, θα χρησιμοποιείται τμήμα από σταθερό αεραγωγό με κατάλληλη διαμόρφωση του 

σημείου σύνδεσης - διακλάδωσης για την σχετική ανάκτηση της στατικής πίεσης. 
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Οι αεραγωγοί θα στερεώνονται καλά πάνω στους τοίχους και τα άλλα οικοδομικά στοιχεία του 

κτιρίου με γαλβανισμένα ελάσματα ή κατασκευές από μορφοσίδηρο. 

Όλες οι συνδέσεις των αεραγωγών θα πρέπει να έχουν επαρκή στεγανότητα. 

Οι καμπύλες των αεραγωγών θα έχουν ακτίνα καμπυλότητας ίση με 1.5 φορά το πλάτος του 

αγωγού, εκτός αν δείχνεται διαφορετικά στα σχέδια. 

Όταν τούτο δεν είναι δυνατόν στις κλειστές γωνίες θα τοποθετηθούν πτερύγια αλλαγής της 

κατεύθυνσης του αέρα. 

Η μεταβολή στις διατομές θα γίνεται με κλίση τουλάχιστον 7:1 για αυξήσεις και 2:1 για μειώσεις 

της διατομής. 

Τα στόμια θα διατίθενται μαζί με παρέμβυσμα στεγανότητας από αφρώδες ελαστικό.  

Τα στόμια θα μπορούν να αφαιρούνται για να επιθεωρείται ο αεραγωγός. 

Όλοι οι αεραγωγοί θα είναι μονωμένοι κατά ΚΕΝΑΚ. 

4.6 Σύστημα αυτοματισμού ΚΚΜ 

Η λειτουργία της ΚΚΜ θα ελέγχεται από αυτοματισμό ο οποίος θα περιλαμβάνει: 

 Κεντρική μονάδα ελέγχου (control kit) 

 Αισθητήρες θερμοκρασίας 

 Αισθητήρες υγρασίας 

 Περιστροφικό ωθητήρα άξονα διαφραγμάτων 

 Αισθητήρες διαφοράς πιέσεως 

 Ενσύρματο χειριστήριο 

Το κεντρικό χειριστήριο θα τοποθετηθεί στην αίθουσα μουσικοκινητικής αγωγής και θα αποτελεί 

το μέσο αποστολής εντολών και λήψης και απεικόνισης συναγερμών που αφορούν στη λειτουργία 

των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων. 

Οι θέσεις των ως άνω υλικών προδιαγράφονται ως εξής: 

Θα τοποθετηθεί αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας στη βορειοδυτική όψη του κτιρίου, σε 

χώρο στεγασμένο και σκιασμένο. Ιδανικά θα πρέπει να τοποθετηθεί σε μετεωρολογικό κλωβό 

κατάλληλων διαστάσεων. 
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Θα τοποθετηθούν κατάλληλοι αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας στους αεραγωγούς 

απαγωγής, πριν την κεντρική κλιματιστική μονάδα, ώστε να εποπτεύουν τη θερμοκρασία και την 

υγρασία του αέρα επιστροφής. 

Θα τοποθετηθούν κατάλληλοι αισθητήρες θερμοκρασίας στους αεραγωγούς προσαγωγής, 

μετά την κεντρική κλιματιστική μονάδα, ώστε να εποπτεύουν τη θερμοκρασία του αέρα 

προσαγωγής. 

Θα τοποθετηθούν αισθητήρες διαφοράς πιέσεως που θα επιτηρούν τη λειτουργία των 

κεντρικών κλιματιστικών μονάδων. Συγκεκριμένα οι μετρητές διαφορικής πίεσης θα τοποθετηθούν 

πριν και μετά τα κουτιά των ανεμιστήρων και πριν και μετά τα φίλτρα νωπού. Με τον τρόπο αυτό 

θα εξασφαλίζεται η λειτουργία των ανεμιστήρων, καθώς και θα ελέγχεται η ρυπαρότητα των 

φίλτρων του νωπού αέρα. 

Θα τοποθετηθεί εκτονωτική βαλβίδα στην προσαγωγή του θερμικού και του ψυκτικού στοιχείου 

για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του άερα. 

Οι περιστροφικοί ωθητήρες θα τοποθετηθούν στους άξονες κίνησης των διαφραγμάτων 

ελεύθερης απόρριψης. Το διάφραγμα ελεύθερης απόρριψης θα είναι μηχανικά μανδαλωμένο με το 

διάφραγμα προς το στοιχείο ανάκτησης. 

Περιστροφικοί ωθητήρες θα τοποθετηθούν στα ρυθμιζόμενα διαφράγματα  σε κάθε στόμιο 

προσαγωγής. Επίσης σε κάθε χώρο θα τοποθετηθεί αισθητήριο παρουσίας. Με τον τρόπο αυτό 

εξασφαλίζεται ο έλεγχος της προσαγωγής αέρα μέσα στο χώρο βάσει της παρουσίας χρηστών.  

Η δίοδη βάνα και ο ωθητήρας της έδρας της θα τοποθετηθούν πριν την είσοδο του υγραντή 

των ΚΚΜ. 

Οι κεντρικές μονάδες ελέγχου (Control kit) θα εγκατασταθούν επί των ΚΚΜ και θα συνδέουν τα 

αισθητήρια και το χειριστήριο με τη βαλβίδα απευθείας εκτόνωσης.  

Ο αυτοματισμός των ΚΚΜ θα περιλαμβάνει τις εξής εντολές και λειτουργίες: 

 Αφή – Σβέση των ΚΚΜ 

 Δυνατότητα εβδομαδιαίου χρονοπρογραμματισμού 

 Επιλογή λειτουργίας χειμώνα – θέρους 

 Ρύθμιση επιθυμητής θερμοκρασίας και υγρασίας επιστροφής 

 Ρύθμιση ελάχιστου και μέγιστου ορίου θερμοκρασίας προσαγωγής 

 Έλεγχος προσαγωγής αέρα ανά χώρο με αισθητήριο παρουσίας. 

Επίσης, θα περιλαμβάνει τις εξής ενδείξεις: 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

«Δημιουργία Κέντρου για το Παιδί (Παλαιό Άσυλο Ανιάτων)»  σελ.27 

 

 Κατάσταση ΚΚΜ (εν λειτουργία ή όχι, λειτουργία θέρους ή χειμώνα) 

 Μετρητή ωρών λειτουργίας των κινητήρων 

 Κατάσταση φίλτρων νωπού αέρα (ρυπαρά ή όχι) 

 Κατάσταση ανεμιστήρων (εν λειτουργία ή όχι) 

 Κατάσταση ελεύθερης απόρριψης 

 Διαδικασία προστασίας από παγετό 

 Θερμοκρασίες αέρα (εξωτερικού, προσαγωγής, επιστροφής). 

 Υγρασία αέρα επιστροφής 

Η λειτουργία της ΚΚΜ καθορίζεται από τον χρήστη του συστήματος και εξασφαλίζεται από τον 

κεντρικό ελεγκτή (control kit). 

Ο χρήστης επιλέγει τις βασικές παραμέτρους για τη λειτουργία των ΚΚΜ (ώρες λειτουργίας, 

ταχύτητα ανεμιστήρων, επιθυμητή θερμοκρασία επιστροφής, λειτουργία χειμώνα-θέρους, 

ύγρανση, κλπ). Επίσης, είναι υπεύθυνος για τη λήψη των συναγερμών και την ανάληψη δράσεων 

σε περίπτωση βλάβης του συστήματος. 

Ο κεντρικός ελεγκτής προσλαμβάνει όλα τα σήματα και ρυθμίζει τη λειτουργία των ΚΚΜ. 

Γενική Λειτουργία 

Η θερμοκρασία του αέρα προσαγωγής συγκρίνεται με τα ελάχιστα και μέγιστα όρια που έχει 

επιλέξει ο χρήστης. Εφ’ όσον η θερμοκρασία βρίσκεται εντός των ορίων, η λειτουργία των ΚΚΜ δεν 

επηρεάζεται. Σε διαφορετική περίπτωση, δίνεται εντολή στην τρίοδη βαλβίδα να ανοίξει μέχρι η 

θερμοκρασία προσαγωγής να βρεθεί εντός ορίων. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η μη 

προσαγωγή πολύ ζεστού ή πολύ κρύου αέρα στο χώρο. 

Τις πρωινές ώρες πριν την έναρξη λειτουργίας της αίθουσας θα υπάρχει η δυνατότητα 

ανακυκλοφορίας του εσωτερικού αέρα χωρίς την προσαγωγή Νωπού για την γρηγορότερη 

θέρμανση του. Με τον τρόπο αυτό, όταν ξεκινήσει η λειτουργία του χώρου ο εσωτερικός αέρας θα 

βρίσκεται στην επιθυμητή θερμοκρασία για την πλήρη αξιοποίηση της απόδοσης του εναλλάκτη 

των ΚΚΜ.   

Η θερμοκρασία και η υγρασία του αέρα προσαγωγής συγκρίνονται με την ορισμένη από το 

χρήστη τιμή και δίνεται εντολή στην εκτονωτική βαλβίδα του στοιχείου και  τη δίοδη βάνα να 

λειτουργήσουν ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητές τιμές. Επίσης, συγκρίνεται με την εξωτερική 

θερμοκρασία ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία ελεύθερης απόρριψης. Στην περίπτωση που η 

εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη (το καλοκαίρι), ή υψηλότερη (το χειμώνα) από τη 
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θερμοκρασία επιστροφής, η εκτονωτική βαλβίδα κλείνει και ανοίγουν τα στόμια ελεύθερης 

απόρριψης. Με τον τρόπο αυτό, διακόπτεται η λειτουργία του στοιχείου ανάκτησης αφού στην 

περίπτωση αυτή θα λειτουργούσε επιβαρυντικά (λειτουργία free cooling). 

Η λειτουργία των ανεμιστήρων επιτηρείται από τους διαφορικούς πιεσοστάτες που 

τοποθετούνται πριν και μετά τα κουτιά των ανεμιστήρων. Εφόσον υπάρχει εντολή λειτουργίας των 

ανεμιστήρων που δε συνοδεύεται από διαφορά πίεσης, ο χρήστης ειδοποιείται για βλάβη στο 

συγκεκριμένο ανεμιστήρα. 

Η κατάσταση των φίλτρων νωπού αέρα επιτηρείται από διαφορικούς πιεσοστάτες. Εάν η 

διαφορά πίεσης πριν και μετά το φίλτρο είναι μεγαλύτερη από μια συγκεκριμένη τιμή, το φίλτρο δε 

λειτουργεί και πρέπει να καθαριστεί ή να αντικατασταθεί. 

Λειτουργία Προστασίας από Παγετό 

Προβλέπεται και λειτουργία απόψυξης η οποία διασφαλίζει την προστασία του στοιχείου και 

των σωληνώσεων από παγετό. Εφ’ όσον η ΚΚΜ είναι κλειστή και η εξωτερική θερμοκρασία είναι 

χαμηλότερη των 4°C, δίνεται εντολή στην εξωτερική μονάδα και στη βαλβίδα απευθείας εκτόνωσης 

να ανοίξουν ώστε να επιτρέψουν την κίνηση του ψυκτικού ρευστού μέσα στο κύκλωμα και το 

στοιχείο της ΚΚΜ. Κατά τη λειτουργία απόψυξης, εμφανίζεται σχετική ένδειξη και στον πίνακα 

ελέγχου. 

Με βάση τους παραπάνω αυτοματισμούς που προτείνονται οι ΚΚΜ  

 Έχουν αυτόματο έλεγχο της προσαγωγής αέρα στο χώρο βάσει της παρουσίας 

χρηστών 

 Υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης μηχανικής ψύξης 

 Υπάρχει έλεγχος της θερμοκρασίας προσαγωγής του αέρα ανάλογα με την επιθυμητή 

και την εξωτερική θερμοκρασία 

 Εφαρμόζουν έλεγχο της υγρασίας του αέρα προσαγωγής. 

Με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω οι αυτοματισμοί του συστήματος θέρμανσης ψύξης 

κατατάσσονται στην κατηγορία Β κατά ΚΕΝΑΚ. 
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5. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

5.1 Γενικά 

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων θα κατασκευασθεί σύμφωνα με το 

πρότυπο ELOT HD 384 και τις απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ. 

Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις φωτισμού - κίνησης αρχίζουν από την σύνδεση με τη 

χαμηλή τάση του δικτύου του Δ.Ε.Η. και καταλήγουν μέσω των ηλεκτρικών πινάκων στις 

διάφορες ηλεκτρικές καταναλώσεις. 

Στις επόμενες παραγράφους περιγράφονται οι αρχές που θα ακολουθηθούν για την 

εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων. 

5.2 Ηλεκτροδότηση 

Η τροφοδοσία θα γίνει από το δίκτυο χαμηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ 3Χ400V/230V/50Hz. 

Η παροχή του ΔΕΔΔΗΕ θα γίνει από την οδό Λαμπρίδη, η οποία γειτνιάζει άμεσα με το 

χώρο στον οποίο θα τοποθετηθεί ο Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης. 

Προβλέπεται σύνδεση τύπου Νο.5 (85kVA). Το καλώδιο της κύριας παροχής από τον 

μετρητή μέχρι τον Γενικό Πίνακα θα είναι J1VV-R 3x70+35 mm² με αγωγό γείωσης ακολουθίας 

Cu 35mm², όπως εμφανίζεται στα σχέδια. Η είσοδος του καλωδίου του ΔΕΔΔΗΕ και ο τρόπος 

μηχανικής προστασίας του θα υποδειχθούν από των ΔΕΔΔΗΕ.  

Ο Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης θα τοποθετηθεί στον χώρο ελέγχου Η/Μ εγκατ. του 

κτιρίου ΚΔΑΠ/ΜΕΑ. Το καλώδιο και ο χάλκινος αγωγός γείωσης θα οδεύουν προς το Γενικό 

Πίνακα Χαμηλής Τάσης της διάβασης εντός σωλήνα από PVC. 

5.3 Διάταξη δικτύου οδεύσεις 

Οι οδεύσεις μεμονωμένων γραμμών θα γίνονται είτε: 

α) Μέσα σε πλαστικούς σωλήνες προστασίας σπιράλ εντός των τοίχων 

β) Μέσα σε πλαστικά κανάλια διανομής, τα οποία θα οδεύουν ορατά και επίτοιχα σε 

τοιχοποιίες ή δομικά στοιχεία 

γ) Σε σχάρες διέλευσης καλωδίων εντός των ψευδοροφών 

Οι κεντρικές παροχές προς τους υποπίνακες  οδεύουν κατακόρυφα δίπλα σε δομικά στοιχεία 

μέχρι να καταλήξουν στα σημεία του κτιρίου στα οποία βρίσκονται τοποθετημένοι οι επιμέρους 

υποπίνακες. 

https://www.google.gr/search?q=%CE%94%CE%95%CE%94%CE%94%CE%97%CE%95&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwif6efqxrDeAhXHGuwKHSRHAU8QkeECCCgoAA
https://www.google.gr/search?q=%CE%94%CE%95%CE%94%CE%94%CE%97%CE%95&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwif6efqxrDeAhXHGuwKHSRHAU8QkeECCCgoAA
https://www.google.gr/search?q=%CE%94%CE%95%CE%94%CE%94%CE%97%CE%95&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwif6efqxrDeAhXHGuwKHSRHAU8QkeECCCgoAA
https://www.google.gr/search?q=%CE%94%CE%95%CE%94%CE%94%CE%97%CE%95&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwif6efqxrDeAhXHGuwKHSRHAU8QkeECCCgoAA
https://www.google.gr/search?q=%CE%94%CE%95%CE%94%CE%94%CE%97%CE%95&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwif6efqxrDeAhXHGuwKHSRHAU8QkeECCCgoAA
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Από τους υποπίνακες η τροφοδότηση των καταναλώσεων γίνεται μέσω καλωδίων τα οποία 

οδεύουν προστατευμένα σε εύκαμπτους πλαστικούς σωλήνες σπιράλ 

5.4 Φωτισμός - Ρευματοδότες 

Η εγκατάσταση φωτισμού αποτελείται από τον εσωτερικό κτιριακό φωτισμό, 

συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων φωτισμών ανάγκης – ασφαλείας, καθώς και τον 

εξωτερικό κτιριακό φωτισμό τόσο για τους ημιυπαίθριους χώρους, όσο και για τον εξωτερικό 

φωτισμού του εξωτερικού περιβάλλοντα χώρου. Όλα τα χρησιμοποιούμενα φωτιστικά είναι με 

λαμπτήρες LED, έτσι ώστε να προκύψει χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση πέρα συγκεκριμένων 

λαμπτήρων φθορισμού που χρησιμοποιήθηκαν σε βοηθητικούς χώρους.  Η μελέτη 

περιλαμβάνει και την τοποθέτηση των διακοπτών των φωτιστικών σωμάτων σε κατάλληλα 

σημεία του εκάστοτε χώρου, καθώς και το διαχωρισμό των φωτιστικών σωμάτων σε κατάλληλες 

ξεχωριστές γραμμές, όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα χωροταξικά αλλά και για ισοκατανομή του 

συνολικού φορτίου. 

Για το φωτισμό των κυρίων εσωτερικών χώρων του κτιρίου ΚΔΑΠ (αίθουσα απασχόλησης, 

αίθουσα κατασκευών, χώρος αναμονής, γραφείο εκπαιδευτών, διάδρομος) καθώς των κυρίων 

εσωτερικών χώρων του κτιρίου ΚΔΑΠ/ΜΕΑ (αίθουσες εργοθεραπείας, αίθουσες πολλαπλών 

χρήσεων, χώροι ανάπαυσης, γραφεία κοινωνικών λειτουργών-εργοθεραπευτών, αίθουσες 

εργαστηρίων, διάδρομοι) θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα οροφής  στεγανά με κάλυμμα 

δύο  τύπων: 

 Φωτιστικό σώμα τελευταίας τεχνολογίας LED χωνευτό για τοποθέτηση σε ψευδοροφή, 

διαστάσεων 600x600mm, 36W. 

 Φωτιστικό σώμα τελευταίας τεχνολογίας LED χωνευτό για τοποθέτηση σε 

ψευδοροφή,διαστάσεων 600x600mm, 60W. 

Για το φωτισμό των βοηθητικών εσωτερικών χώρων του κτιρίου ΚΔΑΠ (χώρος ελέγχου Η/Μ 

εγκαταστάσεων) καθώς των κυρίων εσωτερικών χώρων του κτιρίου ΚΔΑΠ/ΜΕΑ (χώροι 

παρασκευής γευμάτων, χώρος εξυπ.-αποθ., χώρος ελέγχου Η/Μ εγκατ., κλιμακοστάσιο, 

υπόγειο) καθώς και τα WC και WC ΑΜΕΑ των δύο κτιρίων θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά 

σώματα οροφής  στεγανά με κάλυμμα τεσσάρων  τύπων: 

 Φωτιστικό σώμα τελευταίας τεχνολογίας LED χωνευτό για τοποθέτηση σε ψευδοροφή, 

διάστασης εξωτερικού δακτυλίου 175mm, 19W. 

 Φωτιστικό σώμα τελευταίας τεχνολογίας LED χωνευτό για τοποθέτηση σε ψευδοροφή, 

διάστασης εξωτερικού δακτυλίου 175mm, 26W. 
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 Φωτιστικό σώμα οροφής στεγανά με κάλυμμα από πλαστικό και λαμπτήρες φθορισμού 

ενεργειακής κλάσης Α 2x18W, μήκους 1.20μ.. 

 Φωτιστικό σώμα οροφής στεγανά με κάλυμμα από πλαστικό και λαμπτήρες φθορισμού 

ενεργειακής κλάσης Α 2x36W, μήκους 1.20μ.. 

Για τον φωτισμό της αίθουσας κατασκευών του κτιρίου ΚΔΑΠ (λόγω της εμφανούς στέγης 

σε εκείνο το σημείο) θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά τύπου:  

 Φωτιστικό σώμα τύπου spotlight, LED με ενσωματωμένο οδηγό κατάλληλο για επίτοιχη 

τοποθέτηση, ενεργειακής κλάσης Α 15W. 

Για τον φωτισμό της αίθουσας Μουσικοκινητικής αγωγής και των βοηθητικών χώρων αυτής 

(πατάρι, κλιμακοστάσιο, φουαγιέ) θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα οροφής και επίτοιχα  

έξι  τύπων: 

 Φωτιστικό σώμα LED αναρτώμενο συμμετρικής δέσμης διαμέτρου Φ320mm, 69W. 

 Φωτιστικό σώμα LED χωνευτό για τοποθέτηση σε ψευδοροφή, διάστασης εξωτερικού 

δακτυλίου 235mm, 26W. 

 Φωτιστικό σώμα LED χωνευτό για τοποθέτηση σε ψευδοροφή, διάστασης εξωτερικού 

δακτυλίου 175mm, 26W. 

 Φωτιστικό σώμα LED αναρτώμενο στην οροφή με συρματόσχοινο από ανοξείδωτο 

χάλυβα, 28W, διαστάσεων 1266x170mm. 

Για τους ημιυπαίθριους χώρους των κτιρίων και περιβάλλοντα εξωτερικό χώρο θα 

χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα  στεγανά με κάλυμμα δύο τύπων: 

 Φωτιστικό σώμα τελευταίας τεχνολογίας LED εξωτερικού χώρου για τοποθέτηση σε 

οροφή, διάστασης εξωτερικού δακτυλίου 360mm, 22W. 

 Φωτιστικό σώμα τελευταίας τεχνολογίας LED εξωτερικού χώρου τύπου πυλώνα ύψους 

6m, 68W. 

Οι τιμές σχεδιασμού της εγκατάστασης τεχνητού φωτισμού όσον αφορά σε μέση στάθμη 

φωτισμού, θέση επιπέδου αναφοράς, αποστάσεις Φ.Σ., ομοιομορφία, απόχρωση, θάμβωση 

συντελεστή συντήρησης και εγκατεστημένη ισχύ θα είναι σύμφωνες με το ΦΕΚ 1122 ΚΥΑ 

Δ6/Β/14826/17-06-2008, το πρότυπο ΕΝ 12464-1 και τις παρακάτω απαιτήσεις: 

Οι ελάχιστες τιμές της μέσης στάθμης φωτισμού στο οριζόντιο επίπεδο αναφοράς 

ελήφθησαν ως εξής: 
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ΧΩΡΟΣ LUX 

ΚΔΑΠ/ΜΕΑ 

ΚΔΑΠ_1 - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
300 

ΚΔΑΠ_1 - ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
300 

ΚΔΑΠ_1 - ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ 7 ΚΛΙΝΩΝ 300 

ΚΔΑΠ_1 - ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ  

500 

ΚΔΑΠ_1 - WC  200 

ΚΔΑΠ_1 - ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ  300 

ΚΔΑΠ_1 - ΧΩΡΟΣ ΕΞΥΠ./ ΑΠΟΘΗΚΗ 100 

ΚΔΑΠ_2 - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
300 

ΚΔΑΠ_2 - ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 300 

ΚΔΑΠ_2 - ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ 6 ΚΛΙΝΩΝ 300 

ΚΔΑΠ_2 - ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ  300 

ΚΔΑΠ_2 - WC  200 

ΚΔΑΠ_2 - ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ  

500 

ΚΔΑΠ_2 - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ  100 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 300 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΔΑΠ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ  100 

CONTROL ROOM 100 

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ 100 

ΥΠΟΓΕΙΟ 100 

ΚΔΑΠ 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 300 

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ_1 100 

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ_2 100 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 250 

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 300 

WC 200 

WC_AMEA_1 200 

WC_AMEA_2 200 

CONTROL ROOM 100 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 500 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 300 
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Οι τιμές του λόγου ομοιομορφίας (ελάχιστη προς μέση στάθμη) στην περιοχή εργασίας ή 

κάλυψης του επιπέδου αναφοράς δεν θα υπολείπονται των κατωτέρω τιμών όπου υπάρχει 

δυνατότητα: 

 Κύριοι χώροι των κτηρίων  0,40 

 Βοηθητικοί χώροι των κτιρίων 0,40 

 Γραφεία    0,60 

 

Θα προβλεφθεί η εγκατάσταση ικανού αριθμού ρευματοδοτών γενικής χρήσεως σε κάθε 

χώρο με εξαίρεση τους χώρους υγιεινής.. 

Oι ρευματοδότες αυτοί θα είναι τοποθετημένοι σε ύψος 1.80 m από το δάπεδο στο κτίριο 

ΚΔΑΠ/ΜΕΑ και σε ύψος 0,30m από το έδαφος στο κτίριο ΚΠΧ και θα φέρουν διάταξη 

ασφαλείας έναντι ηλεκτροπληξίας που θα μπορούσε να προκληθεί από την είσοδο αιχμηρού 

αντικειμένου κλπ.  

Στους χώρους όπου επικρατεί υψηλή υγρασία ή υπάρχει κίνδυνος εισόδου σταγονιδίων, 

σκόνης κλπ χρησιμοποιούνται ρευματοδότες στεγανοί. 

Στους χώρους των WC τα φωτιστικά θα ελέγχονται από αισθητήρες παρουσίας. Ο κάθε 

αισθητήρας θα ελέγχει τα φωτιστικά του χώρου στον οποίο βρίσκεται. Οι αισθητήρες θα 

τοποθετηθούν σε ύψος 2,5m και θα έχουν γωνία ανίχνευσης 90ο. Ο χρόνος αναβολής 

απενεργοποίησης του φωτισμού από την στιγμή που ο αισθητήρας δεν ανιχνεύει παρουσία θα 

είναι 3 λεπτά. 

5.5 Ηλεκτρικοί πίνακες 

Ο γενικός πίνακας χαμηλής τάσης θα είναι μεταλλικός επίτοιχος και θα διαθέτει αυτόματο 

διακόπτη ισχύος ως βασικό όργανο προστασίας έναντι υπερφορτίσεων και βραχυκυκλωμάτων. 

Για την απόζευξη των φορτίων σε περίπτωση εργασιών θα τοποθετηθεί επίσης και τριφασικός 

διακόπτης φορτίου. Ο πίνακας αυτός θα είναι κλάσης προστασίας IP55. 

Ο υποπίνακας που θα τοποθετηθεί εξωτερικά της Αιθουσας Μουσικοκινητικής αγωγής, θα 

είναι μεταλλικός στεγανός προστασίας IP65. Ο πίνακας που θα τοποθετηθεί στο υπόγειο του 

κτιρίου ΚΔΑΠ/ΜΕΑ θα είναι μεταλλικός προστασίας IP44. Οι υπόλοιποι πίνακες, οι οποίοι θα 

τοποθετηθούν στο γραφείο κοινωνικού λειτουργού-εργοθεραπευτών του ΚΔΑΠ/ΜΕΑ (2), στο 

χώρο ελέγχου Η/Μ εγκατ. του ΚΔΑΠ και στην αίθουσα Μουσικοκινητικής αγωγής, θα 

τοποθετηθούν αν είναι δυνατόν χωνευτά θα είναι πλαστικοί με κλάση προστασίας IP20. 

Κάθε πίνακας θα φέρει ξεχωριστές μπάρες φάσεων, ουδέτερου και γείωσης. 
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Όλοι οι πίνακες θα διαθέτουν εφεδρικές παροχές σε ποσοστό 25% τουλάχιστον του αριθμού 

των αναχωρήσεων του κάθε πίνακα, και θα έχουν χώρο για επέκταση του πίνακα κατά ανάλογο 

ποσοστό. 

Για την προστασία από ηλεκτροπληξία, στους πίνακες θα τοποθετηθούν ηλεκτρονόμοι 

διαρροής In<30mA, όπως αυτοί εμφανίζονται στα σχέδια των πινάκων. 

5.6 Φωτισμός ασφαλείας 

Ο φωτισμός ασφαλείας του κτιρίου θα γίνει στους απαραίτητους χώρους σύμφωνα και με τις 

απαιτήσεις της πυροπροστασίας με αυτόνομα φωτιστικά σώματα. 

Θα τοποθετηθούν ειδικά φωτιστικά σώματα ασφαλείας (αυτόνομα φωτιστικά σώματα) με 

ένδειξη «ΕΞΟΔΟΣ» ή / και βέλος της κατεύθυνσης διαφυγής σε καίριες θέσεις των κτιρίων για 

την σήμανση των διόδων διαφυγής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

Τέλος στην αίθουσα Μουσικοκινητικής αγωγής θα τοποθετηθούν φωτιστικά ασφαλείας 

υψηλής ισχύος μη συνεχούς λειτουργίας. 

5.7 Θεμελιακή γείωση-Αντικεραυνική Προστασία 

Για την αντικεραυνική προστασία των κτιρίων προβλέπεται σύστημα τύπου κλωβού. Η 

αντικεραυνική προστασία κάθε χώρου θα αναλυθεί ξεχωριστά, ως ανεξάρτητα κτίρια, ενώ η 

προστασία του καθενός κτιρίου παρέχει προστασία και στον περιβάλλοντα υπαίθριο χώρο.  

Τόσο για το νέο όσο και για το παλιό κτίριο, η προβλεπόμενη στάθμη προστασίας σύμφωνα 

με τον κανονισμό ΙEC 62305-2:2010 βρέθηκε ως καταλληλότερη η στάθμη IΙΙ, ενώ για τις 

εσωτερικές εγκαταστάσεις, ως καταλληλότερη βρέθηκε η στάθμη προστασίας II. Συγκεκριμένα, 

και για τα δύο κτίρια, επιλέχθηκαν οι εξής παράμετροι: 

 χρήση του κτιρίων: τύπου νοσοκομείου 

 θέση κτιρίων: περιοχή πυκνής δόμησης με άλλα κτίρια και δέντρα ίδιου ή μεγαλύτερου 

ύψους 

 επιφάνεια δαπέδου: μαρμάρινη 

 αριθμός ημερών καταιγίδων στα Ιωάννινα: 90 ημέρες/χρόνο (από κατάλληλο χάρτη) 

 βαθμός πανικού: δυσκολία εκκένωσης 

 πιθανότητα φωτιάς ή έκρηξης: μέση πιθανότητα φωτιάς 

Στο δώμα των κτιρίων, περιμετρικά, θα τοποθετηθούν χάλκινοι αγωγοί διατομής 50mm2 και 

διαμέτρου 8-10mm, οι οποίοι θα δημιουργήσουν ένα πλέγμα διαστάσεων το πολύ 15m x 15m, 

το οποίο θα λειτουργεί ως το συλλεκτήριο σύστημα, ενώ στις γωνίες του δώματος 

τοποθετούνται και ακίδες Φ8mm St/Zn, όπως και σε κατάλληλα σημεία στις σκεπές των κτιρίων. 

Με το πλέγμα αυτό, σε κατάλληλες θέσεις, θα γίνει η σύνδεση των αγωγών καθόδου, όσο το 

δυνατόν πλησιέστερα στις γωνίες της κατασκευής, οι οποίοι αγωγοί θα είναι διαμέτρου Φ8-
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10mm από κράμα St/Zn. Οι αγωγοί καθόδου θα συνδέονται τελικά μέσω κατάλληλων 

σφικτήρων με απολήξεις της θεμελιακής γείωσης. Στο σημείο σύνδεσης κάθε αγωγού καθόδου 

με το σύστημα γείωσης θα τοποθετηθεί ένας σύνδεσμος ελέγχου (λυόμενος), για να υπάρχει η 

δυνατότητα να ελέγχεται η ηλεκτρική συνέχεια του υπολοίπου κυκλώματος της εξωτερικής 

αντικεραυνικής προστασίας. 

Η γείωση των κτιριακών μονάδων προβλέπεται να γίνει μέσω θεμελιακής γείωσης, η οποία 

θα κατασκευαστεί ταυτόχρονα με την κατασκευή του σκελετού των δύο κτιρίων. Το σύστημα της 

γείωσης θα κατασκευαστεί με ταινία από St/Zn διαστάσεων 30x3,5mm σύμφωνα με το πρότυπο 

EN50164-2. Θα έχει μορφή κλειστού δακτυλίου και θα εγκιβωτιστεί εντός των εξωτερικών 

πεδιλοδοκών και τοιχείων του κτηρίου, καθώς και σε εγκάρσια ή διαμήκη τμήματα πεδιλοδοκών 

όπου αυτό απαιτείται.. 

Η ταινία θα στηρίζεται – συνδέεται ηλεκτρικά στο φέροντα οπλισμό ανά 2m με σφικτήρες 

οπλισμού. Στα προβλεπόμενα υποστυλώματα όδευσης καθόδων αφήνονται αναμονές από 

αγωγό Φ10mm συνδεόμενες στην ταινία της θεμελιακής γείωσης με σφικτήρα «Τ». 

Η θεμελιακή γείωση συνδέεται τελικά μέσω χάλκινου πολύκλωνου αγωγού 50mm2. με 

ισοδυναμικές γέφυρες, οι οποίες βρίσκεται στο χώρο στον οποίο προβλέπεται να τοποθετηθεί ο 

Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης καθώς και το Ερμάριο Δομημένης Καλωδίωσης(rack) της 

εγκατάστασης και σε άλλα σημεία του κτιρίου στα οποία απαιτείται ισοδυναμική προστασία. Η 

γείωση του πίνακα γίνεται με τη σύνδεση χάλκινου αγωγού στην ισοδυναμική γέφυρα. 
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6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση Ασθενών Ρευμάτων περιλαμβάνει : 

- την τηλεφωνική εγκατάσταση 

- την εγκατάσταση αντικλεπτικής προστασίας 

- την εγκατάσταση συστήματος θυροτηλεόρασης 

- την εγκατάσταση κεντρικής κεραίας και συστήματος διανομής εικόνας 

-την εγκατάσταση καλωδιώσεων ηχείων και μικροφωνικής εγκατάστασης. 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην εγκατάσταση θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας 

και θα πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές του ΕΛΟΤ και των διεθνών προδιαγραφών. 

6.1 Δίκτυο τηλεφώνων - Data 

Και στα δύο κτίρια θα εγκατασταθεί πλήρες εσωτερικό δίκτυο δομημένης καλωδίωσης 

τηλεφώνων – δεδομένων (Τ/Φ-Δ), κατηγορίας 6 (σύμφωνα με τα ΕΝ 50288 και ΙΕC 61156), 

κατάλληλο για μετάδοση αναλογικών ή ψηφιακών σημάτων, φωνής–δεδομένων–εικόνας σε 

εφαρμογές κλάσης Ε κατά ΕΝ 50173 – IEC 11801. 

Σημειώνεται ότι η κατηγορία της εγκατάστασης (Cat. 6) αφορά όλα τα υλικά (όπως, 

καλώδια, patch panel, πρίζες κ.α.). 

Η καλωδίωση Τ/Φ–δεδομένων από τον κεντρικό κατανεμητή έως τις λήψεις θα είναι 

ακτινωτής μορφής, πλήρους ανάπτυξης. 

Για κάθε θέση εργασίας και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο, θα προβλεφθεί απόληξη 

όμοιων ανεξάρτητων, πλήρως εναλλάξιμων λήψεων RJ45 για φωνή-δεδομένα-εικόνα, 

κατάλληλων για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο. Οι πρίζες θα εγκατασταθούν σε ύψος περίπου 

1,80m από το τελειωμένο δάπεδο (σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης).  

Κάθε λήψη cat 6 θα συνδέεται με το επίτοιχο ή επιδαπέδιο τηλεπικοινωνιακό ερμάριο 

(κατανεμητής τύπου Rack 19’’ με μετώπες μικτονόμησης – Patch  panel),  μέσω καλωδίου 

UTP (Unshieldeg Τwisted Pair) 4’’ – (4x2x24 AWG), Cat 6 class E, με μόνωση αγωγών, 

μόνωση μανδύα και χάλκινους συνεστραμμένους αγωγούς..  

Θα τηρηθεί όριο 90m για το μέγιστο μήκος καλωδίωσης σύνδεσης ρευματοδότη RJ 45 στον 

κατανεμητή. 

Επίσης θα τοποθετηθεί Rack 19’’, 19 θέσεων “19 U” κατ΄ελάχιστον επίτοιχο ή επιδαπέδιο  

με ωφέλιμο βάθος τουλάχιστον 40 cm, γυάλινη μπροστινή θυρίδα ασφαλείας με κλειδαριά, 
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ανοιγόμενες πλευρικές επιφάνειες, μεταλλικό σκελετό–οροφή και πυθμένα, διάταξη γείωσης 

καθώς και ανεμιστήρα οροφής με ρυθμίσιμο θερμοστάτη λειτουργίας. 

Επίσης, θα φέρει μετώπες μικτονόμησης τύπου Patch Panel, cat 6 και θα μικτονομηθεί με 

ειδικά τεμάχια διασύνδεσης τύπου Patch Cord cat 6.  

Οι διασυνδέσεις μεταξύ κεντρικού κατανεμητή, κατανεμητή εισαγωγής γραμμών ΟΤΕ, 

τηλεφωνικού κέντρου, τοπικών κατανεμητών και ηλεκτρονικών πινάκων των λοιπών 

συστημάτων ασθενών ρευμάτων θα γίνει με 5 καλώδια UTP, Cat 6 επαρκούς πλήθους 

ζευγών.  

Ο κατανεμητής εισαγωγής γραμμών ΟΤΕ θα τοποθετηθεί σε χώρο που θα υποδειχθεί στο 

ΚΔΑΠ, θα έχει κλειδαριά και θα φέρει διπλή (κατοπτρική) οριολωρίδα (πλευρά ΟΤΕ – πλευρά 

ΔΕΗ εσωτερικού δικτύου) για την μικτονόμηση. 

Η τηλεφωνική εγκατάσταση θα εκτελεστεί έτσι ώστε να είναι σε απόλυτη συμφωνία με τους 

κανονισμούς του ΟΤΕ. 

Θα προβλεφθούν 2 καλώδια UTP/cat 6 (από κατανεμητή κτηρίου σε κατανεμητή κτηρίου), 

με όδευση εντός πλαστκής σωλήνωσης. 

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης πρέπει να προχωρήσει η πιστοποίησή της (Cat 

6), σύμφωνα και με τους κανονισμούς, από τον κεντρικό κατανεμητή έως και τις τερματικές 

λήψεις και να παραδοθεί η σχετική τεχνική έκθεση. 

Θα προβλέπεται επίσης τηλεφωνική σύνδεση του συστήματος συναγερμού (εφόσον 

υπάρχει η δυνατότητα) για την αυτόματη ειδοποίηση της Αστυνομίας ή εταιρίας ιδιωτικής 

ασφάλειας σε περίπτωση διάρρηξης, καθώς και τηλεφωνική σύνδεση με τον πίνακα 

πυρανίχνευσης για αυτόματη ειδοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.  

6.2 Εγκατάσταση αντικλεπτικής προστασίας 

Στο κτίριο θα γίνει εγκατάσταση συστήματος αντικλεπτικής προστασίας (σύστημα 

συναγερμού). 

Θα τοποθετηθεί ένα σύστημα ανά κτίριο και θα καλύπτει όλους τους χώρους. 

Σε επιλεγμένες θέσεις που φαίνονται στο σχέδιο των ασθενών θα εγκατασταθούν παθητικοί 

ανιχνευτές κίνησης με υπέρυθρες ακτίνες και μαγνητικές επαφές. 

Ο πίνακας συναγερμού θα τοποθετηθεί στον χώρο ελέγχου Η/Μ εγκαταστάσεων και στα 2 

κτίρια. Ο πίνακας θα είναι τουλάχιστον 16 ζωνών και θα διαθέτει σύστημα αυτόματης μετάδοσης 

του συναγερμού σε εξωτερική τηλεφωνική γραμμή (τηλεφωνικό επιλογέα).  
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Δίπλα από τον πίνακα θα εγκατασταθεί πληκτρολόγιο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης 

του συστήματος ασφαλείας. Ξεχωριστό πληκτρολόγιο θα τοποθετηθεί επίσης στην είσοδο της 

πίσω όψης του κτιρίου για το κτίριο ΚΔΑΠ, ενώ για το κτίριο ΚΔΑΠ/ΜΕΑ θα τοποθετηθούν στην 

εμπρός και πίσω είσοδο του κτιρίου. Στις ίδιες εισόδους των κτιρίων θα τοποθετηθούν σειρήνες 

συναγερμού.  

Οι ανιχνευτές κίνησης, οι μαγνητικές επαφές, το πληκτρολόγιο και η αυτόνομη σειρήνα θα 

συνδέονται με τον κεντρικό πίνακα συναγερμού με ανεξάρτητο ειδικό θωρακισμένο καλώδιο 

συναγερμού 6Χ0,22mm2. 

6.3 Εγκατάσταση συστήματος θυροτηλεόρασης 

Στο κτίριο θα γίνει εγκατάσταση συστήματος θυροτηλεόρασης. 

Το σύστημα θα αποτελείται από 1 θυροτηλέφωνο και 1 μπουτονιέρα τα οποία θα 

τοποθετηθούν στην μπροστινή είσοδο του ΚΔΑΠ και στην γκαραζόπορτα στην είσοδο των 

αυτοκινήτων στο οικόπεδο. 

Το θυροτηλέφωνο και η μπουτονιέρα συνδέονται με καλώδιο 5x1mm2. 

6.4 Εγκατάσταση Κεντρικής Κεραίας R-T.V 

H εγκατάσταση κεντρικής κεραίας περιλαμβάνει: 

α) Την κεραία των ραδιοφωνικών σημάτων LMV 

β) Την κεραία  V H F 

γ) Την κεραία U H F  Ι και ΙΙ 

δ) Την ενισχυτική διάταξη 

ε) Το δίκτυο διανομής και 

στ) Τους κεραιοδότες οι οποίοι θα τοποθετηθούν στους διάφορους χώρους του κτιρίου 

όπως φαίνεται στα σχέδια των κατόψεων. 

Η τροφοδοσία των λήψεων (πριζών) γίνεται με ομοαξονικό καλώδιο 75Ω, μέσα σε 

πλαστικούς και χαλύβδινους (όπου χρειάζεται ιδιαίτερη μηχανική προστασία) σωλήνες. 

Η εγκατάσταση θα τροφοδοτείται από τον υποπίνακα του 2ου ορόφου. 
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6.5 Μεγαφωνική εγκατάσταση 

Για τη μεγαφωνική εγκατάσταση στους χώρους της πλατείας έχει γίνει η πρόβλεψη για την 

τοποθέτηση ειδικών καλωδίων τα οποία καταλήγουν στο σημείο στο οποίο θα μπορούσε να 

τοποθετηθεί ο ενισχυτής. 

Ο ενισχυτής 1000W θα έχει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: 

- τροφοδοσία : 220V/50Hz 

- ονομαστική ισχύς εξόδου: 1000W(σύμφωνα με IEC-268). 

Είσοδος μικροφώνου (2 είσοδοι)  

- ευαισθησία εισόδου : 0.3mV 

- αντίσταση εισόδου : >10KΩ 

Είσοδος μουσικής (2 είσοδοι) 

- ευαισθησία εισόδου : 100mV 

- αντίσταση εισόδου : >100ΚΩ. 

Έξοδος 

- απόκριση συχνότητας : 50-20.000Ηz (-2dB) 

- παραμόρφωση : <0,50% 

- λόγος σήματος προς θόρυβο : >82db 

- σύνθετες αντιστάσεις εξόδου : 

- 2x500 W στα 4 Ohm 

- 2x165W στα 8 Ohm 

Συνθήκες λειτουργίας 

- θερμοκρασία λειτουργίας : -10°C μέχρι +45°C 

- θερμοκρασία αποθήκευσης : -25°C μέχρι +70°C 

- σχετική υγρασία : 0 - 95% 

 

Τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι H05V-K (NYAF) 2x1,5mm2. 

Στα καλώδια θα συνδεθούν ηχεία τοίχου.Τα ηχείο τοίχου αποτελείται από το μεγάφωνο 

ονομαστικής ισχύος 100W, τον μετασχηματιστή γραμμής και το ηχείο καλαίσθητης εμφάνισης 

κατάλληλο για τοποθέτηση μέσα σε αυτό, στρογγυλού μεγαφώνου 10” μαζί με τον 

μετασχηματιστή προσαρμογής του. 

6.6 Σύστημα στερεοσκοπικής προβολής 

Για το σύστημα στερεοσκοπικής προβολής στην Αίθουσα Μουσικοκινητικής αγωγής, θα 

εγκατασταθούν δύο ίδιοι βιντεοπροβολείς ο ένας πάνω από τον άλλον (stack) σε ειδική βάση. Η 
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βάση αυτή θα βρίσκεται στερεωμένη πάνω στην άκρη του παταριού με προσανατολισμό το 

μέσο της οθόνης. Δίπλα στους βιντεοπροβολείς θα βρίσκεται ο ειδικός υπολογιστής (graphic 

server). 

Ο υπολογιστής θα συνδέεται με τους βιντεοπροβολείς με δύο καλώδια HDMI (ένα για κάθε 

βιντεοπροβολέα) και με την κονσόλα ήχου με καλώδιο mini jack 3,5mm. Ο υπολογιστής θα 

διαθέτει επεξεργαστή Intel i7- 8700, ειδική κάρτα 3D γραφικών, μνήμη DDR4 16GB, 3D blu-ray 

player, ενσωματωμένο στην μητρική κάρτα chip stereo ήχου, ισχυρό τροφοδοτικό κατάλληλο για 

μακρόχρονη χρήση καθώς και ειδικό λογισμικό για στερεοσκοπική ή απλή προβολή. 

Σε στεροσκοπική προβολή θα λειτουργούν και οι δύο βιντεοπροβολείς με ειδικά πολωτικά 

φίλτρα μπροστά από τους φακούς τους (ένα για κάθε βιντεοπροβολέα). Σε απλή προβολή θα 

λειτουργεί ο ένας βιντεοπροβολέας χωρίς πολωτικό φίλτρο. 

Η οθόνη είναι ειδικού τύπου για στερεσκοπική αλλά και απλή προβολή και θα είναι μόνιμα 

εγκατεστημένη σε ειδικό μεταλλικό πλαίσιο. 

Η θέαση στερεοσκοπικής προβολής από τους θεατές θα πραγματοποιείται με παθητικά 

(χωρίς μπαταρία) πλαστικά πολωτικά γυαλιά. 

Επίσης, θα εγκατασταθούν 4 ενεργά ηχεία (δηλαδή με δικό του ενισχυτή το καθένα) δύο 

κοντά στην σκηνή (αριστερά και δεξιά της) και δύο στην τελευταία σειρά των καθισμάτων 

(αριστερά και δεξιά). Τα ηχεία θα στερεωθούν σε βάσεις στον τοίχο σε ύψος τουλάχιστον 1,8 

μέτρα από το έδαφος). 

Από την κονσόλα που θα βρίσκεται πάνω στο πατάρι δίπλα στους βιντεοπροβολείς θα 

αναχωρούν δύο καλώδια έως τα δύο πίσω ηχεία. Από τα δύο πίσω ηχεία θα αναχωρούν δύο 

καλώδια έως τα δύο μπροστινά ηχεία. 

Από την κονσόλα θα αναχωρούν επίσης 4 καλώδια έως την σκηνή και έχει γίνει πρόβλεψη 

για τέσσερεις πεντάμετρες προεκτάσεις για σύνδεση έως τεσσάρων μικροφώνων ή ηλεκτρικών 

πιάνων ή αρμόνιων. Άλλα ηλεκτρικά μουσικά όργανα π.χ. κιθάρα, βιολί κλπ θα πρέπει να 

συνδεθούν σε ειδικό προενισχυτή που συνήθως έχουν οι μουσικοί και στη συνέχεια με την 

κονσόλα εφόσον ο ειδικός προενισχυτής διαθέτει έξοδο AUX ή AUDIO OUT. 

Ο παραπάνω πίνακας περιλαμβάνει δύο καλωδιακά μικρόφωνα (πεδίο 5) και δύο βάσεις 

μικροφώνων (πεδίο 6) τα οποία μπορούν αν αυξηθούν έως τέσσερα. 
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7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Οι εγκαταστάσεις Πυροπροστασίας του κτιρίου θα κατασκευασθούν σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας κατά την 

διαδικασία έκδοσης της πολεοδομικής άδειας για το κτίριο. 

Τα στοιχεία που δίνονται στη συνέχεια έχουν ληφθεί από τη μελέτη που θα υποβληθεί στην 

Πυροσβεστική Υπηρεσία.  

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν τυχόν ασυμφωνίες της παρούσης, σε σχέση με την 

εγκεκριμένη μελέτη ή ασάφειες, θα πρέπει ο εργολάβος σε συνεργασία με την 

επιβλέπουσα αρχή να προσαρμοσθεί κατά κύριο λόγο με το πνεύμα και τις απαιτήσεις 

της εγκεκριμένης μελέτης.  

Αν υπάρξουν κατά την υλοποίηση του έργου λόγοι για τους οποίους  κρίνεται ότι θα πρέπει 

να γίνουν τροποποιήσεις, αυτές θα γίνουν γνωστές οπωσδήποτε στην Π.Υ. και θα τύχουν νέας 

έγκρισης. 

Οι εγκαταστάσεις Πυροπροστασίας διακρίνονται σε : 

 Εγκαταστάσεις σήμανσης των οδεύσεων διαφυγής: για την εύκολη εκκένωση του 

κτιρίου 

 Εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης : με σκοπό την έγκαιρη διαπίστωση έναρξης πυρκαγιάς 

σε συγκεκριμένο χώρο του κτιρίου 

 Εγκαταστάσεις συναγερμού και αναγγελίας πυρκαγιάς με σκοπό την έγκαιρη 

ειδοποίηση των ατόμων που ευρίσκονται στο κτίριο και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

για την εκδήλωση πυρκαγιάς. 

 Εγκαταστάσεις πυρόσβεσης : για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. 

7.1 Φωτισμός ασφαλείας και σήμανση των οδεύσεων διαφυγής 

Στις οδεύσεις διαφυγής θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα ασφαλείας, σύμφωνα με την 

μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας. 

Ο φωτισμός των οδεύσεων διαφυγής (τεχνητός ή φυσικός) θα είναι συνεχής στο χρονικό 

διάστημα που το κτίριο βρίσκεται σε λειτουργία παρέχοντας την ελάχιστη ένταση φωτισμού των 

15lux, ιδιαίτερα στα δάπεδα των οδεύσεων διαφυγής, συμπεριλαμβανομένων των γωνιών, των 

διασταυρώσεων των διαδρόμων, των κλιμακοστασίων και κάθε πόρτας εξόδου διαφυγής. Έτσι 

θα τοποθετηθούν σε τέτοιες θέσεις και τα τόξα θα υποδεικνύουν την πορεία προς την έξοδο, 
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ώστε να επιτυγχάνονται οι απαιτήσεις αυτές και οι θαμώνες με ασφάλεια μα καθοδηγούνται 

προς την έξοδο των χώρων του κτιρίου. 

Ο τεχνητός φωτισμός θα ηλεκτροδοτείται από το δίκτυο της ΔΕΗ. Θα χρησιμοποιηθούν 

αυτόνομα – επαναφορτιζόμενα φωτιστικά σώματα που λειτουργούν με συσσωρευτές και με 

ηλεκτρικό ρεύμα από το δίκτυο Χαμηλής Τάσης της ΔΕΗ. Μόλις γίνεται διακοπή ηλεκτρικής 

παροχής από τη ΔΕΗ, αυτόματα με τη βοήθεια πηνίου έλλειψης τάσης που διαθέτουν ανάβουν 

και η αυτονομία του διαρκεί 90 λεπτά. Μόλις αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση, αυτόματα τα 

φωτιστικά σβήνουν, ενώ συγχρόνως, με τη βοήθεια ηλεκτρονικής διάταξης, τα στοιχεία τους 

επαναφορτίζονται. 

Τα φωτιστικά ασφαλείας θα έχουν λαμπτήρες φθορισμού ισχύος τουλάχιστον 6W, ενδεικτικό 

βέλος ή / και την λέξη «ΕΞΟΔΟΣ» για την σήμανση της όδευσης διαφυγής και αυτονομία 

λειτουργίας με συσσωρευτές για 90 λεπτά. 

Επάνω από τις πόρτες εξόδου διαφυγής θα τοποθετηθούν πινακίδες με το σήμα διάσωσης 

«Ε» του Π. Διατάγματος 105/1995. Κάθε πινακίδα θα φωτίζεται με λαμπτήρα ισχύος 

τουλάχιστον 6W και αυτονομία λειτουργίας με συσσωρευτές για 90 λεπτά. 

Τα φωτιστικά θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε τοίχο και θα διαθέτουν πινακίδα 

σήμανσης διπλής όψης και την απαραίτητη βάση και τα κλιπς για την τοποθέτηση τους. 

7.2 Αυτόματο Σύστημα Πυρανίχνευσης 

Προβλέπεται κεντρικό σύστημα πυρανίχνευσης που καλύπτει όλους τους χώρους του 

καθενός από τα 2 κτίρια. 

Το σύστημα πυρανίχνευσης θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Π.Δ. 15/2014 

Σκοπός του είναι να ανιχνεύσει έγκαιρα την πυρκαγιά και να σημάνει συναγερμό, που δίνεται με 

ηχητικά και οπτικά μέσα, τοποθετημένα σε ενδεδειγμένους χώρους. 

Το σύστημα πυρανίχνευσης αποτελείται από : 

- Κεντρικό Πίνακα Πυρανίχνευσης 

- Καλωδιώσεις 

- Ανιχνευτές 

- Φαροσειρήνες 

- Υαλόθραυστα κομβία συναγερμού 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ζώνες πυρανίχνευσης, οι χώροι τους οποίους 

καλύπτουν, καθώς και το είδος και το πλήθος των ανιχνευτών οι οποίοι χρησιμοποιούνται, το 

πλήθος των κομβίων χειροκίνητης ενεργοποίησης και το πλήθος των φαροσειρήνων που 

χρησιμοποιούνται: 
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 ΚΤΙΡΙΟ 1 ΚΠΧ    

ΖΩΝΗ ΧΩΡΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΟΜ

ΒΙΑ 

ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΕΣ 

1 

Διάδρομος, Αίθουσα 

απασχόλησης, Αίθουσα 

κατασκευών, Γραφείο 

εκπαιδευτών & Χώρος υποδοχής 

11 1 1 

2 
Αίθουσα μουσικοκινητικής αγωγής 

& θεατρικού παιχνιδιού 
8 2 1 

 ΚΤΙΡΙΟ 2 ΚΔΑΠ ΜΕΑ    

ΖΩΝΗ ΧΩΡΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ 
ΚΟΜ

ΒΙΑ 
ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΕΣ 

1 
Χώρος ελέγχου η/μ 

εγκαταστάσεων 
1   

2 Αίθουσα προβολών 6  1 

3 Διάδρομος  2 2 

4 Αίθουσες εργαστηρίων 4   

5 
Χώρος εξυπ.-αποθ., χώρος 

παρασκευής γευμάτων, διάδρομος 
3   

6 
Είσοδος ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, χώρος 

υποδοχής 
5   

7 

Γραφείο κοινωνικού λειτουργού-

εργοθεραπευτών, αίθουσα 

εργοθεραπείας, αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων, χώρος 

ανάπαυσης 7 κλινών 

6   

8 

Γραφείο κοινωνικού λειτουργού-

εργοθεραπευτών, χώρος 

ανάπαυσης 6 κλινών, αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα 

5   
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εργοθεραπείας, χώρος 

παρασκευής γευμάτων 

α) Πίνακας Πυρανίχνευσης 

Σε κάθε κτίριο θα τοποθετηθεί ένας πίνακας πυρανίχνευσης του κτιρίου. Με αυτόν θα είναι 

συνδεδεμένοι οι ανιχνευτές πυρκαγιάς οι οποίοι θα είναι τοποθετημένοι στο κτίριο στις θέσεις 

που σημειώνονται στα σχέδια. Ο πίνακας θα είναι κατασκευασμένος από μεταλλικό ερμάριο 

μέσα στο οποίο βρίσκονται τα στοιχεία τροφοδοσίας, εφεδρικής τροφοδοσίας, φορτίσεων 

συσσωρευτών, οι 16 ζώνες και η μονάδα ελέγχου τάσης ρεύματος της εγκατάστασης. Η 

τροφοδοσία γίνεται από εναλλασσόμενο ρεύμα 230V το οποίο μετασχηματίζεται, ανορθώνεται 

και σταθεροποιείται στη τάση λειτουργίας των 24V. Στον πίνακα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες 

ασφάλειες και προστασίες έναντι υπέρτασης, υπερέντασης και αντίστροφης σύνδεσης 

συσσωρευτών. Σε περίπτωση διακοπής της τάσης δικτύου η εφεδρική τροφοδοσία αυτομάτως 

ενεργοποιεί τους συσσωρευτές και τροφοδοτεί τον κεντρικό πίνακα, ανάβοντας συγχρόνως 

ενδεικτική λυχνία που παραμένει αναμμένη μέχρι να αποκατασταθεί η τάση του δικτύου, οπότε 

αποσυνδέεται η εφεδρική τροφοδοσία και αρχίζει η φόρτιση των συσσωρευτών. Σε όλη την 

διάρκεια λειτουργίας του πίνακα το στοιχείο φόρτισης φορτίζει αυτόματα τους συσσωρευτές. 

Ειδική ηλεκτρονική διάταξη καθορίζεται για την αποφυγή υπερφόρτισης και βλάβης των 

συσσωρευτών στην διάρκεια φόρτισης.  

Ο πίνακας θα φέρει: 

 Ισάριθμες ενδείξεις των ζωνών του 

 Πηγή τροφοδοσίας 230V μέσω ιδιαίτερης γραμμής από τον Γενικό ηλεκτρικό 

πίνακα. 

 Θα φέρει επίσης εφεδρική πηγή τροφοδοσίας χαμηλής τάσης 24V από μπαταρία 

(για επάρκεια 30 Min. συναγερμού). 

 Σύστημα αυτόματης επανάταξης. 

 Σύστημα επιτήρησης γραμμών με επιλλογικό διακόπτη εντοπισμού της βλάβης. 

 Σύστημα αφεσβέσεως φωτεινών επαναληπτών 

 Ηχητικά όργανα συναγερμού (φαροσειρήνες) ενεργοποιούμενα αυτομάτως από 

το δίκτυο πυρανίχνευσης. 

β) Καλωδιώσεις 

Οι καλωδιώσεις θα είναι ειδικές για δίκτυα καταλλήλων διαδρομών που συνδέουν τους 

ανιχνευτές, τις σειρήνες και τους φωτεινούς επαναλήπτες με τον κεντρικό πίνακα. 
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Τα καλώδια θα είναι τύπου LIYCY διατοµής 2 Χ 1 mm2για τη σύνδεση των συσκευών και την 

τροφοδοσία με 24VDC. 

Τα καλώδια θα διέρχονται μακριά από καλώδια ισχυρών ρευμάτων και κατά προτίμηση μέσα 

σε μεταλλικές εσχάρες ή σε πλαστικούς προστατευτικούς σωλήνες σπιράλ. Αν κάπου δεν είναι 

εφικτό αυτό, τότε εκεί τα καλώδια αυτά θα είναι θωρακισμένα (με μπλεντάζ). 

γ) Ανιχνευτές 

Ανιχνευτές Ιονισμού - Καπνού: Ενεργοποιούνται με την παρουσία ορισμένης ποσότητας 

καπνού στο θάλαμο. Τοποθετούνται στην οροφή σε ποσότητα και διάταξη τέτοια ώστε: 

- να καλύπτουν επιφάνεια περί τα 50m² ανά κεφαλή  

- να τοποθετούνται σε απόσταση μικρότερη από 3.5m από τους τοίχους 

- η δε απόσταση μεταξύ των κεφαλών να μην ξεπερνά τα 10m. Ειδικά για τους διαδρόμους 

οι ανιχνευτές τοποθετούνται σε απόσταση 15m. 

δ) Φαροσειρήνες 

 Θα τοποθετηθούν σε εμφανή σε όλη την έκταση του συγκροτήματος. Οι φαροσειρήνες 

παρέχουν το οπτικό και ηχητικό σήμα συναγερμού συναγερμού και για το λόγο αυτό 

τοποθετούνται σε εμφανή σημεία σε όλο το κτίριο.  

ε) Υαλόθραυστα κομβία συναγερμού 

 Αυτά συμπληρώνουν τις γραμμές αναγγελίας των αυτόματων πυρανιχνευτών και παρέχουν 

τη δυνατότητα της χειροκίνητης αναγγελίας συναγερμού. Θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας και θα 

λειτουργούν με χαμηλή τάση της τάσεως 24VD.C. Θα φέρουν βάση στερεώσεως στον τοίχο. Η 

πλάκα καλύψεως θα φέρει υαλόφρακτη θύρα κάτω από την οποία βρίσκεται το πιεστικό κουμπί. 

Η πίεση του πιεστικού κουμπιού και επομένως η δημιουργία αναγγελίας συναγερμού είναι 

δυνατή μόνο όταν σπάσει κανείς την υαλόφρακτη θύρα. Η υαλόφρακτη θύρα θα κλειδώνει με 

ειδικό κλειδί, το οποίο θα έχει στη διάθεσή του ο υπεύθυνος της πυρασφάλειας του κτιρίου. Η 

αναγγελία συναγερμού, η οποία θα δίνεται από το πατητό κουμπί, θα παραμένει με μανδάλωση 

της επαφής και μετά την απομάκρυνση του ατόμου, το οποίο προκάλεσε το συναγερμό και η 

ακύρωσή της μπορεί να γίνει μόνο από τον υπεύθυνο, ο οποίος έχει το ειδικό κλειδί στη διάθεσή 

του. Τα πατητά κουμπιά θα έχουν κόκκινο χρώμα και θα φέρουν οδηγίες λειτουργίας στην 

Ελληνική & Αγγλική γλώσσα. Οι οδηγίες θα είναι γραμμένες στο πλαίσιο του πατητού κουμπιού 

ή σε μεταλλική πινακίδα. 
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7.3 Εγκαταστάσεις πυρόσβεσης 

7.3.1 Αυτόματο σύστημα καταιονισμού νερού (ΜΥΠΔ) 

Λόγω της χρήσης του κτιρίου ΚΔΑΠ/ΜΕΑ ως κτιρίου υγείας και κοινωνικής πρόνοιας 

επιβάλλεται η τοποθέτηση αυτόματου συστήματος καταιονισμού (sprinkler). 

Για την κάλυψη των παραπάνω προβλέπεται η κατασκευή δεξαμενής νερού και αντίστοιχου 

αντλιοστασίου και δικτύου σωληνώσεων, που καταλήγουν σε κεφαλές καταιονισμού που 

καλύπτουν όλη την έκταση των προστατευόμενων χώρων. 

Το πλήθος των κεφαλών για κατηγορία μικρού κινδύνου υπολογίζεται ένας ανά 12m2 

προστατευόμενης επιφάνειας δαπέδου και μέγιστη κεφαλή απόστασης από πλευρικά 

τοιχώματα ίσο με 1,50m. Οι σωληνώσεις θα κατασκευασθούν από γαλβανισμένους 

σιδηροσωλήνες βαρέως τύπου (πράσινης ετικέτας). 

Η απαιτούμενη πίεση στις κεφαλές sprinkler πρέπει να είναι 1,5atm, γι’ αυτό και τοποθετείται 

μειωτής πίεσης στην αρχή του κλάδου, ενώ ο δείκτης ροής ενεργοποιεί τον συναγερμό σε 

περίπτωση που κάποια κεφαλή Sprinkler ανοίξει, οπότε θα περάσει νερό μέσα από αυτόν. Στο 

δίκτυο θα υπάρχει μανόμετρο για τη μέτρηση της πίεσης του δικτύου. Το μανόμετρο θα 

τοποθετηθεί μετά την πιο απομακρυσμένη από το αντλητικό συγκρότημα κεφαλή. Επίσης μετά 

την κεφαλή αυτή θα υπάρχει κλάδος δοκιμής ο οποίος θα περιλαμβάνει βάνα και ανοιχτή 

κεφαλή. Το δίκτυο είναι υπολογισμένο έτσι, ώστε να μην έχουμε πίεση μικρότερη από 1,50bar 

στην προαναφερόμενη κεφαλή. 

Για να εξυπηρετησει το δίκτυο των sprinkler κατασκευάζεται μόνιμο υδροδοτικό 

πυροσβεστικό δίκτυο (ΜΥΠΔ). Η δεξαμενή κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα σε χώρο 

παραπλεύρως του αντλιοστασίου και τροφοδοτείται με ιδιαίτερο κλάδο διαμέτρου 1 ½’’ πριν από 

τον κεντρικό συλλέκτη νερού, μέσω φλοτεροδιακόπτη. 

Αντλητικά συγκροτήματα 

Το συγκρότημα περιλαμβάνει: 

Μία κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία 

Μία εφεδρική πετρελαιοκίνητη 

Μια αντλία πλήρωσης δικτύου (Jokey pump) 

Τα παραπάνω αντλητικά συγκροτήματα θα είναι συνδεμένα παράλληλα.  

Η ηλεκτροκίνητη αντλία θα ξεκινά και θα σταματά αυτόματα μέσω ενός πιεζοστάτη 

ακριβείας. 
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Η πετρελαιοκίνητη αντλία θα τίθεται σε λειτουργία αυτόματα, σε περίπτωση διακοπής 

του ηλεκτρικού ρεύματος από τη Δ.Ε.Η. ή σε περίπτωση ηλεκτρικής βλάβης της πρώτης 

αντλίας. 

Τα χαρακτηριστικά των αντλητικών συγκροτημάτων θα είναι: 

 Κύριο ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα:

Παροχή   :  38,00  m3/h 

Μανομετρικό: 60,00 mΥΣ 

 Εφεδρικό πετρελαιοκίνητο αντλητικό συγκρότημα:

Παροχή   : 38,00  m3/h 

Μανομετρικό: 60,00 mΥΣ 

Το αντλητικό συγκρότημα θα συνοδεύεται επίσης από αντλία jockey, δοχείο διαστολής 

κατάλληλης χωρητικότητας, πίνακα και όργανα αυτοματισμού, όργανα μέτρησης, συλλέκτες 

αναρρόφησης και κατάθλιψης. 

7.3.2 Φορητά πυροσβεστικά μέσα 

Τοποθετούνται οι εξής τύποι φορητών πυροσβεστήρων στις θέσεις που δείχνονται στα 

σχέδια: 

Ξηρής σκόνης φορητός 6 χλγ. 

Διοξειδίου του Άνθρακα φορητός 6 χλγ. 

Κάθε πυροσβεστήρας θα φέρει μεταλλική πινακίδα στην οποία θα αναγράφονται: 

* Το είδος της γομώσεως.

* Το βάρος της  "  .

* Την ημερομηνία "  .

Οι τύποι των πυροσβεστήρων, το βάρος αυτών και η θέση τους φαίνονται επίσης στα σχέδια 

των κατόψεων της μελέτης. 

Ιωάννινα,    -     -2020                              Ιωάννινα,    -    -2020                    Ιωάννινα,    -     -2020
           Ελέγχθηκε                                            Θεωρήθηκε                                   Ο ελέγξας
Η Προϊσταμένη Τμήματος              Ο Αν/της Προϊστάμενος της
Μελετών & Εκτέλεσης Εργων          Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Μαρία Χατζηαντωνίου                       Ορέστης Μπρίκος                            Ιωάννης Κίτσος
Αρχιτέκτων Μηχ/κος                        Πολιτικός Μηχανικός                      Ηλεκ/γος Μηχ/κος



 

 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ                           ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 
Α. Γενικά 
 
Οι εργασίες πρασίνου στον αύλιο χώρο του πρώην ασύλου στοχεύουν κυρίως στη βελτίωση των 
βιοκλιματικών συνθηκών του καθώς και στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμισή του με τη 
χρήση των κατάλληλων φυτεύσεων στους διαθέσιμους χώρους. Επειδή γενικότερα η θέση του 
έργου σκιάζεται έντονα από τις παρακείμενες οικοδομές, θα χρησιμοποιηθούν πλατύφυλλα είδη 
για την μεγαλύτερη εκμετάλλευση του διαθέσιμου ηλιακού φωτός τους χειμερινούς μήνες και 
αντίστοιχα για τη βελτίωση του μικροκλίματος του θερινούς. Οι φυτεύσεις των θάμνων θα 
εξυπηρετήσουν λειτουργικούς στόχους (διαχωρισμός χώρων, οπτική ή λειτουργική μόνωση, 
ενασχόληση των χρηστών του χώρου με το πράσινο κ.λ.π.). 
  
Β. Εργασίες κατασκευής αρδευτικού δικτύου 
 

 

Για την κάλυψη των υδατικών αναγκών των φυτών απαιτείται η κατασκευή δικτύου άρδευσης. Το 
δίκτυο άρδευσης περιλαμβάνει τη χρήση υπόγειων σωλήνων PE για το μοίρασμα του νερού, 
σταλακτηφόρων σωλήνων PE για την εφαρμογή του νερού στις θέσεις φύτευσης των δέντρων και 
στους χώρους  φύτευσης  των παρτεριών και εκτοξευτήρων (por_up) για την άρδευση του 
χλοοτάπητα.  Έτσι για την άρδευση όλων των χώρων της μελέτης απαιτείται να παραχωρηθεί από 
την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης μία παροχή 1΄΄ ή 1 1/2΄΄.  
Κατ’ αρχήν πριν από την τοποθέτηση του αρδευτικού δικτύου  θα πρέπει ο ανάδοχος να καταθέσει 
στην υπηρεσία για έγκριση πλήρες σχέδιο άρδευσης στο οποίο θα φαίνονται λεπτομερώς όλα τα 
σημεία όπου θα περάσουν οι σωλήνες, με τις πλήρεις διαμέτρους τους, οι θέσεις των φρεατίων, 
των ηλεκτροβαλβίδων, των σταλακτοφόρων, των εκτοξευτήρων (pop-up) κ.τ.λ. βασισμένο στη 
διαθέσιμη παροχή. Τα υλικά, το παράβολο και η εργασία για τη σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό της 
ΔΕΥΑΙ βαρύνουν τον ανάδοχο. H παροχή θα τοποθετηθεί εντός φρεατίου πλαστικού αν βρίσκεται 
εντός χωμάτινης επιφάνειας ή τσιμεντένιου αν βρίσκονται εντός σκληρής επιφάνειας. Στο φρεάτιο 
επίσης τοποθετούνται οι ηλεκτροβάνες καθώς και ένα φίλτρο γραμμής και μια βαλβίδα 
αντεπιστροφής. Ο προγραμματιστής του δικτύου (ηλεκτρικός ή μπαταρίας) θα βρίσκεται σε πίλαρ. 
Για την προστασία από ζημιές αλλά και την ευκολότερη αντικατάστασή τους, αν δημιουργηθεί 
πρόβλημα, οι σωλήνες Φ32 που διανέμουν το νερό στις θέσεις φύτευσης των δέντρων και στα 
παρτέρια με τους θάμνους, θα τοποθετηθούν στο εσωτερικό σωλήνων σπιράλ Φ63 PE ή σε 
μεταλλικό σωλήνα Φ63 αν βρίσκονται κάτω από σκληρές επιφάνειες που διέρχονται οχήματα. Στις 
διασταυρώσεις και όπου αλλού υπάρχουν διακλαδώσεις του αγωγού αλλά και σε συγκεκριμένες 
θέσεις που υποδεικνύονται στο σχέδιο θα πρέπει να τοποθετηθούν φρεάτια. Φρεάτια θα πρέπει να 
τοποθετούνται και μελλοντικά οπουδήποτε (λόγω άλλων εργασιών) γίνει ζημιά στις σωληνώσεις 
και τοποθετηθεί συνδετικό εξάρτημα. Το δίκτυο άρδευσης κατασκευάζεται πριν τη σκληρή 
επίστρωση των κατασκευών του έργου. Οι σωλήνες απλώνονται πάνω στο έδαφος και πάνω από 
αυτούς γίνεται η διάστρωση της τσιμεντένιας υπόβασης στα σημεία που θα γίνει πλακόστρωση ή 
στα σημεία επίστρωσης σκληρών δομικών υλικών. Οι διακλαδώσεις στις θέσεις φύτευσης των 
δέντρων θα πρέπει γίνουν παράλληλα ή πριν τη φύτευση. Γύρω από κάθε δέντρο θα τοποθετηθεί 
τμήμα σταλακτηφόρου Φ16/17 μήκους 2,5 μέτρων περίπου. Κατά μήκος των θέσεων φύτευσης των 
θάμνων και των ποωδών φυτών θα τρέχει αντίστοιχα σταλακτηφόρος σωλήνας επιφανειακά. Το 



 

δίκτυο δοκιμάζεται για τυχόν διαρροές και μετά προχωρά η εργασία των υπερκείμενων 
κατασκευών. 

 
Β.Εργασίες εγκατάστασης φυτών 
Για τη βελτίωση της αισθητικής αλλά κυρίως για τη δημιουργία ευχάριστου μικροκλίματος στον 
αύλειο χώρο του έργου προβλέπεται η φύτευση δένδρων, θάμνων και ποωδών φυτών στις 
αντίστοιχες θέσεις που εμφανίζονται στο επισυναπτόμενο σχέδιο φύτευσης. 
Οι προς φύτευση επιφάνειες θα προετοιμαστούν κατάλληλα με απομάκρυνση του άγονου 
επιφανειακού εδάφους κατά 30 εκ. και ομοιόμορφη διαμόρφωση των προς φύτευσης επιφανειών. 
Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί και θα διαστρωθεί φυτική γη (κατόπιν ελέγχου από την επίβλεψη) 
πάχους 20 εκ. και πάνω απ’ αυτή κηπόχωμα πάχους 10 εκ.. ΄Επειτα θα γίνουν οι εργασίες φύτευσης 
δέντρων και θάμνων στις θέσεις που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη της Υπηρεσίας και πάντα 
με την παρουσία της και στο τέλος να γίνει η τοποθέτηση του χλοοτάπητα αφού προηγουμένως  
έχει  γίνει  ο  έλεγχος  του  αρδευτικού  δικτύου  και  έχει  διαμορφωθεί κατάλληλα η επιφάνεια 
που θα εγκατασταθεί ο χλοοτάπητας. Σχετικά με τη φύτευση των φυτών θα ανοίγεται ο 
προβλεπόμενος λάκκος φύτευσης, στη συνέχεια θα τοποθετούνται οι πάσσαλοι στήριξης του 
δένδρου (2 ανά δένδρο) και μετά τοποθετείται το δένδρο στο σωστό βάθος (όχι βαθύτερα από ότι 
ήταν στο φυτώριο) και καλύπτεται μετά η μπάλα χώματος του δένδρου με χώμα. 
Το έργο όμως δεν τελειώνει με τη φύτευση των φυτών και την τοποθέτηση του χλοοτάπητα καθώς 
ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση της συντήρησης  αυτών.  Στο διάστημα αυτό θα πρέπει να 
κουρεύει το χλοοτάπητα σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές υλικών και εργασιών. 
Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν την άρδευση (με χρήση του συστήματος άρδευσης που θα 
κατασκευαστεί)  των  φυτών  και  του  χλοοτάπητα,  τη  λίπανση  όπως  προβλέπεται,  το κούρεμα 
του χλοοτάπητα, το βοτάνισμα όλων των χώρων που θα φυτευτούν οι θάμνοι και τα ποώδη φυτά 
καθώς και τη φυτοπροστασία αυτών.  
 
 
 



 

                                                                                      
 
                                                        

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
(ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ) 

 
 

Α.   ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

 
 

Περιγράφονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των υλικών υποδομής (κηπευτικό χώμα, πάσσαλοι 
υποστύλωσης δέντρων κ.λπ.), των φυτών κατά κατηγορίες και είδη και των διαφόρων 
εργασιών (εκσκαφές, επιχωματώσεις, φύτευση νέου πρασίνου, εγκατάσταση χλοοτάπητα). 
 
 
 

1. ΥΛΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
Φυτική γη ορίζεται η επιφανειακή στρώση εδαφικού υλικού, ελαφρού, αργιλοαμμώδους 
συστάσεως, που ευνοεί την ανάπτυξη των φυτών. 
 

Η φυτική γη (όχι κηπευτικό χώμα) θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας γιατί αποτελεί το βασικό 
στοιχείο για την εκδήλωση των βιολογικών λειτουργιών των φυτών. 
 

Η φυτική γη θα επιλέγεται από τα πιο κατάλληλα προϊόντα αφαίρεσης επιφανειακής στρώσης 
φυτικών γαιών που θα έχουν συγκεντρωθεί και φυλαχθεί, διαμορφωμένα σε κανονικά  σειράδια  
(πρίσματα).  Η  φυτική  γη  θα  επιλέγεται κατά  προτίμηση,  από  τα προϊόντα με αργιλοαμμώδη 
σύσταση, εκτός αν δεν διατίθενται τέτοια, οπότε με εντολή της Υπηρεσίας μπορεί να γίνουν 
δεκτά και κατάλληλα προϊόντα με άλλη σύσταση. 
 

Τα προϊόντα εκσκαφών που προορίζονται για φυτικές γαίες, πρέπει να είναι απαλλαγμένα από 
ξένες προσμίξεις, όπως είναι τα υλικά από κατεδαφίσεις, υπολείμματα οικοδομικών εργασιών ή 
προϊόντα καθαίρεσης (μπάζα), λιθάρια, χαλίκια, κομμάτια ασβέστη, NaCl ή ακόμα υπολείμματα 
φυτών που διασπώνται δύσκολα. 
 

Σε περίπτωση που τα διατιθέμενα προϊόντα εκσκαφών φυτικών γαιών κρίνονται εδαφολογικά 
κατάλληλα αλλά περιέχουν προσμίξεις όπως οι παραπάνω, τότε θεωρείται αυτονόητο ότι τα 
χώματα αυτά θα χρησιμοποιούνται μετά από την απομάκρυνση των πιο πάνω προσμίξεων που 
θα γίνει με οποιαδήποτε μέθοδο (ακόμα και με κοσκίνισμα). 
 

Η φυτική γη θα προέρχεται από επιφανειακή εκσκαφή μέχρι βάθους 0,70 m και μακροσκοπικά 
θα πρέπει να έχει καστανό, κόκκινο ή ανοικτό κόκκινο χρώμα. Κριτήριο καταλληλότητας του 
επιφανειακού εδαφικού στρώματος της ζώνης των εκσκαφών προς χρήση ως φυτική γη είναι κατ’ 
αρχήν η ύπαρξη φυσικής βλάστησης. Άγονα εδάφη είναι κατά τεκμήριο ακατάλληλα προς χρήση 
ως φυτική γη, εάν δεν εμποτιστούν ή βελτιωθούν κατάλληλα. 
 

Όσον αφορά σε μικροποσότητες χρησιμοποιούμενης φυτικής γης, είναι δυνατόν, ύστερα από 
αίτηση του Αναδόχου και έγκριση της Υπηρεσίας, να γίνει και αποδοχή της φυτικής γης επί τόπου 
του Έργου βάσει μακροσκοπικής μόνο εξέτασης αυτής, τόσο επί τόπου του Έργου όσο και στην 
πηγή χωματοληψίας. 
 



 

Εάν η Υπηρεσία έχει αμφιβολία ως προς την καταλληλότητα του διαθέσιμου στο έργο υλικού 
μπορεί να απαιτήσει τη διενέργεια εδαφολογικής ανάλυσης. 
 
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται έγκριση της Υπηρεσίας για τη χρησιμοποίηση του επιφανειακού 
στρώματος του εδάφους ως φυτική γη. 
 

Κηπευτικό χώμα ορίζεται η υψηλής ποιότητας φυτική γη, περιεκτικότητας σε άμμο έως 
55%, άργιλο 5 - 10%, οργανικά συστατικά και ουδέτερο pΗ, που είναι κατάλληλη για την 
ανάπτυξη καλλωπιστικών φυτών. Πρέπει να είναι όσο το δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους 
πηλού, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm σε οποιαδήποτε 
διάσταση και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτικών οργανισμών. Κατά τα 
άλλα ισχύουν όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο για τη φυτική γη. 
 

 
 
 

Πάσσαλοι υποστύλωσης δένδρων: Θα χρησιμοποιηθούν για την υποστύλωση των δένδρων 
και θα είναι ξύλινοι. Θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 
 

         να είναι από ξύλο καστανιάς 
         να είναι πελεκητοί στο κάτω άκρο 

         να είναι τελείως αποφλοιωμένοι 

         να έχουν περίπου ενιαίο πάχος (διάμετρο) σε όλο το μήκος τους. 
         να είναι ευθυτενείς 

         να είναι πισσαρισμένοι μέχρι ύψος 0,50 m 
         το  άνω  τμήμα  τους  (πάνω  από  το  πισσαρισμένο  τμήμα)  μπορεί  να  μείνει 

απροστάτευτο 
         Οι  διαστάσεις  των  πασσάλων  εξαρτώνται  από  το  μέγεθος  των  δένδρων  και 

κυμαίνονται για το ύψος από 1,50 έως 3,00 m και διάμετρο από 5 έως 12 cm. 
 
 
 
 
 
 
2. ΠΡ0ΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ  ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 

Η  συγκεκριμένη  τεχνική  περιγραφή  αφορά  στην  προμήθεια  και  στους  χειρισμούς 

(μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση) του φυτικού υλικού. 
 

Προσδιορίζονται τα μεγέθη, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, οι αναλογίες μεταξύ των διαφόρων 
τμημάτων των φυτών καθώς και οι όροι για την παραλαβή τους, ώστε να είναι κατάλληλα  για  
φύτευση  στα  έργα.  Οι  όροι  αυτοί  θα  εξασφαλίσουν  την  καλύτερη επιβίωση, εγκατάσταση, 
ανάπτυξη και μακροβιότητα των φυτών. 
 

Επίσης περιγράφονται οι συνθήκες και τα απαιτούμενα μέτρα για τη μεταφορά των φυτών από 
το φυτώριο μέχρι και την οριστική τους θέση και οι συνθήκες αποθήκευσης τους στο εργοτάξιο, 
ώστε να αποφευχθούν ζημιές και να υποστούν το μικρότερο δυνατό κλονισμό, που μπορεί να 
έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη μελλοντική ανάπτυξή τους. 
 

 
 

2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Τα φυτά είναι ζωντανοί οργανισμοί και συνεπώς χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα και μεταχείριση, 



 

σε σχέση με τα αδρανή υλικά, που κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούνται στα άλλα τεχνικά έργα. 
Επιπλέον, οι συνθήκες και ο τρόπος ανάπτυξής τους στο φυτώριο, σε όλη  τη  διάρκεια  
παραμονής  τους  σε  αυτό,  που  στις  περισσότερες  περιπτώσεις  δεν μπορούν να ελεγχθούν - 
εκτός από τις περιπτώσεις συμβάσεων που περιλαμβάνουν και την παραγωγή των φυτών - 
έχουν καθοριστική σημασία για την επιτυχή εγκατάσταση, επιβίωση και ανάπτυξή τους. Από 
αυτό προκύπτει η ανάγκη λεπτομερούς ελέγχου της ποιότητας των φυτών παρουσία του 
εργολάβου, αν είναι δυνατόν από το φυτώριο καθώς και σε όλα τα στάδια χειρισμών (από 
μεταφορά μέχρι και την οριστική τους διάταξη στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης στο 
εργοτάξιο ή στο έργο), καθώς και της ανελλιπούς παρακολούθησης σε όλη τη διάρκεια της 
εργολαβίας. 
 
 

2.2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΙΔΩΝ 
 

Στις μελέτες, στα τεύχη δημοπράτησης, στις συμβάσεις, στους λογαριασμούς κ.λ.π., πρέπει  
να  χρησιμοποιούνται  οι  ισχύουσες  νεότερες  βοτανολογικές  ονομασίες.  Τα συνώνυμα πρέπει 
να αποφεύγονται. Τα κοινά ονόματα αναφέρονται μόνο διευκρινιστικά, για να αποφεύγεται η 
σύγχυση, λόγω συνωνυμιών. 
 

Κάθε   είδος   πρέπει  να   επισημαίνεται  με   ευανάγνωστη  ετικέτα,  στην  οποία   θα 
αναγράφονται εγγυημένα, όλα τα απαιτούμενα στοιχεία: η λατινική και κοινή ονομασία. 
 

Οι ετικέτες πρέπει να είναι ανθεκτικές, αδιάβροχες, γραμμένες με ανεξίτηλο μελάνι ή ανάγλυφες 
και να είναι αναρτημένες με ασφάλεια σε όλα τα φυτά ή στα δέματα φυτών, κατά την παράδοση. 
 

Προκειμένου για φυτά σπορείου ή μονοετή, οι πινακίδες μπορούν να τοποθετούνται κατά ομάδες 
φυτών του ίδιου είδους και ποικιλίας, σε ευδιάκριτα σημεία, αρκεί κάθε ομάδα να έχει 
τοποθετηθεί χωριστά από τις άλλες. 
 
 

2.3. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 

Το φυτικό υλικό, που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο, πρέπει να προέρχεται από φυτώρια που 
λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1564/85, όπως τροποποιήθηκαν με τις 
διατάξεις των Ν. 2040/92 και Ν. 2325/95 ή αν είναι εισαγόμενα να συνοδεύονται από τα 
προβλεπόμενα πιστοποιητικά, σύμφωνα με το ΠΔ 365/ 2002 (ΦΕΚ Α 307/10.12.2002). 
 

 
 

2.4. ΥΓΕΙΑ 
 

Οι Παρούσες Προδιαγραφές και τα ζητούμενα πιστοποιητικά φυτοϋγειονομικών ελέγχων δεν 
παρέχουν από μόνα τους οποιαδήποτε εγγύηση για την υγεία των φυτών. 
 

Γι’  αυτό  κάθε  παρτίδα  φυτών  πρέπει  να  συνοδεύεται  από  υπεύθυνη  δήλωση  του 
Ανάδοχου ότι τα φυτά είναι υγιή και ότι θα αντικαταστήσει όλα τα άρρωστα φυτά σε 
περίπτωση  εμφάνισης  ασθένειας, που  δεν  μπορεί να  καταπολεμηθεί αποτελεσματικά 
(Αδρομυκώσεις, σηψιρριζίες, ιώσεις, νηματώδεις κλπ). 
 

 
 

2.5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΥΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
 
 

Φυτά σε φυτοδοχεία 
 

Φυλλοβόλα και αειθαλή φυτά, που έχουν αναπτυχθεί και διατίθενται μέσα σε σακούλες (για 



 

φυτά μέχρι 2 ετών) ή σε γλάστρες. Πρέπει να είναι μεταφυτεμένα από το πολλαπλασιαστήριο 
και να μεταφυτεύονται κάθε χρόνο σε μεγαλύτερη γλάστρα. Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται 
και τα φυτά που έχουν αναπτυχθεί στο έδαφος και έχουν μεταφυτευτεί με μπάλα σε γλάστρα για 
τουλάχιστον έξι μήνες. Η πλειοψηφία των φυτών αναπτύσσεται σε φυτοδοχεία γιατί είναι 
διαθέσιμα όλες τις εποχές, μεταφέρονται πιο εύκολα και μπορούν να διατηρηθούν για αρκετό 
διάστημα μέχρι να φυτευτούν. 
 

 
 

2.6. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Όλα τα φυτά πρέπει να έχουν τις κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες (αρδεύσεις, λιπάνσεις,  
κλαδέματα,   κορυφολογήματα,   βοτανίσματα,   φυτοπροστασία   κλπ.)   στο φυτώριο, ώστε να 
έχουν τα ποιοτικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά, που απαιτούνται από την παρούσα 
προδιαγραφή. 
 

2.6.1. Σχήμα Κόμης (Υπέργειο τμήμα) 

Δένδρα 

Ένα καλά αναπτυγμένο δένδρο διαμορφώνεται όταν είναι νέο, σε διάφορες μεγάλες κατηγορίες 
σχημάτων. Η διαμόρφωση μπορεί να στοχεύει: 
 

- στην παραγωγή ενός καλοσχηματισμένου δένδρου με το φυσικό του σχήμα. 
 

- στη δημιουργία προκαθορισμένου σχήματος. 
 

Τα σχήματα παράγονται και διατηρούνται μόνο με κλάδεμα και διαμόρφωση. Στη φυτωριακή 
παραγωγή έχουν καθιερωθεί διάφορα πρότυπα, σε σχέση με το σχήμα και τις διαστάσεις των 
δένδρων. 
 

Οι συνηθέστερες κατηγορίες σχημάτων δένδρων είναι: 
 

Πλαγιόκλαδο δένδρο, κανονικού μεγέθους 

Έχει ένα απλό, καθαρό κορμό, με ύψος 1,80-2,0m και κλώνους που σχηματίζουν μια ανοιχτή 
κόμη. Φυσικό σχήμα, που μπορεί να παραχθεί είτε με εμβολιασμό ψηλά στον κορμό, είτε με 
κλάδεμα των χαμηλότερων πλάγιων βλαστών, μέχρι το επιθυμητό ύψος, καθώς το δένδρο 
αναπτύσσεται. Επιτρέπεται αυτή η μορφή να δίνεται μόνο στα μικρού ύψους δένδρα. Σε κάθε 
περίπτωση ο πίνακας με τα χαρακτηριστικά των φυτών θα πρέπει να αποτελεί τον οδηγό 
επιλογής σχήματος. 
 

Δένδρο με κεντρικό βλαστό «οδηγό» 
 

Ο ψηλός, δυνατός κορμός, συνεχίζεται σε όλο το ύψος τής κόμης και τελειώνει σε ένα ευδιάκριτο 
εξέχοντα, κυρίαρχο, «ηγέτη» “οδηγό” βλαστό. Είναι ένα πολύ κοινό σχήμα στη φύση και μπορεί 
επίσης να γίνει με σταδιακή αφαίρεση των κατώτερων βλαστών, από ένα νεαρό δένδρο με 
φτερωτό σχήμα, ώστε να μείνει ένας καθαρός κορμός ύψους 1,8 -2 m ή και περισσότερο (στα 
πεζοδρόμια θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο μήκος κορμού χωρίς πλάγιους βλαστούς). Όλα τα 
είδη των δένδρων που αναπτύσσονται σε μεγάλο ύψος θα πρέπει να έχουν αυτή τη μορφή με το 
κεντρικό  κορμό «οδηγό» γιατί έτσι παρουσιάζουν μεγαλύτερη μηχανική αντοχή και λιγότερα 
προβλήματα στη συντήρησή τους. 
 

Θάμνοι 
Το σχήμα και η μορφή της κόμης των θάμνων (συμπαγές ή ελεύθερο, όρθιο, σφαιρικό, έρπον, 
κλπ.) είναι τυπικά για κάθε είδος και ποικιλία. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να έχουν γίνει τα 



 

απαραίτητα κορφολογήματα ή κλαδέματα, ώστε οι θάμνοι να είναι συμπαγείς (ανάλογα με το 
είδος), συμμετρικοί και καλά διακλαδισμένοι σε ύψος μικρότερο από 10 cm πάνω από το 
έδαφος, με ισομεγέθεις κύριους βλαστούς. 
 

Ο ελάχιστος αριθμός κύριων βλαστών, το ύψος και η διάμετρος κόμης για κάθε είδος / 
ποικιλία και κατηγορία, πρέπει να είναι σύμφωνα με τους πίνακες φυτών ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-10-09-
01-00:2009. 
 
 
 
 

2.6.2. Ρίζες – Μπάλα 
 

Κοινές  ατέλειες  της  ρίζας 
 

Οι ατέλειες ριζών μπορεί να υπάρχουν σε όλα τα φυτά (δένδρα), ανεξάρτητα από τη μέθοδο 
παραγωγής τους. Οι ατέλειες στις κύριες ρίζες, κοντά στον κορμό, είναι δύσκολο να διορθωθούν 
και μπορεί να ασκήσουν σημαντική επίδραση στη δυνατότητα των φυτών να επιζήσουν και να 
αναπτυχθούν. Οι ρίζες των φυτών που έχουν παραμορφωθεί στα πρώτα στάδια τής ανάπτυξης 
τους στο φυτώριο, μπορεί να καταδικάσουν ένα φυτό σε πρόωρο θάνατο. Οι ατέλειες αυτές είναι 
δύσκολο να διαπιστωθούν, εκτός εάν ελέγχονται όλα τα στάδια της παραγωγής τους στο 
φυτώριο. Οι συνέπειες των παραμορφώσεων της ρίζας μπορεί να μη γίνουν αντιληπτές μέχρι τα 
φυτά να αναπτυχθούν αρκετά. 
 

Οι συνήθεις ατέλειες των ριζών είναι: 
 

 Ρίζες  που  περικυκλώνουν  στενά  τον  κορμό  και  την  περιφέρεια  της  μπάλας 

(«κυκλικές» ρίζες) 
 Μπλεγμένες ρίζες 
 Φυτά φυτεμένα πολύ βαθιά στη γλάστρα 

 Χαλαρή μπάλα, που σπάει όταν εξάγεται από το φυτοδοχείο 
 Κίνηση του κορμού από τη βάση του, χωρίς να κάμπτεται, που σημαίνει ότι ο κορμός του 

δένδρου δεν είναι στενά συνδεδεμένος με την μπάλα 
 Πολλές ρίζες στην περιφέρεια της μπάλας 

 Η θέση όπου η κορυφαία ρίζα ξεκινά από τον κορμό (σταυρός) δε βρίσκεται στην επιφάνεια 

 Χαλαρή συσκευασία (λινάτσες, σύρμα κλπ.) γύρω από τη μπάλα 
 Ρίζες μεγαλύτερες από το ένα πέμπτο (1/5) της διαμέτρου του κορμού που έχουν αναπτυχθεί 

έξω από τη γλάστρα ή την μπάλα. Κατά τη μεταφύτευση του φυτού, η αποκοπή  αυτών  των  
ριζών  θα  προκαλέσει  καταπόνηση  στο  φυτό,  απώλεια 
φυλλώματος έως και ξήρανσή του 

 Πολύ μικρή μπάλα για τις διαστάσεις του φυτού 

 Πολύ λίγες ρίζες στην μπάλα 
 Ζιζάνια στην μπάλα 

 
 
 
Υπόστρωμα 
 

Δεν  υπάρχει κοινή  πρακτική  για  το  μίγμα  του  υποστρώματος  στις  γλάστρες  ή  του εδάφους 
στα φυτά με μπάλα και το κάθε φυτώριο χρησιμοποιεί τα δικά του μίγματα. Η καταλληλόλητα 
του υποστρώματος ελέγχεται έμμεσα με τον έλεγχο της ποιότητας του φυτού (είναι κατάλληλο 
όταν η ανάπτυξη του φυτού σ’ αυτό είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές). 
 



 

 
 
 

2.6.3. Διαστάσεις - Αναλογίες Φυτών 
 

Τα πρότυπα που ακολουθούν στους πίνακες ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-10-09-01-00:2009 καθορίζουν τα 
μεγέθη και τις αναλογίες μεταξύ των διάφορων μερών του φυτού. 
 

Η διάμετρος των κορμών, μετριέται με παχυμετρικό διαβήτη, 15 cm από το έδαφος, εκτός 
αν ο κορμός έχει διάμετρο μεγαλύτερη από 10 cm στην περίπτωση αυτή, η διάμετρος μετριέται 
30 cm πάνω από το έδαφος. 
 

Οι παραπάνω σχέσεις δίνονται αναλυτικά για τα περισσότερα είδη και ποικιλίες φυτών (δένδρα, 
θάμνοι, αναρριχώμενα κλπ) και στα συνηθέστερα μεγέθη που διατίθενται από τα φυτώρια σε 
φυτοδοχεία ή με μπάλα, στους πίνακες φυτών . 
 
 

2.7. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

O Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, αν του ζητηθεί από την Υπηρεσία, να υποδείξει το(τα) 
φυτώριο(α), από το(τα) οποίο(α) θα προέρχεται το φυτικό υλικό και ο επιβλέπων να το ελέγξει 
παρουσία του αναδόχου, ώστε τα φυτά που θα προσκομιστούν στο έργο να είναι σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές αλλά και για να μη χαθεί χρόνος για λεπτομερή έλεγχο επί τόπου του έργου. 
O έλεγχος αυτός βέβαια δεν υποκαθιστά σε καμιά περίπτωση τον έλεγχο κατά την 
παραλαβή. 
 
 

2.7.1. Μεταφορά από το φυτώριο στο εργοτάξιο 
 

Όλοι οι χειρισμοί των φυτών πρέπει να γίνονται με προσοχή ώστε τα φυτά να μην υποστούν 
ζημιές. 

O μεγαλύτερος κίνδυνος για τα φυτά κατά τη μεταφορά τους από το φυτώριο στο εργοτάξιο  
είναι  η  αφυδάτωση,  γι’  αυτό  πρέπει  να  μεταφέρονται  μόνο  με  κλειστά φορτηγά αυτοκίνητα 
(με τέντα). Η μεταφορά με ανοικτό φορτηγό ακόμη και αν τα φυτά είναι καλυμμένα δεν 
επιτρέπεται. Επίσης, πρέπει να αποφεύγονται οι επανειλημμένες φορτώσεις και εκφορτώσεις και 
η παραμονή των κλειστών φορτηγών στον ήλιο με ζεστό καιρό, για να μην καταπονούνται τα 
φυτά. 
 

Τα φυτά πρέπει να έχουν ποτιστεί από την προηγούμενη μέρα της μεταφοράς αλλά να μην 
είναι βρεγμένα κατά τη μεταφορά, για να μην «ανάψουν». 
 
 

2.7.2. Χώροι συγκέντρωσης-προσωρινής αποθήκευσης στο εργοτάξιο- προσωρινή αποθήκευση 
 

Η συγκέντρωση-προσωρινή αποθήκευση των φυτών στο εργοτάξιο είναι προτιμότερο να 
αποφεύγεται, όταν πρόκειται για μικρές ποσότητες φυτών και η φύτευση γίνεται άμεσα (την ίδια 
μέρα). Για μεγαλύτερες όμως ποσότητες, η συγκέντρωση - προσωρινή αποθήκευση είναι 
αναπόφευκτη. 
 

Οι χώροι συγκέντρωσης - προσωρινής αποθήκευσης πρέπει να είναι κοντά στο εργοτάξιο, εύκολα 
προσπελάσιμοι, περιφραγμένοι και κατά το δυνατόν απάνεμοι και σκιεροί. 
 

Τα φυτά τοποθετούνται σε όρθια θέση, σε πρασιές ώστε να είναι εύκολη η προσέγγιση και 
παρακολούθησή τους, κατά είδος ή ποικιλία. 
Όλο το διάστημα παραμονής τους στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης, τα φυτά δέχονται τις 



 

καθιερωμένες φροντίδες στη φυτωριακή πρακτική (αρδεύσεις, ψεκασμοί, βοτανίσματα, λιπάνσεις 
κ.λπ.). 
 
 

2.8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Ο οριστικός ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και η παραλαβή των φυτών γίνεται στο εργοτάξιο 
μετά  την  οριστική  τους  τακτοποίηση  κατά  είδος,  μέγεθος κλπ. ή  αν  δεν προβλέπεται 
προσωρινή παραμονή τους στο εργοτάξιο, στον τόπο του έργου, ώστε να απομακρύνονται φυτά, 
που μπορεί να έχουν ζημιωθεί από κακούς χειρισμούς κατά τη φόρτωση και τη μεταφορά. 
 

Ο Ανάδοχος ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, θα είναι παρών σε όλες τις επιθεωρήσεις. Η 
Υπηρεσία  έχει το δικαίωμα να απορρίψει όποια φυτά δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα ή έχουν 
βλαφτεί κατά τη διάρκεια της αποστολής. 
 

Η έγκριση του φυτικού υλικού από την Υπηρεσία κατά την παράδοση, δεν εξασθενεί το δικαίωμα 
της επιθεώρησης, απόρριψης και αντικατάστασης των φυτών, με δαπάνες του αναδόχου, κατά τη 
διάρκεια της προόδου των εργασιών φύτευσης και εγκατάστασης. 
 

Η Υπηρεσία είναι ο μόνος αρμόδιος για την αποδοχή του φυτικού υλικού, οποιαδήποτε στιγμή 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 
 

Όλα  τα  φυτά  πρέπει να  είναι αντιπροσωπευτικά του  είδους  ή  της  ποικιλίας, όπως 
προσδιορίζονται με το επίσημο λατινικό τους όνομα στους πίνακες φυτών ή τα σχέδια της 
μελέτης. 

Τα  φυτά  που  παραλαμβάνονται κατά είδος  /  ποικιλία, αριθμό,  μέγεθος, ηλικία  και 
κατηγορία, θα είναι αυτά που προβλέπονται από τη μελέτη και θα είναι της απόλυτης έγκρισης 
της Υπηρεσίας. 
 
 

2.8.1. Φυτο-υγειονομικός έλεγχος 
 

Όλα τα φυτά πρέπει να έχουν περάσει τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους που προβλέπονται 
σύμφωνα με το Π.Δ. 365/2002 (ΦΕΚ Α 307/10.12.2002) και την Οδηγία 
2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαίου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην 
Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα  φυτά ή  τα  φυτικά προϊόντα και κατά της 
εξάπλωσής  τους   στο   εσωτερικό  της   Κοινότητας   και  να   συνοδεύονται  από  τα 
προβλεπόμενα σχετικά πιστοποιητικά. 
 
 

2.8.2. Υγεία 
 

Η καλή υγεία και ευρωστία των φυτών φαίνεται στα παρακάτω σημεία που πρέπει να 
εξετάζονται: 
 

Τα φυτά πρέπει να είναι ελεύθερα από συμπτώματα προσβολών από έντομα, παθογόνα, 
νηματώδεις ή άλλους επιβλαβείς οργανισμούς. 
 

Η έρευνα της κόμης, του κορμού και των ριζών πρέπει να δείξει τα εξής χαρακτηριστικά: 
 

- Φύλλα: Το μέγεθος, το χρώμα και η εμφάνιση των φύλλων είναι τυπικά για κάθε εποχή 
και στάδιο βλάστησης κάθε είδους ποικιλίας. Τα φύλλα δεν πρέπει να είναι “σταματημένα”, 
κακοσχηματισμένα, παραμορφωμένα, σχισμένα, αποχρωματισμένα (χλωρωτικά ή με νεκρωτικές 
κηλίδες) ή με εμφάνιση με οποιοδήποτε τρόπο μη τυπική. 
 



 

- Κλώνοι: Η ανάπτυξη των κλώνων (μήκος και διάμετρος), είναι τυπική για την ηλικία/ μέγεθος 
κάθε είδους/ποικιλίας. Τα φυτά δεν πρέπει να έχουν βλαστούς νεκρούς, σπασμένους, 
παραμορφωμένους ή με διάφορες άλλες ζημιές. 
 

- Κορμός: Πρέπει να είναι αρκετά ίσιος, κατακόρυφος, χωρίς πληγές (εκτός από σωστές τομές 
κλαδέματος), σχισμές, νεκρωτικές ή καμένες από τον ήλιο περιοχές, καρποφορίες μυκήτων, 
κομμιώσεις, ίχνη από ξυλοφάγα έντομα, γδαρσίματα, καρκινώματα και στραγγαλισμούς από 
υλικά υποστύλωσης. 
 

- Ρίζες: Το ριζικό σύστημα  πρέπει να είναι ελεύθερο από προσβολές από έμβιους 
(έντομα,  παθογόνα  κλπ.) και  μη  έμβιους παράγοντες (τοξικότητα  από  ζιζανιοκτόνα, 
αλατότητα, υπερβολική άρδευση κλπ.). Η κατανομή των ριζών πρέπει να είναι ομοιόμορφη σε 
όλο το έδαφος ή το υπόστρωμα και η ανάπτυξή τους είναι τυπική για κάθε είδος / ποικιλία. 
 
 

2.8.3. Κόμη 
 

Η μορφή και το σχήμα της κόμης είναι τυπική για τα νεαρά φυτά κάθε είδους ή ποικιλίας. Η κόμη 
δεν πρέπει να αποκλίνει από το τυπικό σχήμα του είδους ή να είναι παραμορφωμένη από τον 
άνεμο, κακό κλάδεμα, παράσιτα ή άλλες αιτίες. Σε περίπτωση που ένα συγκεκριμένο είδος ή 
ποικιλία, διαμορφώνεται σε περισσότερα από ένα σχήματα, το σχήμα πρέπει να είναι αυτό που 
αναφέρεται στη μελέτη. 
 

Κεντρικός  “οδηγός”  βλαστός.  Τα  δένδρα  σε  σχήμα  φτερωτό,  συμπαγές  και  με κεντρικό 
βλαστό -οδηγό   πρέπει να έχουν ένα απλό, αρκετά ίσιο κεντρικό κορμό, με προοδευτικά 
μειούμενη διάμετρο, που να καταλήγει σε ένα κυρίαρχο “οδηγό” βλαστό, στην κορυφή του 
δένδρου, χωρίς ανταγωνιστικούς “οδηγούς” βλαστούς, δηλ. δυνατούς όρθιους βλαστούς που 
ανταγωνίζονται τον κύριο κορυφαίο βλαστό. 
 

Μπορεί να υπάρχει διπλός “οδηγός” βλαστός στο ανώτερο 10% του ύψους του δένδρου. Αν ο 
αρχικός “οδηγός” βλαστός έχει καταστραφεί, ένας νέος βλαστός με διάμετρο τουλάχιστον 1/2 της 
διαμέτρου του αρχικού “οδηγού” μπορεί να τον αντικαθιστά. 
 
 

Κύριοι βλαστοί - Διακλάδωση 
 

-        Οι βλαστοί πρέπει να είναι κατανεμημένοι κανονικά γύρω και κατά μήκος του κεντρικού 
κορμού σε αποστάσεις τουλάχιστον 15 cm μεταξύ τους, σχηματίζοντας μια γενικά συμμετρική 
κόμη, τυπική για κάθε είδος / ποικιλία. 
 

-         Η διάμετρος των πλάγιων βλαστών δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τα 2/3 της 
διαμέτρου του κορμού, μετρούμενων 2,5 cm πάνω από τη διακλάδωση τους. 
 

-        Οι διακλαδώσεις δεν πρέπει να περιέχουν φλοιό. (Στις διακλαδώσεις, δεν πρέπει να έχει 
εγκλωβιστεί και συμπιεστεί ο φλοιός στην εσωτερική πλευρά μεταξύ των βλαστών). Οι κλάδοι 
που περιέχουν φλοιό χαλαρά συνδεδεμένοι στον κύριο κορμό και μπορεί να σπάσουν εύκολα. 
 

 
 

2.8.4. Κορμός 
 

Η προοδευτικά μειούμενη διάμετρος του κορμού, η ωριμότητα ή ο βαθμός ξυλοποίησής του 
πρέπει να είναι τέτοια, ώστε ο κορμός να παραμένει ίσιος και κατακόρυφος, χωρίς υποστύλωση 
(προκειμένου για δένδρα με διάμετρο κορμού μεγαλύτερη από  3,75 cm). 
 

 



 

 

2.8.5. Φύλλωμα 
 

Η κόμη των φυτών (δένδρα- θάμνοι) πρέπει είναι συμμετρική, καλά ισορροπημένη, χωρίς μεγάλα 
κενά. Να μην έχει πέσει το φύλλωμα από το εσωτερικό του φυτού ή το κατώτερο μέρος του. Να 
μην υπάρχει πρώιμα ή όψιμα αναπτυγμένη βλάστηση και η βλάστηση να είναι η τυπική 
(πυκνότητα, χρώμα σχήμα κλπ. φύλλων) για κάθε είδος/ποικιλία. Για πλαγιόκλαδα φυτά, 
κανονικού και μισού μεγέθους  το ποσοστό της κόμης δηλ. ο λόγος της απόστασης από τη 
βάση του φυλλώματος μέχρι την κορυφή δια του συνολικού ύψους του δέντρου πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 50%. Για δένδρα που παραλαμβάνονται με σχήμα φτερωτό, συμπαγές ή με 
κεντρικό οδηγό βλαστό το ποσοστό κόμης πρέπει να είναι τουλάχιστον 80%. Για δένδρα 
διαμορφωμένα σε άλλα σχήματα το ποσοστό κόμης πρέπει να είναι τυπικό για κάθε 
είδος/ποικιλία. 
 
 

2.8.6. Ριζικό σύστημα - μπάλα 
 

-   Ο κορμός, ο λαιμός και οι μεγάλες ρίζες πρέπει να μην εμφανίζουν στενώσεις λόγω 
στραγγαλισμού του φυτού. Δεν πρέπει να υπάρχουν μπερδεμένες ρίζες μεγαλύτερες από 

το 1/5 της διαμέτρου του κορμού γύρω από την πρώτη διασταύρωση των ριζών. Για να 
διαπιστωθεί αυτό, μπορεί να αφαιρεθεί λίγο χώμα κοντά από το λαιμό. 
 

-   Το φυτό πρέπει να είναι καλά ριζωμένο μέσα στο εδαφικό μίγμα ή υπόστρωμα. Όταν αφαιρείται 
το φυτοδοχείο, η μπάλα πρέπει να μένει συμπαγής και ανέπαφη. Όταν το φυτό σηκώνεται από τον 
κορμό και ο κορμός και η μπάλα πρέπει να μετακινούνται σαν να είναι ένα. Ο κορμός όταν 
σπρώχνεται πρέπει να λυγίζει φυσιολογικά και όχι να υποχωρεί σχηματίζοντας γωνία στην 
επιφάνεια της μπάλας ή κάτω από αυτή. 
 
-  Οι ανώτερες ρίζες πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 2,5 cm κάτω από την επιφάνεια του 
εδάφους (επιπόλαιες ρίζες υποδεικνύουν ότι το φυτό έμεινε για πολύ χρόνο στην ίδια γλάστρα 
λόγω αργής ανάπτυξης ενώ χρειαζόταν μεταφύτευση). Ο σταυρός (το σημείο του κορμού από 
όπου διακλαδίζονται οι ανώτερες ρίζες) πρέπει να είναι στην επιφάνεια της μπάλας ή μέχρι 2,5 
cm κάτω από αυτή. 
 

-  Στο ανώτερο μισό τμήμα της μπάλας δεν πρέπει να υπάρχουν μεγάλες και «κυκλικές» ρίζες. 
Συγκεκριμένα δεν πρέπει να υπάρχουν ρίζες, με διάμετρο μεγαλύτερη από το 1/10 της διαμέτρου 
του κορμού, που να κυκλώνουν περισσότερο από το 1/3 της περιφέρειας της μπάλας. 
Μεγαλύτερες ρίζες από τις προαναφερόμενες μπορεί να κοπούν, αρκεί να είναι μικρότερες 
από το 1/3 της διαμέτρου του κορμού. 
 

-  Δεν  πρέπει να υπάρχει μεγάλη  μάζα  συνωστισμένων ριζών  στο  κάτω  τμήμα  της μπάλας. 
 
-  Η σχέση μεταξύ διαμέτρου κορμού, ύψους φυτού και μεγέθους φυτοδοχείου πρέπει να είναι 
σύμφωνη με τους πίνακες. 
 
Επί πλέον όσον αφορά στην μπάλα πρέπει: 
 
-   Να είναι συμπαγής και ακέραια. 
 
-   Να μην έχει στοές από έντομα εδάφους. Προσβολή από έντομα εδάφους μπορεί επίσης να 
διαπιστωθεί και από την ύπαρξη χαλαρού μίγματος χώματος ή υποστρώματος στην επιφάνεια της 



 

γλάστρας. 
 
-   Να μην υπάρχουν μυκήλια ή καρποφορίες μυκήτων. 
 
-   Να  μην  υπάρχουν ζιζάνια  ή  υπολείμματα ριζών  ζιζανίων, που  δείχνουν πλημμελή συντήρηση. 
 
 
 

2.8.7. Υγρασία 
 

Κατά τον έλεγχο και την παραλαβή των φυτών, ολόκληρη η μπάλα πρέπει να είναι υγρή. Η κόμη 
δεν πρέπει να εμφανίζει κανένα ίχνος υδατικής καταπόνησης, όπως μάρανση, συρρικνωμένα  ή  
ξερά  φύλλα  και  βλαστούς.  Οι  ρίζες  δεν  πρέπει  να  έχουν  κανένα σύμπτωμα υπερβολικής 
υγρασίας, όπως φτωχή ανάπτυξη, κακό χρωματισμό, παραμόρφωση, νεκρώσεις ή άσχημη 
μυρωδιά. 
 
 

2.9 ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΥΤΩΝ 
 

Κατάταξη των φυτών σε κατηγορίες ανάλογα με την τιμή προμήθειας. Η τιμή εξαρτάται από το 
μέγεθος της μπάλας, το ύψος, τη διάμετρο του κορμού, τη διάμετρο της κόμης, τον αριθμό των 
κλάδων και τη δυσκολία πολλαπλασιασμού και ανάπτυξης σε κάθε είδος. Σε κάποιες κατηγορίες 
το είδος του φυτού θα υποδειχθεί από την επίβλεψη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΦΥΤΩΝ ΑΝΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 

 

Δένδρα ε ι δ ι κ ή ς  κατηγορίας  
 

A/A 
 

ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

 
ΜΠΑΛΑ 

ΧΩΜΑΤΟΣ (lt) 

 

ΥΨΟΣ 

(m) 

 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 

ΚΟΡΜΟΥ (cm) 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Σφένδαμος 

πλατανόφυλλος 

 

Acer platanoides 
>25 3,00-3,50 20-25 3 

2 Σφένδαμος 

πλατανόφυλλος 

κόκκινος 

 

Acer platanoides grimson king 
>25 3,00-3,50 20-25 2 

3 Λυριόδενδρο Lyriodendron tylipifera 
>25 3,00-3,50 20-25 3 

4 Καλλωπιστική κερασιά Prunus serrulate kanzan 
>25 ~3 10-14 2 

  Σύνολο 10 
 
 
 
 

Δένδρα κατηγορίας Δ6 

 
A/A 

 
ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

 
ΜΠΑΛΑ 

ΧΩΜΑΤΟΣ (lt) 

 

ΥΨΟΣ 

(m) 

 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 

ΚΟΡΜΟΥ (cm) 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΄Ελατο Abies borissi regis 24 2,00-2.50 12-14 1 

  Σύνολο   1  
 

 



 

Δένδρα κατηγορίας Δ5 

 
A/A 

 
ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

 
ΜΠΑΛΑ 

ΧΩΜΑΤΟΣ (lt) 

 

ΥΨΟΣ 

(m) 

 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 

ΚΟΡΜΟΥ (cm) 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Καλλωπιστική μουριά Morus platanyfolia 35 2,50-3,00 20-25 7 

  Σύνολο 7  

Θ ά μ ν ο ι  κ α τ η γ ο ρ ί α ς  Θ 4  
 

A/A 
 

ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΜΠΑΛΑ 
ΧΩΜΑΤΟΣ 

(lt) 

 

ΥΨΟΣ (m) 
 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 
ΚΟΜΗΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Είδος σύμφωνο με την υπόδειξη 

της επίβλεψης 

 
8-10 0.50-0.80 ›1,50 5 

  Σύνολο 5 

 
 

Ποώδη φυτά κατηγορίας Π3 

 
A/A 

 
ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

 
ΜΠΑΛΑ 

ΧΩΜΑΤΟΣ (lt) 

 

ΥΨΟΣ 

(m) 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΛΑΔΩΝ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Ποώδη - πολυετή και 

ετήσια, διετή, βολβώδη, 

κλπ φυτά. Είδος σύμφωνο 

με την υπόδειξη της 

επίβλεψης. 

 0,80 0.30 ~ 250 

  Σύνολο 250 

 
3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

 
 

3.1 ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΓΗΣ 
 

Οι επιφάνειες επί των οποίων θα διαστρωθεί φυτική γη, εξαιρουμένων των πρανών ορυγμάτων ή 
επιχωμάτων, εάν έχουν συμπυκνωθεί κατά την εκτέλεση προηγουμένων εργασιών (π.χ. από τη  
διέλευση μηχανημάτων ή  οχημάτων) θα αναμοχλεύονται. 
 

Το πάχος της στρώσης θα είναι κατ’ ελάχιστο 0,40 cm, και σύμφωνα με τη μελέτη κατά 
περίπτωση. Εάν προβλέπεται η προσθήκη κηπευτικού χώματος (δημιουργία νέων χώρων με 
χλοοτάπητα), η τελική στάθμη θα προσαρμόζεται κατάλληλα (σε σχέση με τη στέψη των 
στηθαίων). 
 

Κατά τη διάστρωση της φυτικής γης εφίσταται η προσοχή για την αποφυγή ρύπανσης από 
διαρροές καυσίμων ή λιπαντικών από τον χρησιμοποιούμενο μηχανικό εξοπλισμό. 
 

Δεν θα γίνεται διάστρωση κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης ή όταν το υπόστρωμα είναι υπέρμετρα 
υγρό. 
 

 
 

3.2 ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΔΕΝΔΡΩΝ – ΘΑΜΝΩΝ 
 

Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι η περιγραφή των απαιτούμενων υλικών και της 



 

μεθοδολογίας φύτευσης, ώστε να εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες επιτυχούς 
εγκατάστασης, επιβίωσης και ανάπτυξης των φυτών. 
 

Ο όρος «εγκατάσταση φυτών» δεν αναφέρεται στενά στις απαραίτητες εργασίες για τη φύτευση 
φυτών αλλά χρησιμοποιείται με την ευρύτερη έννοια, που περιλαμβάνει και όλες τις 
βιολογικές διεργασίες για να  προσαρμοστεί το  φυτό  στο νέο  του περιβάλλον (ξεπέρασμα 
του κλονισμού της μεταφύτευσης, ανάπτυξη των ριζών στο νέο έδαφος, ανάπτυξη της κόμης, 
προσαρμογή στις μικροκλιματικές και εδαφικές συνθήκες κ.λπ.). 
 

Όλοι οι χειρισμοί των φυτών, από την εξαγωγή τους από το φυτώριο μέχρι και τη φύτευση τους, 
απαιτούν τη λήψη προσεκτικών και χρονικά περιορισμένων μέτρων, ώστε τα φυτά να υποστούν 
το μικρότερο δυνατό κλονισμό, που μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις όχι μόνο στην 
κανονική τους ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια αλλά και στην επιβίωσή τους. 
 
 
 
 

3.2.1. Χρονική περίοδος - συνθήκες φύτευσης 
 

Φυτευτική     περίοδος 
 

Φυτευτική περίοδος ορίζεται κατά κανόνα η περίοδος από μέσα Νοεμβρίου μέχρι τέλος 
Μαρτίου, που είναι η ιδανική περίοδος φύτευσης για τα περισσότερα είδη στις κλιματικές 
συνθήκες της Ελλάδας. 
 

- Φυλλοβόλα, Γυμνόριζα 
 

Η φύτευση γυμνόριζων φυλλοβόλων δένδρων - θάμνων, πραγματοποιείται αυστηρά μέσα στα 
παραπάνω όρια της φυτευτικής περιόδου και οπωσδήποτε μετά την πτώση των φύλλων και πριν 
την έκπτυξη της νέας βλάστησης. 
 

- Φυτά αναπτυγμένα σε φυτοδοχεία ή με μπάλα χώματος 
 

Για τα φυτά αυτά (φυλλοβόλα και αειθαλή) η φυτευτική περίοδος μπορεί να επεκτείνεται από 
μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι μέσα Ιουνίου. 
 

Είδη που φυτεύονται σε ψυχρές περιοχές και η αντοχή τους στο ψύχος είναι οριακή σε σχέση με 
τις περιοχές αυτές, φυτεύονται όταν οι θερμοκρασίες ανεβούν πάνω από την κρίσιμη 
θερμοκρασία τους. Η φυτευτική περίοδος μπορεί να ορίζεται σε διαφορετική εποχή για 
συγκεκριμένα είδη ή κατηγορίες φυτών για τις οποίες κατά τεκμήριο εφαρμόζεται διαφορετική 
πρακτική - πχ. Φοινικοειδή (Ιούλιο - Αύγουστο), Εσπεριδοειδή (Μάρτιο - Μάιο), Κωνοφόρα 
(Νοέμβριο - αρχές Μαρτίου). 
 

Καιρικές  συνθήκες 
 

Οι εργασίες φύτευσης σταματούν κάτω από πολύ χαμηλές (κάτω από 5°C) ή υψηλές 

(πάνω από 32°C) θερμοκρασίες ή όταν φυσούν πολύ δυνατοί άνεμοι. 
 

Εδαφικές  συνθήκες 
 

Το έδαφος κατά τη φύτευση πρέπει να βρίσκεται στο “ρόγο” του, για να μην καταστραφεί η 
δομή του. Δεν επιτρέπονται φυτεύσεις σε έδαφος παγωμένο ή σε κορεσμένο από υγρασία ή 
ξηρό έδαφος. Στην περίπτωση ξηρού εδάφους, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, πρέπει να 
προηγείται άρδευση, ώστε κατά τη φύτευση το έδαφος να βρίσκεται στο “ρόγο” του. 
 

Συνθήκες  του   έργου 
 



 

Πριν από κάθε εργασία φύτευσης, οι επιφάνειες που πρόκειται να φυτευτούν πρέπει να έχουν 
λάβει την οριστική διαμόρφωση, δηλαδή να έχουν γίνει όλες οι εργασίες αποψίλωσης, 
απομάκρυνσης μπάζων και ακατάλληλων υλικών, η προσθήκη φυτικής γης  ή  κηπευτικού  
χώματος,  η  οριστική  διαμόρφωση  του  ανάγλυφου,  όλες  οι υπόγειες εγκαταστάσεις (άρδευση, 
ηλεκτροφωτισμού, αποστράγγιση κ.λπ.) και να είναι έτοιμες όλες οι εγκαταστάσεις, οι 
απαραίτητες για τη συντήρηση των φυτών. 
 
 
3.2.2. Σχεδιασμός φύτευσης 
 

Το σχέδιο φύτευσης της μελέτης πρέπει να τηρείται αυστηρά ως προς τις θέσεις, τα είδη, τις 
ποικιλίες και τα μεγέθη των φυτών. Επιτρέπονται μόνον μικρές αλλαγές κατά τη διαδικασία της 
φύτευσης, για την προσαρμογή σε τυχόν αλλαγές στους χώρους, εφόσον οι μεταβολές αυτές 
δεν ανατρέπουν σχεδιαστικά δεδομένα και αρχές ή άλλες παράλληλες μελέτες π.χ. άρδευσης, 
φωτισμού κλπ. Αλλαγές των θέσεων φύτευσης μπορεί να προκύψουν από εγκαταστάσεις ή 
κατασκευές που δεν έχουν προβλεφθεί, βραχώδες υπέδαφος κλπ. και θα γίνονται πάντα μετά 
από υπόδειξη της επίβλεψης. 
 
 
 

3.2.3 Άνοιγμα λάκκων 
 

α. Περιγραφή 
 

Κατά το άνοιγμα του λάκκου η επιφανειακή στρώση χώματος και μέχρι 30 cm (ενεργό χώμα) θα 
τοποθετείται σε άλλη θέση από το κατώτερο χώμα. Συγχρόνως θα συγκεντρώνονται οι πέτρες 
και τα ακατάλληλα υλικά για απομάκρυνση. 
 

Ο λάκκος θα ανοιχτεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχει πλευρές με μια ελαφρά κλίση προς τα μέσα 
και πυθμένα επίπεδο και ασυμπίεστο. Συγκεκριμένα το χώμα στον πυθμένα του  λάκκου, θα  
έχει αναμοχλευτεί σε επιπλέον βάθος 5-10 cm. Στην περίπτωση που για το άνοιγμα του 
λάκκου φύτευσης έχει χρησιμοποιηθεί τρυπάνι ή παρόμοια μέθοδος που καθιστά τα τοιχώματα 
του λάκκου λεία, αυτά πρέπει να αναμοχλευτούν για να αποκτήσουν τραχειά επιφάνεια, που θα 
επιτρέπει στις ρίζες του φυτού να εισχωρήσουν ευκολότερα στο έδαφος. 
 

β. Διαστάσεις 
 

Οι λάκκοι ως προς τις διαστάσεις τυποποιούνται στις παρακάτω κατηγορίες: 
 

 Διαστάσεων 20 χ 20 cm και βάθους 30 cm. 

 Διαστάσεων 30 χ 30 χ 30 cm. 

 Διαστάσεων 50 χ 50 χ 50 cm. 
 Διαστάσεων 70 χ 70 χ 70 cm. 

 Διαστάσεων 100 χ 100 χ 100 cm. 
 Διαστάσεων 120 χ 120 χ 120 cm. 

 Λάκκοι με διαστάσεις μεγαλύτερες από 120 cm. 
Η  επιλογή  των  διαστάσεων  του  λάκκου  κάθε  φυτού  γίνεται  με  τα  παρακάτω κριτήρια: 
 

 Οι διαστάσεις των λάκκων θα είναι τουλάχιστον 70% μεγαλύτερες από τη διάμετρο της 
μπάλας χώματος ή του φυτοδοχείου σε γαιώδη εδάφη, ή/και μέχρι 100% στα βραχώδη εδάφη. 
 

 Για φύτευση γυμνόριζων φυτών σε γαιώδη και γαιώδη-ημιβραχώδη εδάφη, ο λάκκος 
φύτευσης θα έχει τέτοιο μέγεθος ώστε να μπορεί να χωρέσει όλο το άνοιγμα των ριζών και να 



 

μπορούν αυτές να απλώνονται φυσικά χωρίς να κόβονται, να λυγίζονται ή να στριμώχνονται. 
 

  Σε περίπτωση φύτευσης μεγάλων φυτών με βάρος μεγαλύτερο από 250 Kg, η διάμετρος του 
λάκκου πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσια από τη διάμετρο της μπάλας και το βάθος ίσο με 
το ύψος αυτής, για να μείνει αδιατάρακτο το χώμα κάτω από την μπάλα και να μην καθίσει. 

  Για  φύτευση  φυτών  σε  μπορντούρα,  αντί  λάκκων  μπορεί  να  ανοιχτεί αυλακιά πλάτους 20 
cm και βάθους 30 cm. 
 

Οι λάκκοι κατατάσσονται ανάλογα με τη φύση του εδάφους (σε εδάφη γαιώδη, γαιώδη 
ημιβραχώδη, βραχώδη) και τον τρόπο ανοίγματος (με τσάπα, με τρυπάνι, με εκσκαφέα και με 
εκρηκτικά). 
 

 
 

3.2.4. Μεταφορά φυτών από το εργοτάξιο στον τόπο του 
 

Τα φυτά μεταφέρονται στον  τόπο του  έργου την ίδια  μέρα που πρόκειται να φυτευτούν, 
σε μικρές ποσότητες, ιδίως όταν πρόκειται για πολλά διαφορετικά είδη ή για φύτευση 
περισσότερων διακριτών χώρων, ώστε να μην παραμείνουν για πολύ χρόνο στο χώρο φύτευσης 
εκτεθειμένα, να μην υπάρξει σύγχυση και για να μη μείνουν φυτά που θα φυτευτούν την 
επόμενη μέρα. 
 

 
 

3.2.5. Φύτευση 
 

Τα φυτά θα μεταφέρονται στις θέσεις φύτευσης με προσεκτικούς χειρισμούς και θα βγαίνουν   
από   το   προστατευτικό   μέσο   (περιτυλίγματα   ριζών,   συσκευασία γυμνόριζων, πλαστικά 
σακίδια, γλάστρες) ακριβώς πριν τη φύτευση. 
 

Τα φυτά φυτεύονται στην προβλεπόμενη από το σχέδιο θέση, στο κέντρο του λάκκου, 
κατακόρυφα. 
 

Αν προβλέπεται από τη μελέτη, προσθήκη βελτιωτικών ή λιπασμάτων ή συμπληρωματικού 
χώματος, γίνεται η ανάμιξη τους με το χώμα του λάκκου, πριν τη φύτευση και εκτός του λάκκου 
φύτευσης. Συγχρόνως, όπως και κατά την πλήρωση του λάκκου, γίνεται συμπληρωματική 
διαλογή ανεπιθύμητων υλικών (πέτρες, ξύλα κλπ.) και ψιλοχωματισμός, ώστε να μην υπάρχουν 
βώλοι, που μπορεί να δημιουργήσουν κενά ή να προκαλέσουν τραυματισμούς στις ρίζες. 
 

Η τελική επιλογή των φυτών και η απόρριψη των ακατάλληλων, γίνεται κατά την προετοιμασία 
των φυτών ή ακόμη και κατά τη φύτευση, αν διαπιστωθεί ότι κατά τις διάφορες  φάσεις  
μεταφοράς, συντήρησης και  φύτευσης έχουν  υποστεί ζημιές (σπάσιμο μπάλας ή κλαδιών, 
εκδορές κορμού ή κλάδων, αφυδάτωση, παθολογικά συμπτώματα κλπ.) σε βαθμό που να μην 
ανταποκρίνονται πια στις προδιαγραφές. Η προετοιμασία των φυτών για φύτευση, αφορά 
εργασίες όπως κλάδεμα της κόμης, κλάδεμα ριζών, ριζοτομές κλπ. που γίνονται στη θέση 
φύτευσης, κατά τη φύτευση. 
 

Το κλάδεμα εξισορρόπησης των υπέργειων βλαστών προς το ριζικό σύστημα, ανάλογα με το 
είδος του φυτού, ώστε να μειωθεί η φυλλική επιφάνεια και συνεπώς και η διαπνοή, κατά τη 
μεταφύτευση δε χρειάζεται, εάν έχουν προμηθευτεί ποιοτικά καλά φυτά και κατάλληλα (είδος, 
μέγεθος) για τις δοσμένες συνθήκες. 
 

Αντίθετα, οι δομικές ατέλειες του φυτού πρέπει να διορθωθούν, (αφαίρεση ανταγωνιστικών 
“οδηγών” βλαστών, κακά διακλαδισμένων ή διαμορφωμένων, σπασμένων ή πληγωμένων κλπ. 



 

κλάδων), ώστε το φυτό στην ανάπτυξη του, να αποκτήσει κανονικό, συμμετρικό και πιο 
συμπαγές σχήμα. 
 

Κατά την αφαίρεση των φυτοδοχείων, πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε η μπάλα χώματος  ή  το  
φυτό  να  μην  υποστεί ζημιά.  Η  επιφάνεια της  μπάλας  χώματος χαλαρώνεται σε κάθε 
περίπτωση. 

Αν οι ρίζες έχουν κατακόρυφη ανάπτυξη, δεν πραγματοποιείται καμιά παραπέρα εργασία.  Αν  
υπάρχουν μπλεγμένες ρίζες  στη  βάση  της  μπάλας, αφαιρούνται ή αραιώνονται. Οι ρίζες που 
περιτυλίσσονται γύρω από τη μπάλα, κόβονται με αρκετές κατακόρυφες τομές. 
 

Τοποθετείται το φυτό κατακόρυφα στο κέντρο του λάκκου, προστίθεται χώμα ή μίγμα χώματος 
μέχρι τα τρία τέταρτα του λάκκου και συμπιέζεται κατά στρώματα. Κατά τη συμπίεση του 
χώματος στο λάκκο, χρειάζεται προσοχή για να μην σπάσει η μπάλα. 
 

Συμπληρώνεται ο υπόλοιπος λάκκος με χώμα ή μίγμα χώματος. 
 

 
 

Φύτευση κοντά σε τοίχους 
 

Για   φύτευση   κοντά   σε   τοίχους   (συνήθως   φυτεύονται   αναρριχώμενα   ή μπορντούρες), ο 
λάκκος ή η αυλακιά φύτευσης, ανοίγονται 20-25 cm μακριά από τον τοίχο. 
 

Ο πυθμένας του λάκκου ή της αυλακιάς γίνεται με κλίση προς την αντίθετη πλευρά του τοίχου 
και στα γυμνόρριζα οι ρίζες απλώνονται προς την κατεύθυνση αυτή, ενώ στα φυτά με μπάλα 
χώματος, η μπάλα φυτεύεται με κλίση προς τον τοίχο. 
 
 
 

3.2.6. Εργασίες μετά τη φύτευση 
 

Αρχικά  σχηματίζεται  η  λεκάνη  άρδευσης,  σε  σχήμα  δακτυλίου,  με  εξωτερική διάμετρο 
τουλάχιστον 20% μεγαλύτερη από τις διαστάσεις του λάκκου φύτευσης και βάθος τόσο, ώστε 
η χωρητικότητα της να είναι διπλάσια της προβλεπόμενης δόσης άρδευσης. 
 

Στη συνέχεια διαστρώνονται τυχόν πλεονάζοντα χώματα, καθαρίζεται ο χώρος φύτευσης και 
απομακρύνονται τα διάφορα σκουπίδια (πέτρες, υλικά συσκευασίας, φυτοδοχεία, ξερά κλαδιά, 
σύρματα κλπ.) σε θέσεις απόρριψης που επιτρέπεται από την Υπηρεσία. 
 

Όσον αφορά στη λίπανση δε συνιστάται η προσθήκη λιπάσματος κατά τη φύτευση παρά  μόνο  
σε  πολύ  φτωχά  εδάφη,  όπως  θα  προκύπτει από  την  εδαφολογική εξέταση. Στην περίπτωση 
εφαρμογής λίπανσης, η προβλεπόμενη από την ανάλυση ποσότητα και είδος λιπάσματος 
σκορπίζεται στην επιφάνεια του λάκκου και ενσωματώνεται με ελαφρό σκάλισμα. 
 

Αμέσως μετά τις παραπάνω εργασίες γίνεται η πρώτη άρδευση, οπωσδήποτε με παροχές 
(λάστιχο) μέχρι να γεμίσει η λεκάνη, για να «καθίσει» το χώμα, να κλείσουν τυχόν κενά, να 
εξασφαλιστεί ο επιθυμητός βαθμός συμπύκνωσης του χώματος ή του μίγματος χώματος και η 
καλύτερη συνάφεια του με τις ρίζες ή την μπάλα του φυτού. 
 
 
3.2.7.  Υποχρεωτική συντήρηση κατά  την  περίοδο εγκατάστασης των φυτών 
 

Τα φυτά για να εγκατασταθούν κανονικά και να προσαρμοστούν στις νέες τους θέσεις, 
χρειάζονται αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, μετά από το οποίο θα φανεί και ο βαθμός 
επιτυχίας της εγκατάστασης τους. Για να εξασφαλιστούν οι καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης των 
φυτών, κατά τον χρόνο υποχρεωτικής συντήρησης και εγγύησης απαιτούνται οι ακόλουθες 



 

εργασίες: 
 

Άρδευση, έλεγχος των ζιζανίων, σχηματισμός λεκάνης, έλεγχος των ασθενειών και των εντόμων, 
καθαριότητα, έλεγχος των πασσάλων και της πρόσδεσης, κλάδεμα ή κούρεμα, λίπανση και κάθε 
άλλη έκτακτη αλλά απαραίτητη καλλιεργητική εργασία, για να εξασφαλιστεί η καλή και υγιής 
εγκατάσταση και ανάπτυξη των φυτών. 
 

Η συχνότητα και ο χρόνος εκτέλεσης των περισσότερων προαναφερόμενων εργασιών, εξαρτάται 
από τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε έργου (χρονική περίοδος εκτέλεσης του έργου). Οι εργασίες 
αυτές, αφανείς οι περισσότερες, θα παρακολουθούνται από την Υπηρεσία και θα καταχωρούνται 
στο ημερολόγιο του έργου. 
 

Επίσης θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο μηνιαία έκθεση για την κατάσταση και ανάπτυξη των 
φυτών. 
 

 
 

3.2.8.  Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας 
 

Για να γίνουν αποδεκτές οι φυτεύσεις πρέπει να καλύπτονται στο σύνολό τους οι ακόλουθες 
απαιτήσεις: 
 

α. Τα φυτά πρέπει να έχουν φυτευτεί στις προβλεπόμενες θέσεις. 
 

β. Το μέγεθος των φυτών να είναι σε συμφωνία με τις προδιαγραφές των φυτών της 
Φυτοτεχνικής Μελέτης. 
 

γ. Τα φυτά πρέπει να εμφανίζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 

να είναι καλά σχηματισμένα, όρθια και φυτεμένα έτσι ώστε το ίχνος που φαίνεται στο 
λαιμό του φυτού να βρίσκεται στο επίπεδο του εδάφους και χωρίς εκτεθειμένες ρίζες. 

  να εμφανίζουν νέα αναπτυγμένη βλάστηση. 
απώλεια παλαιών φύλλων να είναι μικρότερη από το 20% του συνολικού φυλλώματος. 
η απώλεια νέας βλάστησης να είναι μικρότερη από το 20% της συνολικής νέας βλάστησης, 

κατανεμημένη ομοιόμορφα σε όλο το φυτό. 
  να εμφανίζουν λιγότερο από 5% τοπική νέκρωση ατομικών βλαστών. 

  απουσία ασθενειών ή εντομολογικών προσβολών. 
δ. Οι χώροι πρέπει να είναι καθαροί από ζιζάνια και από σκουπίδια.  

ε. Οι λεκάνες άρδευσης να είναι καλά διαμορφωμένες. 

στ. Η πασσάλωση των δέντρων πρέπει να είναι όπως προβλέπεται. 
 

 
 

Σημειώνεται ότι, εάν τα φυτά δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, εναπόκειται στην 
απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας: 
 

I.  Να δώσει εντολή για απομάκρυνση αυτών ακόμη και μετά τη φύτευση και να ζητήσει από τον 
Ανάδοχο να προβεί στην επανεγκατάσταση του πρασίνου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 
 

II.  Να τα τιμολογήσει με την τιμή της κατώτερης τιμολογιακά κατηγορίας φυτών, εφόσον  ο  
αριθμός  των  φυτών  αυτών  είναι  σχετικά  μικρός,  είναι  καλής ποιότητας και δεν υστερούν 
σημαντικά από τις προδιαγραφές ύψους, διαμέτρου κορμού και διακλάδωσης. 
 

 
 

4. ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ 
 



 

Υποστύλωση θα γίνει σε όλα τα δένδρα. Για κάθε δένδρο θα χρησιμοποιηθεί ένας ή δυο 
πάσσαλοι καστανιάς. 
 

O πάσσαλος τοποθετείται στο έδαφος μετά τη διάνοιξη του λάκκου και πριν από τη φύτευση ή 
μεταφύτευση, σε βάθος 0,50 - 0,70 m ανάλογα με το μέγεθος του δένδρου, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι θα παραμείνει σε κατακόρυφη θέση. Η έμπηξη του πασσάλου γίνεται εκτός 
της περιοχής της ριζόμπαλας του δένδρου και στην προσήνεμη πλευρά του δέντρου για να 
αποφευχθούν γδαρσίματα στο φλοιό. 
 

Μεταξύ  της  κορυφής  του  υποστυλώματος  και  του  χαμηλότερου  κλάδου  του δέντρου πρέπει 
να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 30 cm. 
 

Στη συνέχεια ακολουθεί η πρόσδεση του πασσάλου στο δένδρο με ελαστικό σύνδεσμο τύπου 

αγκράφας ή σχοινιού. O ελαστικός σύνδεσμος δένεται στον πάσσαλο σε σχήμα 8 και 
στερεώνεται σε αυτόν με γαλβανισμένο καρφί. Σε όλη τη διάρκεια της εγκατάστασης και 
συντήρησης των φυτών, ο Aνάδοχος θα κάνει έλεγχο της σταθερότητας και καθετότητας των 
πασσάλων και θα προβαίνει στην αποκατάσταση των υποστυλωμάτων που παρουσιάζουν 
προβλήματα. 
 
 
 
 
 

Β.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ 
 

 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

1.1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Στο παρόν κεφάλαιο καθορίζονται οι απαιτήσεις υλικών και κατασκευής εγκατάστασης 
αρδευτικού δικτύου. 
 

Καθορίζονται τα τεχνικά στοιχεία όλων των υλικών, μηχανημάτων και συσκευών καθώς και οι 
εργασίες εγκατάστασης των αρδευτικών δικτύων (διάνοιξη τάφρων, υδραυλικές και 
ηλεκτρολογικές εργασίες, επαναπλήρωση τάφρων, έλεγχοι, ρυθμίσεις, δοκιμές). 
 
 

1.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
 

α) Με σταγόνες: Η διανομή του νερού γίνεται τοπικά (τοπική άρδευση) σε τμήμα της 
ριζόσφαιρας του φυτού, με τη χρήση σταλακοφόρου σωλήνα μέσω επιφανειακής ή υπόγειας 
εγκατάστασης. Εφαρμόζεται για άρδευση δένδρων, θάμνων, ετήσιων φυτών,  φυτών 
εδαφοκάλυψης  ή  χλοοταπήτων  σε  ειδικές  περιπτώσεις  -  δεν  πρέπει  να  βρέχονται γειτονικοί 
χώροι, υπάρχει έλλειψη νερού ή η ποιότητα αυτού είναι οριακή. 
 

β)  Με καταιονισμό:  Το  νερό  διανέμεται  με  εκτοξευτήρες  σε  όλη  την  αρδευόμενη 
επιφάνεια. Εφαρμόζεται κυρίως για την άρδευση χλοοταπήτων, εδαφοκαλύψεων με μικρά 
ποώδη φυτά κλπ. Περιγράφονται τα συστήματα υπόγειας εγκατάστασης, με αυτοανυψούμενους 
εκτοξευτήρες (Pοp-υp), οι οποίοι χρησιμοποιούνται κυρίως στην κηποτεχνία. 
 

 
 

1.3. ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟY 
 



 

Πηγή τροφοδοσίας (νερού, πίεσης) — Υδροληψία 

Κεντρική κεφαλή επεξεργασίας και ελέγχου νερού 

Πρωτεύον Δίκτυο 

Αγωγός από Κεντρική κεφαλή επεξεργασίας και ως τα φρεάτια ελέγχου άρδευσης (ΦΕΑ) 

Εξοπλισμός ελέγχου και ασφάλειας υδραγωγείου 

Δευτερεύον Δίκτυο 
 

Φρεάτια  ελέγχου  άρδευσης  (ΦΕΑ)  και  αντίστοιχος  εξοπλισμός  (Κεφαλές  ελέγχου άρδευσης) 
 

Εγκαταστάσεις προγραμματισμού και ελέγχου άρδευσης 
 

Τριτεύον Δίκτυο 

Γραμμές μεταφοράς 
 

Αρδευτικές γραμμές (αγωγοί, σταλάκτες, σταλακτηφόροι, εκτοξευτήρες κλπ.) 

Εξοπλισμός (Φρεάτια βαλβίδων αερισμού, μειωτήρων πίεσης κλπ.). 

 
 

2. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 
 

Για την διευκόλυνση των ρυθμίσεων, της συντήρησης και των επισκευών, οι ομοειδείς συσκευές 
θα  είναι του  αυτού  τύπου και εργοστασίου, πράγμα που απλουστεύει τις διαδικασίες 
αντικατάστασής τους, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής αλλά και σε όλη τη διάρκεια 
ζωής του δικτύου, εφόσον οι τύποι αυτοί των εξαρτημάτων συνεχίζουν να διατίθενται στο 
εμπόριο. 
 
 

2.1. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 
 

α) Σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) 
 

Οι  σωλήνες  ΡΕ  που  χρησιμοποιούνται  στο  Τριτεύον  Αρδευτικό  Δίκτυο  θα  είναι ονομαστικής 
πίεσης 6 Atm και κατασκευασμένοι από υλικό 2ης  γενιάς, σύμφωνα  με τα  πρότυπα 
ΕΝ13244-2:2002, ΕΝ 13244-1:2002. Για το Πρωτεύον Δίκτυο και για ονομαστική πίεση 
λειτουργίας 10 Atm και άνω θα είναι κατασκευασμένοι από υλικό 3ης γενιάς, σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ12201-2:2003. 
 

Ο σωλήνας θα αναγράφει σε κάθε μέτρο μήκους την ονομαστική διάμετρο, την πίεση 
λειτουργίας του, τον κατασκευαστή και να φέρει γραμμική ανά μέτρο αρίθμηση του 
μήκους  από  την  αρχή της κουλούρας. Σε διελεύσεις σωλήνων - καλωδίων μπορεί να 
χρησιμοποιούνται σωλήνες PVC 4 Atm. 
 

β) Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι χωρίς ραφή (Τubο) κατά ΕΝ 10220:2002. 
 

2.2. ΜΕΤΑΛΛIΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
 

α) Γαλβανισμένα εξαρτήματα σύνδεσης. β) 

Ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια. 

γ) Φλάντζες. 
 

δ) Συλλέκτες από σιδηροσωλήνα. 
 



 

Κατασκευάζονται από σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή (Τυbο), κατά ΕΝ 10220:2002, φέρουν 
σπείρωμα και έχουν κολλητά πώματα και τα αναγκαία στόμια εισόδου-εξόδου βαλβίδων 
εξαερισμού κλπ. Το σύστημα μετά την κατασκευή του υπόκειται σε εμβάπτιση σε λουτρό 
γαλβανισμού. Η διατομή του σώματος είναι η αμέσως μεγαλύτερη από τη διατομή του στομίου 
εισόδου. 
 
 
 

2.3. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 

- Σφαιρικοί κρουνοί κατασκευασμένοι, σύμφωνα με το UNI 8858 (Ιταλικό πρότυπο)- 
Δικλείδες ελαστικής έμφραξης. 
 

- Δικλείδες συρταρωτές ορειχάλκινες με σπείρωμα. 
 

- Κινητικές βαλβίδες εξαερισμού, πλαστική ή μεταλλική (αποκλείονται σφαιρικού τύπου). 
 

- Αυτόματη βαλβίδα εξαερισμού, πλαστική ή μεταλλική (αποκλείονται σφαιρικού τύπου). 
 

- Βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενεργείας, πλαστική ή μεταλλική (αποκλείονται σφαιρικού 
τύπου). 
 

- Βαλβίδες αντεπιστροφής ελαστικής έμφραξης τύπου αιωρούμενου δίσκου. 
 

- Βαλβίδες αντεπιστροφής κλαπέ ή με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό. 
 

- Μειωτές πίεσης. 
 

- Μανόμετρα γλυκερίνης Φ63. 
 
 

2.4. ΦΙΛΤΡΑ 
 

α) Πλαστικά φίλτρα νερού (πλέγματος ή δίσκων) 
 

Είναι κατασκευασμένα από πολυαμίδιο ενισχυμένο με ίνες υάλου ή ΑΒS. Η πίεση λειτουργίας 
δεν υπερβαίνει τις 10 Atm ενώ φέρουν κατάλληλες υποδοχές για μανόμετρο στην είσοδο και την 
έξοδο καθώς και δικλείδα καθαρισμού. 
 

β) Μεταλλικά φίλτρα νερού (πλέγματος ή δίσκων) 
 

Είναι οριζόντια ή γωνιακά, φλαντζωτά ή με σπείρωμα και με πίεση λειτουργίας 8 Atm. Βάφονται 
με εποξειδική βαφή μετά από ειδική αντισκωριακή επεξεργασία επιψευδαργύρωση 
(γαλβάνισμα) κατάλληλου πάχους. Πρέπει να φέρουν υποδοχές για μανόμετρο στην είσοδο και 
την έξοδο για τον έλεγχο της καθαρότητας τους, καπάκι με εύκολο άνοιγμα και βανάκι για τον 
καθαρισμό. 
 

γ) Φίλτρα άμμου 
 

Κάθετα ή οριζόντια, μεταλλικά με εποξειδική βαφή ή γαλβανισμένα, 8 Atm, απλού ή διπλού 
θαλάμου, με συναρμολογημένο σύστημα καθαρισμού by-pass και χαλαζιακή άμμο. 
 

ε)  Φυγοκεντρικά φίλτρα  νερού  τύπου  «κυκλώνα», μεταλλικά  με  εποξειδική βαφή ή 
γαλβανισμένα, ονομαστικής πίεσης 8 Atm. 
 
 

2.5. ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ 
 

2.5.1. Σταλακτηφόροι 
 



 

• Σταλακτηφόρος  Φ16-20  µε σταλάκτες  µακράς  διαδροµής 
 

Από γραµµικό ΡΕ, µε ενσωµατωµένους σταλάκτες µακράς διαδροµής, µε λαβύρινθο, µε 
οµοιοµορφία στην παροχή των σταλακτών µε πίεση λειτουργίας 1-3 atm. 
 
 

 
 

2.5.2. Εκτοξευτήρες – Εξαρτήματα 
 

α)Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι (Pop Up), περιστροφικοί, γραναζωτού τύπου. 
 

Είναι  κατασκευασµένοι  από  υλικό  ABS  ή  αντίστοιχο.  Φέρουν  ισχυρό  χαλύβδινο, ανοξείδωτο 
επανατακτικό ελατήριο και δακτύλιο στεγανότητας που ενεργοποιείται µε την πίεση. Έχουν 
εσωτερικό φίλτρο καθαρισµού κάτω από το σώµα ανύψωσης ή το ακροφύσιο. 
 

β) Εκτοξευτήρες   αυτοανυψούµενοι   (Pop Up)   στατικού  τύπου. 
 

Έχουν είσοδο ½ BSP στη βάση του ακροφυσίου και πρόσθετη είσοδο ½ BSP στο πλάι του 
σώµατος για εκτοξευτήρες µε µήκος πάνω από 20 cm. Η πίεση λειτουργίας κυµαίνεται 
µεταξύ 1,4-2,8 αtm. Τα ακροφύσια είναι ενσωµατωµένα ή πρόσθετα, σταθερού ή ρυθµιζόµενου 
τοµέα ενώ περιέχεται αντιστραγγιστική βαλβίδα (αntidrain). Συγκεκριµένα: 
 

i) Ακροφύσια  σταθερού  τοµέα 
 

Πρέπει να διαθέτουν πλήρη σειρά µε συµβατά ακροφύσια µε τοµείς εκτόξευσης 90ο, 
180ο, 270ο  και 360ο (πρέπει άσχετα µε τον τοµέα εκτόξευσης να δίδουν το ίδιο ύψος 
βροχής) και αν απαιτείται στο έργο και ακροφύσια ειδικών σχηµάτων (τετράγωνων, 
διαδρόµων ES, CS, SS κλπ.) ή άλλη ποικιλία συµβατών ακροφυσίων µε διάφορες ακτίνεςκαι 
τοµείς εκτόξευσης, µε χαρακτηριστικά χρώµατα, ώστε να καλύπτονται οι αντίστοιχες ανάγκες. 
 

ii) Ακροφύσια  ρυθµιζόµενου  τοµέα. 
 

Πρέπει να διατίθενται µε πλήρη σειρά συµβατών ακροφυσίων, που να καλύπτουν αποστάσεις 
εκτόξευσης από 2 m τουλάχιστον ή και µικρότερες, αν απαιτείται από τη 
µορφολογία των χώρων άρδευσης, µέχρι και τουλάχιστον 5 m. Ο τοµέας εκτόξευσης πρέπει  να  
µπορεί  να  ρυθµιστεί  από  0ο µέχρι  και  360ο,  µε  αναλογική  ρύθµιση  της παροχής, ώστε το 
ύψος βροχής (ποσότητα νερού ανά µονάδα αρδευόµενης επιφάνειας) 
να είναι σταθερό. 
 

iii) Ακροφύσια ακτινωτής  εκτόξευσης 
 

Ακροφύσια ρυθµιζόµενου τόξου, ακτινωτής διαβροχής ακτίνας 4,5 – 9 m. Ο µηχανισµός 
περιστροφής θα είναι τύπου τριβής και θα υπάρχει δυνατότητα µείωσης της ακτίνας κατά 
25 %. Τυπικά χαρακτηριστικά: για ακτίνα εκτόξευσης 6,5 m σε πίεση 3 atm η παροχή στις 
180° θα είναι περίπου 180 LPH, ενώ για ακτίνα εκτόξευσης 9 m σε πίεση 3 atm η παροχή στις 
180° θα είναι περίπου 450 LPH. Θα έχουν εσωτερικό φίλτρο στη βάση του ακροφυσίου, µε 
εύκολη πρόσβαση για τον καθαρισµό του. Θα διαθέτουν βίδα µείωσης της ακτίνας µέχρι και 
τουλάχιστον 25 % µε ανάλογη µείωση της παροχής (αναλογική διαβροχή), ενώ θα έχουν 
χρωµατικό κωδικό για εύκολη αναγνώρισή τους. 
 
 
 

γ)Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι (Pop Up) γραναζωτοί, µικρών και µεσαίων αποστάσεων. 
 

- Ακτίνα 5-9 m, είσοδος ½ ‘’ BSP: Με δυνατότητα ρύθµισης της ακτίνας εκτόξευσης 5 - 9 m 
 

- Ακτίνα 7-14 m, είσοδος 3/4‘’ BSP: Με δυνατότητα ρύθµισης της ακτίνας εκτόξευσης 7 - 



 

14 m 
 

- Ακτίνα 12-18 m, είσοδος 1‘’ BSP: Με δυνατότητα ρύθµισης της ακτίνας εκτόξευσης 12 - 
18 m 
 

- Ακτίνα 15-22 m, είσοδος 1‘’ BSP: Με δυνατότητα ρύθµισης της ακτίνας εκτόξευσης 15 - 

22 m 
 

Είναι υδρολίπαντοι ή ελαιολίπαντοι, λειτουργούν µε αντιστραγγιστική βαλβίδα (αntidrain) και µε 
καστάνια αντιβανδαλικής προστασίας ενώ έχουν τη δυνατότητα «µνήµης» στον τοµέα ρύθµισης. 
Το σώµα ανύψωσης είναι πλαστικό ή ανοξείδωτο και ύψους 10 cm τουλάχιστον ή  και 
µεγαλύτερο, αν απαιτείται. Περιέχουν τουλάχιστον 4 εναλλακτικά ακροφύσια ή 
συνδυασµούς ακροφυσίων µε διαφορετικές παροχές, ενσωµατωµένα ή µη, για προσαρµογή των 
παροχών στον τοµέα και την ακτίνα εκτόξευσης ώστε να παρέχεται οµοιόµορφη διαβροχή. 
 

δ)Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι (Pop Up) γραναζωτοί, µεγάλων αποστάσεων. 
 

- Ακτίνα 18-28 m, είσοδος 1 1/2 ‘’ BSP: Με είσοδο 11/2’’ BSP στη βάση του εκτοξευτήρα και 
πρόσθετη είσοδο 1 1/2΄΄ BSP στο πλάι του σώµατος. Με δυνατότητα ρύθµισης της ακτίνας 
εκτόξευσης 18-28 m και σώµα ανύψωσης 7,5 m και άνω. 

- Ακτίνα 24-30 m, είσοδος 1 1/2 ‘’ BSP: Με είσοδο 11/2’’ BSP στη βάση του εκτοξευτήρα και 
πρόσθετη είσοδο 1 1/2΄΄ BSP στο πλάι του σώµατος. Με δυνατότητα ρύθµισης της ακτίνας 
εκτόξευσης 24-30 m και σώµα ανύψωσης 10 m και άνω. 
 

- Ακτίνα 28-33 m, είσοδος 1 1/2 ‘’ BSP: Με δυνατότητα ρύθµισης της ακτίνας εκτόξευσης 

28-33 m. Είναι υδρολίπαντοι, µε ρυθµιζόµενο ή σταθερό τοµέα εκτόξευσης, ενσωµατωµένη ή 
µη ηλεκτροβαλβίδα και ρυθµιστή πίεσης. Περιέχουν τουλάχιστον 4 
εναλλακτικά   ακροφύσια   ή   συνδυασµούς   ακροφυσίων   µε   διαφορετικές   παροχές, 
ενσωµατωµένα  ή  µη,  για  προσαρµογή  των  παροχών  στον  τοµέα  και  την  ακτίνα εκτόξευσης 
ώστε να παρέχουν οµοιόµορφη διαβροχή. Ανάλογα µε τις απαιτήσεις της 
µελέτης µπορεί να φέρουν, ενσωµατωµένα ή πρόσθετα, πλαστικό κάλυµµα ή καλύµµατα 
από συνθετικό χλοοτάπητα ή κύπελλο για την ανάπτυξη φυσικού χλοοτάπητα. 
 

ε)   Εκτοξευτήρες    αυτοανυψούµενοι   (Pop Up)  κρουστικοί,  µεγάλων  αποστάσεων 
 

Το  κέλυφος είναι κατασκευασµένο από  υλικό  ABS  Cylolac  ή  αντίστοιχο.  Το  έµβολο 
ανύψωσης µπορεί να είναι πλαστικό ή ορειχάλκινο. Φέρουν ισχυρό επανατακτικό ελατήριο από 
ανοξείδωτο χάλυβα. Έχουν ρυθµιζόµενο τοµέα εκτόξευσης και ενσωµατωµένη ή µη 
ηλεκτροβαλβίδα και ρυθµιστή πίεσης. Περιέχουν τουλάχιστον 4 εναλλακτικά ακροφύσια ή 
συνδυασµούς   ακροφυσίων   µε   διαφορετικές   παροχές,   ενσωµατωµένα   ή   µη,   για 
προσαρµογή των παροχών στον τοµέα και την ακτίνα εκτόξευσης ώστε να παρέχουν οµοιόµορφη 
διαβροχή. Ανάλογα µε τις απαιτήσεις της µελέτης µπορεί να φέρουν, ενσωµατωµένα ή 
πρόσθετα, πλαστικό  κάλυµµα ή καλύµµατα από συνθετικό χλοοτάπητα ή κύπελλο για την 
ανάπτυξη φυσικού  χλοοτάπητα. 
 

- Ακτίνας 14-22 m: Με είσοδο 1’’ BSP στη βάση του εκτοξευτήρα και πρόσθετη είσοδο 1 

΄΄ BSP  στο πλάι του σώµατος. Με δυνατότητα ρύθµισης της ακτίνας εκτόξευσης από 14 m µέχρι 
και 22 m 
 

- Ακτίνας 18-30 m: Με είσοδο 11/2’’ BSP στη βάση του εκτοξευτήρα και πρόσθετη είσοδο 
1 1/2΄΄BSP στο πλάι του σώµατος. Με δυνατότητα ρύθµισης της ακτίνας εκτόξευσης από 

18 m µέχρι και 30 m 
 

- Ακτίνας 18-38 m: Με είσοδο 11/2’’ BSP στη βάση του εκτοξευτήρα και πρόσθετη είσοδο 



 

1 1/2΄΄  BSP στο πλάι του  σώµατος και ενσωµατωµένο ή  µη  αποκωδικοποιητή για 

µονοκαλωδιακή σύνδεση. Με δυνατότητα ρύθµισης της ακτίνας εκτόξευσης από 18 m 
µέχρι και 38 m 
 

- Ακτίνας 30-45 m: Με είσοδο 11/2’’ BSP στη βάση του εκτοξευτήρα και πρόσθετη είσοδο 

1 1/2΄΄BSP στο πλάι του σώµατος. Με δυνατότητα ρύθµισης της ακτίνας εκτόξευσης από 
30 m µέχρι και 45 m 
 

 
 

2.5.3   Εξαρτήµατα    εκτοξευτών 
 

Τριπλός αρθρωτός βραχίονας: Από PVC, 1’’ή 11/2΄΄ ονοµαστικής πίεσης 21 atm, µε κινητά 
µέρη στεγανοποιούµενα από ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας. Χρησιµοποιείται για τη σύνδεση 
εκτοξευτήρων µεγάλων αποστάσεων, για την προστασία της εγκατάστασης από πιθανές πιέσεις 
στην επιφάνεια των εκτοξευτήρων και για την εύκολη ρύθµιση του ύψους και της οριζοντιότητας. 
 
 

2.6  ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
 

2.6.1. Ηλεκτροβαλβίδες (Ηλεκτροβάνες) 
 

α) Ηλεκτροβαλβίδες κοινές 
 

Είναι διαφραγματικού τύπου, γραμμικές ή γωνιακές ή και συνδυασμός τους. Έχουν σφαιρική 
διαμόρφωση με ελάχιστα κινητά μέρη. Το σώμα και το καπάκι είναι κατασκευασμένα από 
νάιλον ενισχυμένο με νήματα ύαλου. Τα  ελατήρια και όλα τα μεταλλικά μέρη είναι από 
ανοξείδωτο χάλυβα για την αποφυγή διάβρωσης. Χειροκίνητα λειτουργούν ως βαλβίδες 
εσωτερικής εκτόνωσης, με ή χωρίς χειροκίνητο ρυθμιστή παροχής (flow control). Έχουν τη 
δυνατότητα επισκευής του εσωτερικού μηχανισμού χωρίς την εξάρμωση του σώματος από το 
δίκτυο. 
 

Η ονομαστική πίεση κυμαίνεται μεταξύ 10-13,5 Atm ανάλογα με τη μελέτη, με πιέσεις 
λειτουργίας τουλάχιστον από 0,7 Atm μέχρι και 10 Atm και 0,7 Atm μέχρι και 13,5 Atm αντίστοιχα 
(γραμμικές - γωνιακές). 
 
 

Το  «κλείσιμο» της  είναι αργό,  για  αποφυγή υδραυλικού  πλήγματος  (αντιπληγματική 
λειτουργία). Το διάφραγμα είναι από ελαστικό συνθετικού τύπου Βυna Ν, ενισχυμένο με νάιλον. 
Για διατομές άνω των 2” πρέπει να διαθέτουν αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο. 

Οι μέγιστες απώλειες πίεσης ανά διατομή δίνονται στον παρακάτω πίνακα 1:               

Πίνακας 1 
 

Διατομή 

(in) 
Παροχή 
(m3/h) 

Max απώλειες 
 

(m) 

3/4 5 0,40 

1” 6 0,40 

1 1/2 15 0.50 

2” 30 0,40 



 

2 1/2 40 0,40 

3” 50 0,40 

 
 

2.6.2. Σωληνοειδή ηλεκτροβαλβίδων 
 

Είναι συμπαγή, κατασκευασμένα από αντιδιαβρωτικό υλικό. Το έμβολο (συγκρατούμενο), τα 
ελατήρια και όλα τα μεταλλικά μέρη είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, προς αποφυγή διάβρωσης. 
 

Τύποι πηνίων: 
 

- Κοινά πηνία προγραμματιστών ρεύματος 
 

Τάση λειτουργίας 24 V/AC, 50 Ηz και max ισχύς 5 VA. 
 

- Πηνία συγκράτησης (Latching solenoid) για προγραμματιστές μπαταρίας 
 

Τάση λειτουργίας 9-18 V/DC. Συμβατά με τους προγραμματιστές. Προσαρμόζονται στις 
ηλεκτροβαλβίδες απευθείας ή με υποδοχέα. 
 

2.6.3. Προγραμματιστές 
 

α) Προγραµµατιστές     µπαταρίας 
 

Οικιακοί προγραµµατιστές µπαταρίας µιας στάσης 
 

Στεγανοί προγραµµατιστές, που  λειτουργούν µε  µία  ή  περισσότερες  µπαταρίες, µιας 
στάσης, µε ενσωµατωµένο ή µη πηνίο µανδάλωσης (latching) και ηλεκτροβαλβίδα 
διαφραγµατικού τύπου, ¾΄΄ ή  1’’. Έχουν κύκλο ποτίσµατος από 1  µέχρι 7 ηµέρες 
τουλάχιστον. 
 

Προγραµµατιστές µπαταρίας απλού τύπου 
 

Προγραµµατιστές που λειτουργούν µε µία ή περισσότερες µπαταρίες και µπορούν να ελέγχουν 
από 2 µέχρι 12 ή και περισσότερες ηλεκτροβαλβίδες µέσω πηνίων µανδάλωσης (latching) σε 
απόσταση τουλάχιστον 20 m φέρουν καλώδιο διατοµής 1,5 mm2, µε 3 τουλάχιστον εκκινήσεις 
ανά 24ωρο, κύκλο ποτίσµατος από 1 µέχρι 7 ηµέρες τουλάχιστον και εκκίνηση αντλίας ή 
κεντρικής ηλεκτροβαλβίδας (master valve). 
 

Προγραµµατιστές  µπαταρίας    φρεατίων 
 

Στεγανοί προγραµµατιστές που λειτουργούν µε µία ή περισσότερες µπαταρίες. Τοποθετούνται 
µέσα στα φρεάτια των ηλεκτροβανών ή σε ιδιαίτερα φρεάτια. Ελέγχουν 1 

µέχρι 6 ή και περισσότερες ηλεκτροβαλβίδες µέσω πηνίων µανδάλωσης (latching). 
Προγραµµατίζονται µε φορητή µονάδα προγραµµατισµού. Πρέπει να διαθέτουν: 
 

 Τρεις τουλάχιστον εκκινήσεις ανά 24ωρο. 
 Κύκλο ποτίσµατος από 1 µέχρι 7 ηµέρες τουλάχιστον. 

 ∆ιάρκεια ποτίσµατος από1 min µέχρι και 12 ώρες τουλάχιστον. 
 ∆υνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας χωρίς την κονσόλα. 

 Εκκίνηση αντλίας ή κεντρικής ηλεκτροβαλβίδας (master valve). 
 ∆υνατότητα διατήρησης του προγράµµατος για 3 τουλάχιστον λεπτά κατά την αλλαγή 
 µπαταρίας. 
 Τρία τουλάχιστον προγράµµατα ή ανεξάρτητο πρόγραµµα για κάθε στάση. 

 
Η φορητή µονάδα προγραµµατισµού (κονσόλα) έχει δυνατότητα προγραµµατισµού 



 

απεριόριστου αριθµού βαλβίδων, από απόσταση 3 m τουλάχιστον, άσχετα µε τον τρόπο 
επικοινωνίας, δυνατότητα επισκόπησης του προγράµµατος, ανεξάρτητα προγράµµατα για 
κάθε βαλβίδα, 6 επαναλήψεις ανά ηµέρα και διάρκεια ποτίσµατος από 1 min µέχρι και 24 ώρες. 
 

 
 

Προγραµµατιστές  µπαταρίας  αυξηµένων  δυνατοτήτων 
 

Προγραµµατιστές που λειτουργούν µε µία ή περισσότερες µπαταρίες και µπορούν να ελέγχουν 
από 1 µέχρι 12 ηλεκτροβαλβίδες µέσω πηνίων µανδάλωσης, σε απόσταση τουλάχιστον 400 m 
περιλαµβάνουν καλώδιο διατοµής 1,5 mm2, µε τρία τουλάχιστον προγράµµατα, 8 εκκινήσεις ανά 
πρόγραµµα ανά 24ωρο, κύκλο ποτίσµατος 1 µέχρι 30 ηµέρες και εκκίνηση αντλίας ή κεντρικής 
ηλεκτροβαλβίδας (master valve) επιλεκτικά ανά πρόγραµµα. Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης 
σε αισθητήρα και κύκλωµα υπερπήδησης 

των βραχυκυκλωµένων πηνίων, ένδειξη για την κατάσταση της µπαταρίας και δυνατότητα 
σύνδεσης µε ηλιακό συλλέκτη. 
 

 
 

β) Προγραµµατιστές ρεύµατος 
 

Ηλεκτρονικοί ή υβριδικοί προγραµµατιστές µε ηλεκτροµηχανικά χαρακτηριστικά 
προγραµµατισµού, σε πλαστικό ή µεταλλικό στεγανό (υπαίθριας τοποθέτησης) κιβώτιο µε 
κλειδαριά, µε ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή και: 
 

- Εβδοµαδιαίο προγραµµατισµό ή επιλογή ηµερών σε κύκλο ηµερών (skip days) από 1 
µέχρι 15 τουλάχιστον ηµέρες 
 

- Πλήκτρο “On – Off” για την αποµόνωση του προγραµµατιστή όταν αυτό απαιτηθεί. 
 

- ∆υνατότητα χειροκίνητης έναρξης µιας στάσης (manual) ή του κύκλου άρδευσης (semi- auto) 
 

- ∆υνατότητα εκκίνησης αντλίας ή κεντρικής ηλεκτροβαλβίδας (master valve) 
 

- Τερµατικό µε εύκολη σύνδεση των καλωδίων 
 

- Είσοδος 230 V/AC (50 Hz) και έξοδος 24 V/AC 
 

Οικιακοί   προγραµµατιστές  ρεύµατος 
 

Πρέπει να διαθέτουν: 
 

- Τρία τουλάχιστον ανεξάρτητα προγράµµατα για όλες τις ηλεκτροβαλβίδες 
 

- Τρεις τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ηµέρα ανά πρόγραµµα 
 

- Έξοδο τουλάχιστον 0,5 Α ανά στάση και 1,0 A συνολική έξοδο 
 

- Κύκλωµα για επαναφορτιζόµενη µπαταρία 9 Volt για τη διατήρηση του προγράµµατος σε 
περίπτωση διακοπής ρεύµατος και εφεδρικό πρόγραµµα SOS. Το εφεδρικό πρόγραµµα 
λειτουργεί κάθε πρόγραµµα για 10 min ηµερησίως µετά την επαναφορά του ρεύµατος, σε 
περίπτωση παρατεταµένης διακοπής του ρεύµατος και εξάντληση της µπαταρίας. 
 

Επαγγελµατικοί  προγραµµατιστές   ρεύµατος 
 

Πρέπει να διαθέτουν: 
 

- Τέσσερα τουλάχιστον ανεξάρτητα προγράµµατα για όλες τις ηλεκτροβαλβίδες 
 

- Τέσσερις τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ηµέρα ανά πρόγραµµα 
 



 

- Έξοδο τουλάχιστον 0,5 Α ανά στάση και 1,2 A συνολική έξοδο 
 

- Ρυθµιζόµενο έλεγχο αντλίας / κεντρικής ηλεκτροβαλβίδας ανά πρόγραµµα 
 

- ∆υνατότητα % αυξοµείωσης των χρόνων λειτουργίας των προγραµµάτων 
 

-  Κύκλωµα  αδιάλειπτης  λειτουργίας  (διατήρηση  του  προγράµµατος  σε  περίπτωση 
διακοπής ρεύµατος χωρίς µπαταρία) 
 

- ∆υνατότητα χρονικής καθυστέρησης µεταξύ των στάσεων 
 

- ∆υνατότητα αναίρεσης της άρδευσης µέσω αισθητήρα 

Επαγγελµατικοί προγραµµατιστές ρεύµατος (16   µέχρι  42  στάσεων) 
 

Πρέπει να διαθέτουν: 
 

- Τέσσερα τουλάχιστον ανεξάρτητα προγράµµατα για όλες τις ηλεκτροβαλβίδες 
 

- ∆ώδεκα τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ηµέρα ανά πρόγραµµα 
 

- Έξοδο τουλάχιστον 1,2 A ανά στάση και 1,5 A συνολική έξοδο 
 

- Ρυθµιζόµενο έλεγχο αντλίας / κεντρικής ηλεκτροβαλβίδας ανά πρόγραµµα 
 

- ∆υνατότητα ποσοστιαίας αυξοµείωσης των χρόνων των προγραµµάτων 
 

- Κύκλωµα  αδιάλειπτης  λειτουργίας  (διατήρηση  του  προγράµµατος  σε  περίπτωση 
διακοπής ρεύµατος χωρίς µπαταρία 
 

- ∆υνατότητα χρονικής καθυστέρησης µεταξύ των στάσεων 
 

- ∆υνατότητα κυκλικών προγραµµάτων 
 

- ∆υνατότητα  εκκίνησης,  παύσης  ή  αναίρεσης  της  άρδευσης  µέσω  κατάλληλου 
αισθητήρα. 
 
 
 
 

2.7. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ 
 

Στρογγυλά ή  ορθογώνια (τύπου κόλουρου κώνου ή  κόλουρης πυραμίδας) πλαστικά 
φρεάτια για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών ή άλλων συσκευών και εύκολη πρόσβαση σ’ 
αυτές. Θα είναι κατασκευασμένα από αφρώδες πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (ΗDΡΕ) ή 
πολυπροπυλένιο και με πράσινο καπάκι. 
 

Τα φρεάτια θα είναι τυποποιημένων διαστάσεων κατά τα προβλεπόμενα στη μελέτη και 
σύμφωνα με τους πίνακες των κατασκευαστών. 
 

 
 

2.8. ΚΑΛΩΔΙΑ JIVV-U (ΠΡΩΗΝ ΝΥΥ) 
 

Τα καλώδια μεταφοράς υλικών από τον προγραμματιστή προς τις ηλεκτροβαλβίδες θα είναι 
τύπου JIVV-U (πρώην ΝΥΥ), άνθυγρα, τάσης δοκιμής 3 kV, ονομαστικής τάσης 0,6/1 kV και βάσει 
των προδιαγραφών VDE 0271 και ΕΛΟΤ 843. Οι αγωγοί διέλευσης θα είναι χάλκινοι, μονόκλωνοι 
ή πολύκλωνοι (ανάλογα με τη διατομή τους), και φέρουν μόνωση από θερμοπλαστικό 
πολυβινυλο- χλωρίδιο (ΡVC). Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα είναι από ελαστικό ή ταινία 
PVC. Η εξωτερική επένδυση είναι επίσης από PVC. Η θερμοκρασία λειτουργίας ορίζεται μεταξύ 

70-90oC και η μέγιστη θερμοκρασία βραχυκυκλώματος 160oC (επί 60 sec). 
 



 

Γενικά ο αγωγός πρέπει επίσης να συνάδει με τους Γερμανικούς κανονισμούς VDE 0271 και 
ΕΛΟΤ 843. 
 
 

3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ — ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

3.1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Ο ανάδοχος πρέπει να κατασκευάσει το 100%, πλήρους συστήματος άρδευσης, όπως θα 
περιγράφεται στα εγκεκριμένα σχέδια άρδευσης που θα καταθέσει στην Υπηρεσία.   Κατά την 
κατασκευή πρέπει να φροντίσει οι διάφορες εγκαταστάσεις να βρίσκονται στις προβλεπόμενες 
από τα σχέδια θέσεις και αποστάσεις. Ο ανάδοχος πρέπει να διατηρεί μια πλήρη σειρά σχεδίων 
και προγραμμάτων κατασκευής με όλες τις σχεδιαστικές κατασκευαστικές αλλαγές ή τις 
ακριβείς συνθήκες του έργου. Με το πέρας της εργασίας εγκατάστασης, σχέδια και 
προγράμματα θα παραδοθούν στην Υπηρεσία. 
 
 

3.2. ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας για όλες τις 
υπάρχουσες, προσκείμενες στο έργο, εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα: 
 

- Επισημαίνονται όλες οι υπόγειες εγκαταστάσεις πριν το σκάψιμο ή την πασσάλωση. 
 

- Λαμβάνονται μέτρα για να μην προκληθούν ζημιές ή καταστραφούν γειτονικές, υπόγειες ή 
υπέργειες εγκαταστάσεις και κατασκευές. 
 

- Διατηρούνται συνεχώς καθαροί και ελεύθεροι από μπάζα οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια και οι 
διάφοροι χώροι και ανοικτές οι αποχετεύσεις για την ελεύθερη απορροή νερού. 
 

- Διατηρείται στενή επικοινωνία με τον επιβλέποντα κατά την κατασκευή, για επιτόπου οδηγίες 
και ενημέρωση. 
 
 

3.3. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

Πριν την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης ο Ανάδοχος πρέπει να επιθεωρήσει την περιοχή 
του έργου, να ελέγξει προσεκτικά όλα τα επίπεδα και να επαληθεύσει όλες τις διαστάσεις και 
τους παράγοντες που είναι σχετικοί με την εργασία εγκατάστασης, ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι 
εργασίες θα προχωρήσουν ομαλά και με ασφάλεια. Αλλαγές ή τροποποιήσεις στο σχέδιο για να 
προσαρμοστεί στις πραγματικές συνθήκες γίνονται μετά από έγκριση της Υπηρεσίας. Επίσης 
προσδιορίζονται τα απαραίτητα μέτρα που θα ληφθούν, ώστε οι εργασίες να προχωρήσουν 
χωρίς να διαταραχθούν άλλες δραστηριότητες και να προστατευθούν οι υπάρχουσες 
εγκαταστάσεις στο έργο και γύρω από αυτό. 
 

3.4. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΔΕΜΑ (ΠΑΣΣΑΛΩΣΗ) 
 

Πριν αρχίσει η κατασκευή σημαδεύεται η ακριβής θέση των διάφορων συσκευών (κεφαλών - 
εκτοξευτών κλπ) με πασσάλους ή με ειδικές ενδεικτικές σημαίες θέσης, σύμφωνα με τα σχέδια 
της μελέτης. 
 

Τα σχέδια των αρδευτικών συστημάτων είναι διαγραμματικά και δεν είναι εμφανής σε πολλές  
περιπτώσεις  η  ακριβής  θέση  υπαρχόντων  ή  προς  εγκατάσταση  σωλήνων, βαλβίδων, 
προγραμματιστών κλπ. Οι σωλήνες των αρδευτικών δικτύων και τα καλώδια, όπως και τα 
διάφορα φρεάτια, δεν τοποθετούνται ποτέ κατά μήκος κάτω από δρόμους πεζοδρόμια, 



 

διαδρόμους, πλακοστρώσεις και λοιπές κατασκευές, σε πάρκα πλατείες κλπ αλλά δίπλα στις 
κατασκευές αυτές και κάτω από χώμα. Οι νέες εγκαταστάσεις τοποθετούνται κοντά σε 
κράσπεδα, τοίχους, φράκτες ή άκρες πεζοδρομίων. Οι σωλήνες που φαίνονται παράλληλες στα 
σχέδια, μπορούν να τοποθετηθούν στην ίδια αυλακιά, στο ίδιο βάθος αλλά σε αποστάσεις με 
κενό τουλάχιστον 5 cm μεταξύ τους. 

Η θέση κάθε εκτοξευτήρα φαίνεται ακριβώς στα σχέδια και πρέπει να εγκατασταθεί ακριβώς στη  
θέση  που  σημειώνεται  με  το  κέντρο  του  αντίστοιχου  σύμβολου.  Οι καταιονιστήρες 
τοποθετούνται ακριβώς στα όρια των επιφανειών με χλοοτάπητα (και όχι 

15-20 εκατοστά πιο μέσα) εκτός αν καταδεικνύεται τοποθέτησή τους σε κεντρικό σημείο του 
χλοοτάπητα. 
 

Αντικαταστάσεις ή αλλαγές στα σχέδια μπορεί να προταθούν και να υποβληθούν για έγκριση στο 
στάδιο αυτό, με σκοπό την προσαρμογή στις υπάρχουσες συνθήκες και την επιτυχία πλήρους 
κάλυψης της αρδευόμενης περιοχής. Είναι αυτονόητο ότι είναι αναγκαίο να   γίνουν   πλήρεις   
μετρήσεις   και   υπολογισμοί   του   συστήματος   και   ότι   καμιά αντικατάσταση ή αλλαγή στο 
σύστημα, όπως σχεδιάστηκε, δεν μπορεί να γίνει χωρίς προηγούμενη έγκριση από την Υπηρεσία. 
 

3.5. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ 
 

Οι σωλήνες και τα άλλα υλικά πρέπει να μεταφέρονται σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή και να μεταχειρίζονται στις διάφορες εργασίες, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα 
τοποθετηθούν χωρίς ζημιές, εκδορές κλπ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται ώστε οι 
σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ), να μην τσακίσουν όταν ξεδιπλώνονται. Οι σωλήνες από να κατά τη 
μεταφορά τους πρέπει να προστατεύονται από κρούσεις και να αποθηκεύονται έτσι ώστε να 
βρίσκονται σε επαφή σε όλο το μήκος τους, σε στρώσεις ύψους μέχρι 1,5 m και προστατευμένοι 
από την ηλιακή ακτινοβολία. 
 

Οι άκρες των σωλήνων πρέπει να είναι κλειστές με στεγανά πώματα ώστε το εσωτερικό τους να 
είναι καθαρό από ξένα υλικά και να διατηρηθεί καθαρό σε όλη τη διάρκεια της εγκατάστασης. 
Όταν οι εργασίες δε βρίσκονται σε εξέλιξη, τα ανοιχτά άκρα των σωλήνων ή εξαρτημάτων ή 
συσκευών, πρέπει να είναι ερμητικά κλειστά, ώστε να μην μπορεί να μπει μέσα νερό, χώματα, 
έντομα ή άλλα υλικά. 
 

Πριν την εγκατάσταση οι σωλήνες θα ελέγχονται για τυχόν ατέλειες. Υλικά για τα οποία θα 
διαπιστωθεί πριν, κατά ή και μετά την εγκατάσταση ότι είναι ελαττωματικά ή έχουν υποστεί 
ζημιές θα αντικαθίστανται. 
 

Οι τομές των σωλήνων πρέπει να είναι κάθετες, καθαρές και να γίνονται με τα κατάλληλα 
εργαλεία με δεξιοτεχνία, χωρίς να προκαλούν ζημιές. Οι πλαστικοί σωλήνες κόβονται κάθετα και 
τα γρέζια, τα ρινίσματα κλπ. θα καθαρίζονται και θα απομακρύνονται. 
 
 

3.6. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
 

Σιδηροσωλήνες:  Οι  συνδέσεις  μεταξύ  μεταλλικών  εξαρτημάτων  και  σιδηροσωλήνων πρέπει 
να στεγανώνονται με πυκνό μίγμα γραφίτη και λαδιού, αδρανή παιπάλη και λάδι, μίγμα γραφίτη 
ή καννάβι και τεφλόν, καννάβι και μίνιο ή καννάβι και γράσο. 
 

Σωλήνες ΡVC: Οι συνδέσεις θα γίνονται ανάλογα με τον τύπο και σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή Σωλήνες ΡΕ. 
 

Σημ.: Συνδέσεις μεταξύ διάφορων τύπων σωλήνων και εξαρτημάτων θα γίνονται με ειδικά για 
κάθε περίπτωση εξαρτήματα, κατόπιν αποδοχής τους από τον Κύριο του έργου. 



 

 
 

3.7. ΠΗΓΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (ΝΕΡΟΥ, ΠΙΕΣΗΣ) - ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ 
 

Η πηγή τροφοδοσίας νερού μπορεί να είναι γεώτρηση, πηγάδι ή δεξαμενή, ανοικτός αγωγός ή 
ένα ήδη υπάρχον κεντρικό δίκτυο με κλειστούς αγωγούς υπό πίεση. Η απαιτούμενη πίεση μπορεί 
να εξασφαλίζεται είτε άμεσα από την ίδια πηγή νερού (γεωτρήσεις, κλειστά δίκτυα υπό πίεση), 
είτε με βαρύτητα (περίπτωση υπερυψωμένων δεξαμενών) είτε με την εγκατάσταση πιεστικών 
συγκροτημάτων στην πηγή νερού ή ενδιάμεσα στο δίκτυο μεταφοράς για αύξηση της πίεσης, 
εφόσον αυτό απαιτείται. 
 

 
 

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 

Τα υλικά πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, τη μελέτη, τα συμβατικά τεύχη και τις 
ανάγκες του έργου. 

 

Υποβάλλεται κατάλογος προμηθευτών, πλήρης κατάλογος υλικών και προδιαγραφών τους 
για έγκριση από τον Κύριο του ‘Εργου. 

 

Οι προδιαγραφές αφορούν σε εργοστασιακά τεχνικά φυλλάδια και πλήρη περιγραφική 
βιβλιογραφία. 

Εφόδια και υλικά, τα οποία προμηθεύονται ή εγκαθίστανται χωρίς προηγούμενη έγκριση από  
την  Υπηρεσία  απορρίπτονται και  απομακρύνονται ώστε  να  αντικατασταθούν  με 
εγκεκριμένα υλικά. 

 

 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

1. Ομάδα Α: Χωματουργικά, καθαιρέσεις. 
1 Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-

ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων.  

1 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

20.2 

ΟΙΚ 2112 100,00% m3 4711,10

2 Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση 

μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

2 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

20.5.1 

ΟΙΚ 2124 100,00% m3 184,32

3 Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών 

ή κατεδαφίσεων.  

3 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

20.10 

ΟΙΚ 2162 100,00% m3 2671,72

4 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή.  4 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

22.1 

ΟΙΚ 2202 100,00% m3 260,00

5 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή.  5 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

22.2 

ΟΙΚ 2204 100,00% m3 912,00

6 Καθαιρέσεις. Καθαιρέσεις πλινθοδομών.  6 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

22.4 

ΟΙΚ 2222 100,00% m3 189,46

7 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους 

κρουστικού εξοπλισμού 

7 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

22.10.1 

ΟΙΚ 2226 100,00% m3 260,00

8 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή 

συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 

8 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

22.15.1 

ΟΙΚ 2226 100,00% m3 323,85

9 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 

ακεραίων κεράμων 

9 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

22.22.1 

ΟΙΚ 2241 100,00% m2 1627,56

10 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης.  10 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

22.51 

ΟΙΚ 5276 100,00% m3 101,39

11 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών.  11 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

22.56 

ΟΙΚ 6102 100,00% Kg 125,00

12 Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες.  12 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

22.61 

ΟΙΚ 2239 100,00% m2 357,44

13 Καθαιρέσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα 13 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

22.65.2 

ΟΙΚ 2275 100,00% Kg 110,00

14 Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.  14 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

22.45 

ΟΙΚ 2275 100,00% m2 73,44

15 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού στέγης.  15 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

22.55 

ΟΙΚ 6102 100,00% Kg 150,00

16 Κόστος υποδοχής και Δαπάνη Διαχείρισης των ΑΕΚΚ  σε αποδεκτούς χώρους για τις 

κατηγορίες αποβλήτων απόξεσης ασφάλτου, καθαίρεσης άοπλου σκυροδέματος, εκσκαφών 

(γαιώδη – ημιβραχωδη)  

16 ΝΕΟ  024.1 ΟΙΚ 2178 100,00% t 3750,00

Σε μεταφορά 
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Αναθεώρησης 
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Από μεταφορά 
17 Κόστος υποδοχής και Δαπάνη Διαχείρισης των ΑΕΚΚ  σε αποδεκτούς χώρους για  απόβλητα 

καθαίρεσης (μικτά ρεύματα αποβλήτων)  

17 ΝΕΟ_ΟΙΚ  

024.2 

ΟΙΚ 2178 100,00% t 1750,00

18 Κόστος υποδοχής και Δαπάνη Διαχείρισης των ΑΕΚΚ  σε αποδεκτούς χώρους των 

αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)  απόβλητα κατεδάφισης 

(καθαρά)  

18 ΝΕΟ_ΟΙΚ  

024.3 

ΟΙΚ 2178 100,00% t 150,00

19 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 19 ΥΔΡ 5.07 ΥΔΡ 6069 100,00% m3 42,41

20 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 20 ΥΔΡ 5.03 ΥΔΡ 6066 100,00% m3 70,21

21 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 21 ΟΙΚ 20.30 ΟΙΚ 2171 100,00% m3 2867,41

22 Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως, δια μέσου 

οδών καλής βατότητας

22 ΟΙΚ 10.07.01 ΟΙΚ 1136 100,00% ton*km 57220,97

2. Ομάδα Β: Σκυροδέματα, χαλικοδέματα, γαρμπιλοδέματα, λιθοδέματα, και 

κονιοδέματα. 
1 Κράσπεδο από λίθο 23 ΝΕΤ ΟΔΟ Β-

51 

ΟΔΟ -2921 100,00% m 517,22

2 Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C12/15 

24 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

32.1.3 

ΟΙΚ 3213 100,00% m3 268,60

3 Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20 

25 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

32.1.4 

ΟΙΚ 3214 100,00% m3 18,00

4 Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C25/30 

26 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

32.1.6 

ΟΙΚ 3215 100,00% m3 1144,10

5 Κισηροδέματα - Κυψελοδέματα - Περλιτοδέματα - Σκωριοδέματα. Κατασκευή στρώσεων 

από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωμάτων.  

27 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

35.2 

ΟΙΚ 3504 100,00% m3 46,26

6 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.  28 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

38.3 

ΟΙΚ 3816 100,00% m2 4482,93

7 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας.  29 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

38.4 

ΟΙΚ 3821 100,00% m2 50,00

8 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας 

B500C 

30 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

38.20.2 

ΟΙΚ 3873 100,00% Kg 135.996,00

9 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C 31 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

38.20.3 

ΟΙΚ 3873 100,00% Kg 2429,93

10 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων.  32 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

38.45 

ΟΙΚ 3873 100,00% m2 4482,93

11 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα 

μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2.  

33 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

79.21 

ΟΙΚ 7921 100,00% Kg 100,00

12 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, 

κατά ΕΛΟΤ EN 934-2.  

34 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

79.22 

ΟΙΚ 7922 100,00% Kg 1133,30

Σε μεταφορά 

Περιγραφή Εργασίας 
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Από μεταφορά 
13 Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό 

λατομείου.  

35 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

20.20 

ΟΙΚ 2162 100,00% m3 500,00

14 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά.  36 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

79.8 

ΟΙΚ 7903 100,00% Kg 1500,00

Αθροισμα Εργασιών Ομάδας Β
3. Ομάδα Γ: Τοιχοδομές, τοιχοπετάσματα, επιχρίσματα. 

1 Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους κατακορύφων οπών. 

Πλινθοδομές πάχους 10 cm με δομικά στοιχεία διαστάσεων 25x24x10 cm.  

37 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

046.16.1 

ΟΙΚ 4662.1 100,00% m2 858,00

2 Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους κατακορύφων οπών. 

Πλινθοδομές πάχους 25 cm με δομικά στοιχεία διαστάσεων 25x24x25 cm.  

38 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

046.16.2 

ΟΙΚ 4662.1 100,00% m2 310,80

3 Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους κατακορύφων οπών. 

Πλινθοδομές πάχους 30 cm με δομικά στοιχεία διαστάσεων 25x24x30 cm.  

39 ΝΕΤ_ΟΙΚ-Β  

046.16.3 

ΟΙΚ 4662.1 100,00% m2 422,80

4 Θυρίδα επίσκεψης ψευδοροφών για πάχος 12,5 mm διαστάσεων 300x300 mm  40 ΝΕΟ_ΟΙΚ-Β  

078.97.1 

ΟΙΚ 72.31 100,00% Τεμ. 6,00

5 Θυρίδα επίσκεψης ψευδοροφών για πάχος 12,5 mm διαστάσεων 600x600 mm  41 ΝΕΟ_ΟΙΚ-Β  

078.97.2 

ΟΙΚ 72,31 100,00% Τεμ. 27,00

6 Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά 

οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων 

42 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

49.1.1 

ΟΙΚ 3213 100,00% m 493,30

7 Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά 

οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων 

43 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

49.1.2 

ΟΙΚ 3213 100,00% m 361,20

8 Σιδηρουργικά διάφορα. Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων.  44 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

61.13 

ΟΙΚ 6116 100,00% m 222,76

9 Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.  45 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

71.21 

ΟΙΚ 7121 100,00% m2 3194,70

10 Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 

mm 

46 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

78.5.1 

ΟΙΚ 7809 100,00% m2 942,13

11 Γυψοσανίδες επένδυσης τοίχων, οροφών, διαφόρων κατασκευών κ.λ.π., άνθυγρες και 

πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm  

47 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 078.5.10 

ΟΙΚ 7809 100,00% m2 87,43

12 Λιθοδομές. Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων.  48 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

43.22 

ΟΙΚ 4307 100,00% m3 223,71

13 Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών. Διαμόρφωση όψεων εμπλέκτων λιθοδομών. Διαμόρφωση 

όψεων ξεστών, εμπλέκτων, ψευδοϊσοδόμων λιθοδομών 

49 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

45.5.2 

ΟΙΚ 4515 100,00% m2 1126,62

14 Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών. 

Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών 

50 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

71.1.2 

ΟΙΚ 7102 100,00% m2 1126,62

15 Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Αγκυρώσεις τοιχοδομών στον φέροντα 

οργανισμό με γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία.  

51 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

49.10 

ΟΙΚ 3876 100,00% m 360,00

16 Λιθοδομές θεμελίων.  Λιθοδομές θεμελίων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg 

τσιμέντου.  

52 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

43.05.01

ΟΙΚ 4305 100,00% m3 71,70

Σε μεταφορά 

Περιγραφή Εργασίας 
Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδικοί 

Αναθεώρησης 
Μονάδα Ποσότητα Α/Α 
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Από μεταφορά 
4. Ομάδα Δ: Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. 

1 Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο ( PP – R80 ) διατοµής Φ50x6,9mm 53 ΑΤΗΕ 

00Ν.01

ΗΛΜ 005 100,00% m 205,20

2 Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο ( PP – R80 ) διατοµής Φ40x5,5mm 54 ΑΤΗΕ 

00Ν.02

ΗΛΜ 005 100,00% m 7,00

3 Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο ( PP – R80 ) διατοµής Φ32x4,5mm 55 ΑΤΗΕ 

00Ν.03

ΗΛΜ 005 100,00% m 107,00

4 Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο ( PP – R80 ) διατοµής Φ25x3,5mm 56 ΑΤΗΕ 

00Ν.04

ΗΛΜ 005 100,00% m 112,10

5 Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο ( PP – R80 ) διατοµής Φ20x2,8mm 57 ΑΤΗΕ 

00Ν.05

ΗΛΜ 005 100,00% m 239,90

6 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 2 '' 58 ΑΤΗΕ 

8036.6

ΗΛΜ 005 100,00% m 56,80

7 Προκατασκευασμένα φρεάτια ύδρευσης τύπου ''καμπάνα'' 59 ΑΤΗΕ 

00Ν.06

ΥΔΡ 6329 100,00% τεμ 12,00

8 Χυτοσιδηρούν κάλυμμα φρεατίου επίσκεψης 60 ΑΤΗΕ 

00Ν.07

ΗΛΜ 010 100,00% τεμ 12,00

9 Υδρομετρητής υγρού τύπου διαμέτρου Φ 1 1/2 ins 61 ΑΤΗΕ 

00Ν.08

ΗΛΜ 011 100,00% τεμ 1,00

10 Υδρομετρητής υγρού τύπου διαμέτρου Φ 2 ins 62 ΑΤΗΕ 

00Ν.09

ΗΛΜ 011 100,00% τεμ 1,00

11 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με ελατήριο συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου DN 

40 ή DN 50

63 ΑΤΗΕ 

00Ν.10

ΗΛΜ 011 100,00% τεμ 2,00

12 Φίλτρο νερού Κοxλιωτό διαμέτρου 1 1/2 ins 64 ΑΤΗΕ 

Ν.8611.1.5

ΗΛΜ 011 100,00% τεμ 2,00

13 Σφαιρικός διακόπτης ολικής παροχής (ball valve) διατομής 1 1/4΄΄ 65 ΑΤΗΕ 

Ν.8131.2.6

ΗΛΜ 011 100,00% τεμ 3,00

14 Σφαιρικός διακόπτης ολικής παροχής (ball valve) διατομής 1΄΄ 66 ΑΤΗΕ 

Ν.8131.2.5

ΗΛΜ 011 100,00% τεμ 5,00

15 Σφαιρικός διακόπτης ολικής παροχής (ball valve) διαμέτρου 3/4΄΄ 67 ΑΤΗΕ 

Ν8131.2.4

ΗΛΜ 011 100,00% τεμ 7,00

16 Σφαιρικός διακόπτης ολικής παροχής (ball valve) διαμέτρου ½΄΄ 68 ΑΤΗΕ 

Ν8131.2.3

ΗΛΜ 011 100,00% τεμ 84,00

17 Συρταρωτή βαλβίδα ορειχάλκινη Φ 2 ins 69 ΑΤΗΕ 

8104.7

ΗΛΜ 011 100,00% τεμ 1,00

18 Συρταρωτή βαλβίδα ορειχάλκινη Φ 1 1/2 ins 70 ΑΤΗΕ 

8104.5

ΗΛΜ 011 100,00% τεμ 2,00

19 Συρταρωτή βαλβίδα ορειχάλκινη Φ 1 1/4 ins 71 ΑΤΗΕ 

8104.4

ΗΛΜ 011 100,00% τεμ 1,00

20 Συλλεκτοδιανομέας νερού από πολυπροπυλένιο (PPR), 4ins 72 ΑΤΗΕ 

00Ν.11

ΗΛΜ 006 100,00% τεμ 1,00

21 Συλλεκτοδιανομέας νερού από πολυπροπυλένιο (PPR), 3ins 73 ΑΤΗΕ 

00Ν.12

ΗΛΜ 006 100,00% τεμ 1,00

Σε μεταφορά 

Ποσότητα Περιγραφή Εργασίας 
Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδικοί 

Αναθεώρησης 
Μονάδα Α.ΤΑ/Α 
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Από μεταφορά 
22 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, θερμοστατικός, ορειχάλκινος, 

επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - διαμέτρου 1/2 ins

74 ΑΤΗΕ 

8141.2.2

ΗΛΜ 013 100,00% τεμ 23,00

23 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, θερμοστατικός, ορειχάλκινος, 

επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νεροχύτη - διαμέτρου 1/2 ins

75 ΑΤΗΕ 

8141.3.2

ΗΛΜ 013 100,00% τεμ 2,00

24 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, θερμοστατικός, ορειχάλκινος, 

επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε ντουζιέρα με σταθερό και κινητό καταιονητήρα - 

διαμέτρου 1/2 ins

76 ΑΤΗΕ 

8141.4.2

ΗΛΜ 013 100,00% τεμ 1,00

25 Αναμικτήρας (μπαταρία) ειδικού τύπου ΑΜΕΑ 77 ΑΤΗΕ 

8151.5

ΗΛΜ 013 100,00% τεμ 9,00

26 Μόνωση σωληνώσεων ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX σε σωληνοειδές σχήμα πάχους 9 mm, 

για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ15 και Φ20

78 ΑΤΗΕ 

Ν.8694.1.10

ΗΛΜ 040 100,00% m 144,50

27 Μόνωση σωληνώσεων ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX σε σωληνοειδές σχήμα πάχους 13 

mm, για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ25

79 ΑΤΗΕ 

Ν.8694.1.11

ΗΛΜ 040 100,00% m 35,80

28 Μόνωση σωληνώσεων ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX σε σωληνοειδές σχήμα πάχους 19 

mm, για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ32

80 ΑΤΗΕ 

Ν.8694.1.12

ΗΛΜ 040 100,00% m 1,50

29 Θερμοδοχείο επισμαλτωμένο χωρητικότητας 150lt 81 ΑΤΗΕ 

00Ν.13

ΗΛΜ 024 100,00% τεμ 1,00

30 Θερμοδοχείο επισμαλτωμένο χωρητικότητας 420lt 82 ΑΤΗΕ 

00Ν.14

ΗΛΜ 024 100,00% τεμ 1,00

31 Επιλεκτικός ηλιακός συλλέκτης επιφάνειας 2m2 83 ΑΤΗΕ 

00Ν.15

ΗΛΜ 007 100,00% τεμ 10,00

32 Ηλιακός σταθμός επίτοιχης τοποθέτησης 84 ΑΤΗΕ 

00Ν.16

ΗΛΜ 087 100,00% τεμ 2,00

33 Διαφορικός θερμοστάτης 85 ΑΤΗΕ 

00Ν.17

ΗΛΜ 087 100,00% τεμ 2,00

34 Ψύκτης νερου δικτύου 86 ΑΤΗΕ 

00Ν.18

ΗΛΜ 025 100,00% τεμ 1,00

35 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 150 mm 87 ΑΤΗΕ 

Ν.8043.1.11

ΗΛΜ 008 100,00% m 48,30

36 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 125 mm 88 ΑΤΗΕ 

Ν.8043.1.9

ΗΛΜ 008 100,00% m 49,40

37 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm 89 ΑΤΗΕ 

Ν.8043.1.7

ΗΛΜ 008 100,00% m 40,20

38 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 70 mm 90 ΑΤΗΕ 

Ν.8043.1.4Α

ΗΛΜ 008 100,00% m 43,80

Σε μεταφορά 

Ποσότητα Α/Α Περιγραφή Εργασίας 
Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδικοί 

Αναθεώρησης 
Μονάδα Α.Τ
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Από μεταφορά 
39 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm 91 ΑΤΗΕ 

Ν.8043.1.3

ΗΛΜ 008 100,00% m 19,30

40 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm 92 ΑΤΗΕ 

Ν.8043.1.2

ΗΛΜ 008 100,00% m 49,00

41 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 32 mm 93 ΑΤΗΕ 

8042.1.1

ΗΛΜ 008 100,00% m 109,20

42 Σιφώνι ανοξείδωτο δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 50 mm 94 ΑΤΗΕ 

Ν.8049.1

ΗΛΜ 017 100,00% τεμ 10,00

43 Σιφώνι ανοξείδωτο δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 70 mm 95 ΑΤΗΕ 

Ν.8049.1

ΗΛΜ 017 100,00% τεμ 1,00

44 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40Χ50cm 96 ΑΤΗΕ 

8160.1

ΗΛΜ 017 100,00% τεμ 23,00

45 Λεκάνη κρεμαστή (επίτοιχη) αποχωρητηρίου από πορσελάνη με κάθισμα 97 ΑΤΗΕ 

Ν.8151.6

ΗΛΜ 013 100,00% τεμ 4,00

46 Λεκάνη ΑΜΕΑ κρεμαστή (επίτοιχη) αποχωρητηρίου από πορσελάνη με κάθισμα 98 ΑΤΗΕ 

Ν.8153

ΗΛΜ 014 100,00% τεμ 8,00

47 Νιπτήρας πορσελάνης ειδικού τύπου ΑΜΕΑ επίτοιχος εργονομικού σχεδιασμού με 

πνευματικό σύστημα στήριξης ειδικου τύπου ΑΜΕΑ

99 ΑΤΗΕ 

Ν.8180.3

ΗΛΜ 017 100,00% τεμ 9,00

48 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξέιδωτος, πλάτους περίπου 50cm δύο σκαφών διαστάσεων 

περίπου 35Χ40Χ13cm

100 ΑΤΗΕ 

8165.2.1

ΗΛΜ 017 100,00% τεμ 2,00

49 Ντουζιέρα από πορσελάνη , με βαλβίδα και μεταλλικό επιχρωμιωμένο σιφώνι, διαστάσεων 

180x80cm περίπου

101 ΑΤΗΕ 

00Ν.19

ΗΛΜ 014 100,00% τεμ 1,00

50 Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ150mm 102 ΑΤΗΕ 

00Ν.20

ΗΛΜ 008 100,00% τεμ 6,00

51 Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ125mm 103 ΑΤΗΕ 

00Ν.21

ΗΛΜ 008 100,00% τεμ 6,00

52 Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ100mm 104 ΑΤΗΕ 

00Ν.22

ΗΛΜ 008 100,00% τεμ 12,00

53 Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ32mm 105 ΑΤΗΕ 

00Ν.23

ΗΛΜ 008 100,00% τεμ 33,00

54 Πλήρες σέτ αξεσουάρ ειδικού τύπου αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ 106 ΑΤΗΕ 

Ν.8152

ΗΛΜ 005 100,00% τεμ 8,00

55 Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη απλή 107 ΑΤΗΕ 

8178.1.1

ΗΛΜ 014 100,00% τεμ 4,00

56 Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες πλαστικό 108 ΑΤΗΕ 

Ν.8174

ΗΛΜ 013 100,00% τεμ 13,00

57 Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαµέτρου έως 150 mm 109 ΑΤΗΕ 

Ν.8053.2

ΗΛΜ 008 100,00% τεμ 1,00

58 Δικλείδα αντεπιστροφής από P.V.C. Φ125/160 mm 110 ΑΤΗΕ 

Ν.8090

ΗΛΜ 012 100,00% τεμ 1,00

59 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική 111 ΑΤΗΕ 

8062.1

ΗΛΜ 001 100,00% kgr 246,73

60 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική 112 ΑΤΗΕ 

8062.3

ΗΛΜ 001 100,00% kgr 164,01

Σε μεταφορά 

Ποσότητα Α/Α Περιγραφή Εργασίας 
Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδικοί 

Αναθεώρησης 
Μονάδα Α.Τ
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Από μεταφορά 
61 Κανάλι συλλογής ομβρίων με σχάρα κατηγορία Α15 113 ΑΤΗΕ 

00Ν.24

ΗΛΜ 001 100,00% m 3,00

62 Σύστημα εκκένωσης δεξαμενής πυρόσβεσης 114 ΑΤΗΕ 

00Ν.25

ΗΛΜ 021 100,00% τεμ 1,00

63 Φρεάτιο αποχέτευσης καθαρού ανοίγματος 500x500mm και βάθους έως 500mm 115 ΑΤΗΕ 

00Ν.26

ΗΛΜ 010 100,00% τεμ 5,00

64 Φρεάτιο αποχέτευσης καθαρού ανοίγματος 600x600mm και βάθους έως 1200mm 116 ΑΤΗΕ 

00Ν.27

ΗΛΜ 010 100,00% τεμ 3,00

65 Φρεάτιο αποχέτευσης καθαρού ανοίγματος 700x700mm και βάθους έως 1600mm 117 ΑΤΗΕ 

00Ν.28

ΗΛΜ 010 100,00% τεμ 7,00

66 Φρεάτιο συστήματος εκκένωσης δεξαμενής πυρόσβεσης, καθαρού ανοίγματος 

800x800x800mm

118 ΑΤΗΕ 

00Ν.29

ΗΛΜ 010 100,00% τεμ 1,00

67 Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron) 119 ΥΔΡ 

11.01.01

ΥΔΡ 6752 100,00% kgr 1783,50

68 Φρεάτια από πολυπροπυλένιο 200x200mm με καπάκι 120 ΑΤΗΕ 

00Ν.30

ΗΛΜ 010 100,00% τεμ 4,00

69 Φρεάτια από πολυπροπυλένιο 400x400mm με καπάκι 121 ΑΤΗΕ 

00Ν.31

ΗΛΜ 010 100,00% τεμ 1,00

70 Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες 122 ΑΤΗΕ 

8153.2

ΗΛΜ 015 100,00% τεμ 12,00

71 Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER 24HP απόδοσης Cooling:78,30kW , 

Heating:75,00kW

123 ΑΤΗΕ 

00Ν.32

ΗΛΜ 037 100,00% τεμ 1,00

72 Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER 18HP απόδοσης Cooling:53,90kW , 

Heating:56,90kW

124 ΑΤΗΕ 

00Ν.33

ΗΛΜ 037 100,00% τεμ 1,00

73 Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER 8HP απόδοσης Cooling:21,00kW , 

Heating:25,20kW

125 ΑΤΗΕ 

00Ν.34

ΗΛΜ 037 100,00% τεμ 1,00

74 Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER δαπέδου, εμφανούς τοποθέτησης, 

Ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 2,2 kW και θερμικής 2,5kW

126 ΑΤΗΕ 

00Ν.35

ΗΛΜ 037 100,00% τεμ 4,00

75 Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER δαπέδου, εμφανούς τοποθέτησης, 

Ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 2,8 kW και θερμικής 3,2kW

127 ΑΤΗΕ 

00Ν.36

ΗΛΜ 037 100,00% τεμ 4,00

76 Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER δαπέδου, εμφανούς τοποθέτησης, 

Ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 3,6 kW και θερμικής 4,0kW

128 ΑΤΗΕ 

00Ν.37

ΗΛΜ 037 100,00% τεμ 4,00

77 Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER δαπέδου, εμφανούς τοποθέτησης, 

Ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 4,5 kW και θερμικής 5,0kW

129 ΑΤΗΕ 

00Ν.38

ΗΛΜ 037 100,00% τεμ 3,00

78 Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER δαπέδου, εμφανούς τοποθέτησης, 

Ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 5,6 kW και θερμικής 6,3kW

130 ΑΤΗΕ 

00Ν.39

ΗΛΜ 037 100,00% τεμ 5,00

79 Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER δαπέδου, εμφανούς τοποθέτησης, 

Ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 7,1 kW και θερμικής 8,0kW

131 ΑΤΗΕ 

00Ν.40

ΗΛΜ 037 100,00% τεμ 2,00

80 Εναλλάκτης αέρα - αέρα,τύπου VAM παροxής νωπού αέρα έως 500 m3/h 132 ΑΤΗΕ 

00Ν.41

ΗΛΜ 037 100,00% τεμ 2,00

81 Εναλλάκτης αέρα - αέρα,τύπου VAM παροxής νωπού αέρα έως 1000 m3/h 133 ΑΤΗΕ 

00Ν.42

ΗΛΜ 037 100,00% τεμ 6,00

Σε μεταφορά 

Ποσότητα Α/Α Περιγραφή Εργασίας 
Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδικοί 

Αναθεώρησης 
Μονάδα Α.Τ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  "ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ" (ΠΑΛΙΟ ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ) ΣΕΛΙΔΑ 7 ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΕΣ 20



Από μεταφορά 
82 Κεντρικό χρονοπρογραμματιζόμενο χειριστήριο κλιματιστικών μονάδων VRV 134 ΑΤΗΕ 

00Ν.43

ΗΛΜ 037 100,00% τεμ 2,00

83 Ενσύρματο / ασύρματο χειριστήριο εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας VRV 135 ΑΤΗΕ 

00Ν.44

ΗΛΜ 037 100,00% τεμ 22,00

84 Εξάρτημα διακλάδωσης ψυκτικών σωλήνων κλιματισμού 136 ΑΤΗΕ 

00Ν.45

ΗΛΜ 037 100,00% τεμ 3,00

85 Συλλεκτοδιανομεας ψυκτικών σωλήνων κλιματισμού, Τεσσάρων

(4) λήψεων- αναχωρήσεων

137 ΑΤΗΕ 

00Ν.46

ΗΛΜ 037 100,00% τεμ 1,00

86 Συλλεκτοδιανομεας ψυκτικών σωλήνων κλιματισμού, Εφτά (7) λήψεων- αναχωρήσεων 138 ΑΤΗΕ 

00Ν.47

ΗΛΜ 037 100,00% τεμ 3,00

87 Συλλεκτοδιανομεας ψυκτικών σωλήνων κλιματισμού, Δέκα (10) λήψεων- αναχωρήσεων 139 ΑΤΗΕ 

00Ν.48

ΗΛΜ 037 100,00% τεμ 1,00

88 Συγκρότημα ζεύγους ψυκτικών σωλήνων κλιματισμού και καλωδιώσεων ισχύος, Μέγιστης 

διατομής ≤ Φ 19,05 mm

140 ΑΤΗΕ 

00Ν.49

ΗΛΜ 007 100,00% m 381,40

89 Συγκρότημα ζεύγους ψυκτικών σωλήνων κλιματισμού και καλωδιώσεων ισχύος, Μέγιστης 

διατομής > Φ 19,05 mm

141 ΑΤΗΕ 

00Ν.50

ΗΛΜ 007 100,00% m 53,00

90 Στόμιο προσαγωγής, στροβιλισμού αέρα, διαστάσεων 300x300mm 142 ΑΤΗΕ 

00Ν.51

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 3,00

91 Στόμιο προσαγωγής στροβιλισμού αέρα, διαστάσεων 400x400mm 143 ΑΤΗΕ 

00Ν.52

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 8,00

92 Στόμιο προσαγωγής στροβιλισμού αέρα, διαστάσεων 500x500mm 144 ΑΤΗΕ 

00Ν.53

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 7,00

93 Στόμιο προσαγωγής στροβιλισμού αέρα, διαστάσεων 600x600mm 145 ΑΤΗΕ 

00Ν.54

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 6,00

94 Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 100x100mm 146 ΑΤΗΕ 

00Ν.55

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 8,00

95 Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 150x100mm 147 ΑΤΗΕ 

00Ν.56

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 1,00

96 Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 150x150mm 148 ΑΤΗΕ 

00Ν.57

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 2,00

97 Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 150x300mm 149 ΑΤΗΕ 

00Ν.58

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 1,00

98 Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 150x350mm 150 ΑΤΗΕ 

00Ν.59

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 1,00

99 Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 200x300mm 151 ΑΤΗΕ 

00Ν.60

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 1,00

100 Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 200x350mm 152 ΑΤΗΕ 

00Ν.61

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 1,00

101 Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 200x650mm 153 ΑΤΗΕ 

00Ν.62

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 1,00

102 Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 250x200mm 154 ΑΤΗΕ 

00Ν.63

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 1,00

103 Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 250x250mm 155 ΑΤΗΕ 

00Ν.64

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 1,00

104 Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 250x300mm 156 ΑΤΗΕ 

00Ν.65

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 1,00

Σε μεταφορά 

Ποσότητα Α/Α Περιγραφή Εργασίας 
Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδικοί 

Αναθεώρησης 
Μονάδα Α.Τ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  "ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ" (ΠΑΛΙΟ ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ) ΣΕΛΙΔΑ 8 ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΕΣ 20



Από μεταφορά 
105 Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 250x400mm 157 ΑΤΗΕ 

00Ν.66

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 1,00

106 Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 250x450mm 158 ΑΤΗΕ 

00Ν.67

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 2,00

107 Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 250x550mm 159 ΑΤΗΕ 

00Ν.68

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 1,00

108 Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 350x700mm 160 ΑΤΗΕ 

00Ν.69

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 1,00

109 Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 300x400mm 161 ΑΤΗΕ 

00Ν.70

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 4,00

110 Στόμιο νωπού, διαστάσεων 600x400mm 162 ΑΤΗΕ 

00Ν.71

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 16,00

111 Στόμιο επικοινωνίας, διαστάσεων 250x150mm 163 ΑΤΗΕ 

00Ν.72

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 28,00

112 Δισκοβαλβίδα Φ100 έως Φ125 αλουμινίου 164 ΑΤΗΕ 

00Ν.73

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 12,00

113 Ανεμιστήρας γραμμής (inline) 165 ΑΤΗΕ 

00Ν.74

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 3,00

114 Σωλήνας PVC, Φ100 166 ΑΤΗΕ 

00Ν.75

ΗΛΜ 036 100,00% m 17,50

115 Στόμιο προσαγωγής αέρα, κυκλικό διαστάσεων Φ300mm 167 ΑΤΗΕ 

00Ν.76

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 6,00

116 Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή σωλήνων με πάπλωμα υαλοβάμβακα, Πάχος 

παπλώματος 4cm

168 ΑΤΗΕ 

00Ν.77

ΗΛΜ 034 100,00% m2 601,13

117 Αεραγωγός ορθογωνικής διατομής από γαλβανισμένη λαμαρίνα 169 ΑΤΗΕ 

00Ν.78

ΗΛΜ 035 100,00% kgr 2365,04

118 Αεραγωγός εύκαμπτος μη μονωμένος, Φ100 170 ΑΤΗΕ 

00Ν.79

ΗΛΜ 035 100,00% m 23,80

119 Αεραγωγός εύκαμπτος μη μονωμένος, Φ250 171 ΑΤΗΕ 

00Ν.80

ΗΛΜ 035 100,00% m 28,40

120 Αεραγωγός εύκαμπτος μονωμένος, Φ100 172 ΑΤΗΕ 

00Ν.81

ΗΛΜ 035 100,00% m 5,30

121 Αεραγωγός εύκαμπτος μονωμένος, Φ150 173 ΑΤΗΕ 

00Ν.82

ΗΛΜ 035 100,00% m 7,40

122 Αεραγωγός εύκαμπτος μονωμένος, Φ200 174 ΑΤΗΕ 

00Ν.83

ΗΛΜ 035 100,00% m 24,90

123 Αεραγωγός εύκαμπτος μονωμένος, Φ250 175 ΑΤΗΕ 

00Ν.84

ΗΛΜ 035 100,00% m 29,40

124 Θερμαντικό πάνελ υπερύθρων 176 ΑΤΗΕ 

00Ν.85

ΗΛΜ 024 100,00% τεμ 10,00

125 Απορροφητήρας κουζίνας 177 ΑΤΗΕ 

00Ν.86

ΗΛΜ 039 100,00% τεμ 2,00

126 Στόμιο προσαγωγής αέρα, διαστάσεων 500x250mm 178 ΑΤΗΕ 

00Ν.87

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 2,00

127 Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 200x150mm 179 ΑΤΗΕ 

00Ν.88

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 1,00

128 Ηχοπαγίδα δικτύου προσαγωγής αέρα 180 ΑΤΗΕ 

00Ν.89

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 1,00

Σε μεταφορά 

Ποσότητα Α.ΤΑ/Α Περιγραφή Εργασίας 
Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδικοί 

Αναθεώρησης 
Μονάδα 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  "ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ" (ΠΑΛΙΟ ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ) ΣΕΛΙΔΑ 9 ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΕΣ 20



Από μεταφορά 
129 Ηχοπαγίδα δικτύου επιστροφής αέρα 181 ΑΤΗΕ 

00Ν.90

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 1,00

130 Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα 182 ΑΤΗΕ 

00Ν.91

ΗΛΜ 033 100,00% τεμ 1,00

131 Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ 183 ΑΤΗΕ 9347 ΗΛΜ 052 100,00% τεμ 1,00

132 Διάταξη μετρητή ΔΕΔΔΗΕ με την κατασκευή ειδικού ερμαρίου 184 ΑΤΗΕ 

N.9347.1.2

ΗΛΜ 052 100,00% τεμ 1,00

133 Εσxάρες καλωδίων γαλβανισμένες Εσxάρα καλωδίων ύψους 35 μμ Πλάτους 100 mm 185 ΑΤΗΕ 

Ν.8799.1.2

ΗΛΜ 034 100,00% m 48,40

134 Εσxάρες καλωδίων γαλβανισμένες Εσxάρα καλωδίων ύψους 35 μμ Πλάτους 200 mm 186 ΑΤΗΕ 

Ν.8799.1.3

ΗΛΜ 034 100,00% m 180,20

135 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α 187 ΑΤΗΕ 

8826.3.2

ΗΛΜ 049 100,00% τεμ 131,00

136 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm 188 ΑΤΗΕ 

8735.2.1

ΗΛΜ 041 100,00% τεμ 173,00

137 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός 

μονοπολικός

189 ΑΤΗΕ 

8801.1.1

ΗΛΜ 049 100,00% τεμ 33,00

138 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή 

αλλέ ρετούρ

190 ΑΤΗΕ 

8801.1.4

ΗΛΜ 049 100,00% τεμ 33,00

139 Καλώδιο τύπου H05VV-R (NYM) τριπολικό, διατομής 3 x 1,5 mm2 191 ΑΤΗΕ 

8766.3.1

ΗΛΜ 046 100,00% m 1486,00

140 Καλώδιο τύπου H05VV-R (NYM) τριπολικό, διατομής 3 x 2,5 mm2 192 ΑΤΗΕ 

8766.3.2

ΗΛΜ 046 100,00% m 1643,00

141 Καλώδιο τύπου H05VV-R (NYM) τριπολικό, διατομής 3 x 4 mm2 193 ΑΤΗΕ 

8766.3.3

ΗΛΜ 046 100,00% m 31,00

142 Καλώδιο τύπου H05VV-R (NYM) τριπολικό, διατομής 3 x 6 mm2 194 ΑΤΗΕ 

8766.3.4

ΗΛΜ 046 100,00% m 32,00

143 Καλώδιο τύπου J1VV-R (ΝΥΥ) πενταπολικό διατοµής 5 Χ 2,5 mm2 195 ΑΤΗΕ 

8774.6.2

ΗΛΜ 047 100,00% m 37,00

144 Καλώδιο τύπου J1VV-R (ΝΥΥ) πενταπολικό διατοµής 5 Χ 4 mm2 196 ΑΤΗΕ 

8774.6.3

ΗΛΜ 047 100,00% m 4,00

145 Καλώδιο τύπου J1VV-R (ΝΥΥ) πενταπολικό διατοµής 5 Χ 6 mm2 197 ΑΤΗΕ 

8774.6.4

ΗΛΜ 047 100,00% m 46,00

146 Καλώδιο τύπου J1VV-R (ΝΥΥ) πενταπολικό διατοµής 5 Χ 10 mm2 198 ΑΤΗΕ 

8774.6.5

ΗΛΜ 047 100,00% m 88,00

147 Καλώδιο τύπου J1VV-R (ΝΥΥ) πενταπολικό διατοµής 5 Χ 16 mm2 199 ΑΤΗΕ 

8774.6.6

ΗΛΜ 047 100,00% m 12,00

148 Καλώδιο τύπου J1VV-R (ΝΥΥ) πενταπολικό διατοµής 5 Χ 25 mm2 200 ΑΤΗΕ 

Ν.8774.6.7

ΗΛΜ 047 100,00% m 62,00

149 Καλώδιο τύπου J1VV-R (ΝΥΥ) τριπολικο διατοµής 3 Χ 70 mm2

+35 mm2

201 ΑΤΗΕ 

8774.4.4

ΗΛΜ 047 100,00% m 52,00

150 Καλώδιο τυ ο̟ υ J1VV-R (ΝΥΥ) μονοπολικό διατοµής 1x 35 mm2 202 ΑΤΗΕ 

Ν.8774.1.8

ΗΛΜ 047 100,00% m 52,00

151 Καλώδιο τύπου J1VV-R (ΝΥΥ) τετραπολικό διατοµής 4x 1,5 mm2 203 ΑΤΗΕ 

Ν.8773.5.1

ΗΛΜ 047 100,00% m 248,00

152 Καλώδιο τύπου J1VV-R (ΝΥΥ) μονοπολικό διατοµής 1x 25 mm2 204 ΑΤΗΕ 

8774.1.7

ΗΛΜ 047 100,00% m 248,00

Σε μεταφορά 

Α/Α Περιγραφή Εργασίας 
Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδικοί 

Αναθεώρησης 
Μονάδα Ποσότητα Α.Τ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  "ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ" (ΠΑΛΙΟ ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ) ΣΕΛΙΔΑ 10 ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΕΣ 20



Από μεταφορά 
153 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο 

(HDPE), Φ63

205 ΗΛΜ 

60.20.40.11

ΗΛΜ 041 100,00% m 273,00

154 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλασικός σπιράλ Διαμέτρου Φ13,5mm 206 ΑΤΗΕ 

8732.2.2

ΗΛΜ 041 100,00% m 1136,00

155 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλασικός σπιράλ Διαμέτρου Φ16mm 207 ΑΤΗΕ 

8732.2.3

ΗΛΜ 041 100,00% m 1047,00

156 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλασικός σπιράλ Διαμέτρου Φ29mm 208 ΑΤΗΕ 

8732.2.5

ΗΛΜ 041 100,00% m 43,00

157 Φρεάτια από πολυπροπυλένιο 400x400mm με καπάκι 209 ΑΤΗΕ 

00Ν.92

ΗΛΜ 010 100,00% τεμ 9,00

158 Ηλεκτρικός πίνακας (Γενικός Πίνακας - Α.Π.) 210 ΑΤΗΕ 

00Ν.93

ΗΛΜ 052 100,00% τεμ 1,00

159 Ηλεκτρικός πίνακας (Πίνακας κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων - Β.Π.) 211 ΑΤΗΕ 

00Ν.94

ΗΛΜ 052 100,00% τεμ 1,00

160 Ηλεκτρικός πίνακας Ηλεκτρικός πίνακας (Πίνακας κλιματισμού θεάτρου - Γ.Π.) 212 ΑΤΗΕ 

00Ν.95

ΗΛΜ 052 100,00% τεμ 1,00

161 Ηλεκτρικός πίνακας (Πίνακας αντλιοστασίου πυρόσβεσης - Δ.Π.) 213 ΑΤΗΕ 

00Ν.96

ΗΛΜ 052 100,00% τεμ 1,00

162 Ηλεκτρικός πίνακας (Πίνακας Αίθουσας Προβολών - Ε.Π.) 214 ΑΤΗΕ 

00Ν.97

ΗΛΜ 052 100,00% τεμ 1,00

163 Ηλεκτρικός πίνακας (Πίνακας ΚΔΑΠ_2 - Ζ.Π.) 215 ΑΤΗΕ 

00Ν.98

ΗΛΜ 052 100,00% τεμ 1,00

164 Συσκευή ενσύρματου θυροτηλεφώνου πλήρες 216 ΑΤΗΕ 

Ν.8884.2

ΗΛΜ 061 100,00% τεμ 1,00

165 Πρίζα τηλεφώνου ή DATA 8 επαφών Rj45, cat 6 217 ΑΤΗΕ 

Ν.9500.1

ΗΛΜ 061 100,00% τεμ 73,00

166 Τηλεφωνικός κατανεμητής μιάς οριολωρίδας των 10 σειρών με 2 ακροδέκτες σε κάθε σειρά 218 ΑΤΗΕ 

8993.1.2

ΗΛΜ 052 100,00% τεμ 1,00

167 Ανιχνευτής παθητικών υπερύθρων 219 ΑΤΗΕ 

00Ν.99

ΗΛΜ 062 100,00% τεμ 11,00

168 Πληκτρολόγιο συναγερμού με LCD οθόνη 220 ΑΤΗΕ 

00Ν.100

ΗΛΜ 062 100,00% τεμ 5,00

169 Πίνακας συναγερμού 16 ζωνών 221 ΑΤΗΕ 

00Ν.101

ΗΛΜ 062 100,00% τεμ 2,00

170 Μαγνητική επαφή 222 ΑΤΗΕ 

00Ν.102

ΗΛΜ 062 100,00% τεμ 60,00

171 Εξωτερική σειρήνα 223 ΑΤΗΕ 

00Ν.103

ΗΛΜ 062 100,00% τεμ 3,00

172 Πρίζες R-TV 224 ΑΤΗΕ 

00Ν.104

ΗΛΜ 061 100,00% τεμ 16,00

173 Κεραία TV 225 ΑΤΗΕ 

00Ν.105

ΗΛΜ 048 100,00% τεμ 2,00

174 Ενισχυτής TV - FM 226 ΑΤΗΕ 

00Ν.106

ΗΛΜ 061 100,00% τεμ 2,00

175 Ομοαξονικό καλώδιο 75Ω 227 ΑΤΗΕ 

00Ν.107

ΗΛΜ 044 100,00% m 242,00

176 Ζεύγος ηχείων 100W 228 ΑΤΗΕ 

00Ν.108

ΗΛΜ 061 100,00% τεμ 11,00

Σε μεταφορά 

Ποσότητα Α.ΤΑ/Α Περιγραφή Εργασίας 
Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδικοί 

Αναθεώρησης 
Μονάδα 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  "ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ" (ΠΑΛΙΟ ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ) ΣΕΛΙΔΑ 11 ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΕΣ 20



Από μεταφορά 
177 Ενισχυτής ήχου 229 ΑΤΗΕ 

00Ν.109

ΗΛΜ 061 100,00% τεμ 4,00

178 Ερμάριο δομημένης καλωδίωσης ασθενών 230 ΑΤΗΕ 

00Ν.110

ΗΛΜ 061 100,00% τεμ 2,00

179 Καλώδιο UTP cat6 4 ζευγών 231 ΑΤΗΕ 

00Ν.111

ΗΛΜ 048 100,00% m 2210,00

180 Φωτιστικό ψευδοροφής, χωνευτό, LED, 600 x600mm, 36W 232 ΑΤΗΕ 

00Ν.113

ΗΛΜ 060 100,00% τεμ 91,00

181 Φωτιστικό ψευδοροφής, χωνευτό, LED, 600 x600mm, 60W 233 ΑΤΗΕ 

00Ν.114

ΗΛΜ 060 100,00% τεμ 9,00

182 Φωτιστικό ψευδοροφής τύπου downlight, LED, 19W, Φ175 234 ΑΤΗΕ 

00Ν.115

ΗΛΜ 060 100,00% τεμ 19,00

183 Φωτιστικό ψευδοροφής τύπου downlight, LED, 26W, Φ175 235 ΑΤΗΕ 

00Ν.116

ΗΛΜ 060 100,00% τεμ 10,00

184 Φωτιστικό ψευδοροφής τύπου downlight, LED, 26W, Φ235 236 ΑΤΗΕ 

00Ν.117

ΗΛΜ 060 100,00% τεμ 2,00

185 Φωτιστικό σώμα αναρτώμενο συμμετρικής δέσμης, LED, 69W, Φ320 237 ΑΤΗΕ 

00Ν.118

ΗΛΜ 060 100,00% τεμ 6,00

186 Φωτιστικό επίτοιχο τύπου spotlight, LED, 15W 238 ΑΤΗΕ 

00Ν.119

ΗΛΜ 060 100,00% τεμ 24,00

187 Φωτιστικό τύπου LED, 28W, αναρτώμενο από την οροφή 239 ΑΤΗΕ 

00Ν.120

ΗΛΜ 060 100,00% τεμ 2,00

188 Φωτιστικό εξωτερικού χώρου, στεγανό, LED, 22W 240 ΑΤΗΕ 

00Ν.121

ΗΛΜ 060 100,00% τεμ 10,00

189 Φωτιστικό οροφής στεγανού τύπου, γραμμικό με 2 λαμπτήρες φθορισμού 18W και 

πολυκαρβονικό κάλυμα διάφανο

241 ΑΤΗΕ 

00Ν.122

ΗΛΜ 060 100,00% τεμ 5,00

190 Φωτιστικό οροφής στεγανού τύπου, γραμμικό με 2 λαμπτήρες φθορισμού 36W και 

πολυκαρβονικό κάλυμα διάφανο

242 ΑΤΗΕ 

00Ν.123

ΗΛΜ 060 100,00% τεμ 10,00

191 Φωτιστικό εξωτερικού χώρου, στεγανό, τύπου πυλώνα, LED, 64W 243 ΑΤΗΕ 

00Ν.124

ΗΛΜ 060 100,00% τεμ 10,00

192 Ανιχνευτής κίνησης 244 ΑΤΗΕ 

Ν.62.1.3

ΗΛΜ 042 100,00% τεμ 18,00

193 Θεμελιακή-Αντικεραυνική Προστασία κτιρίου ΚΔΑΠ/ΜΕΑ 245 ΑΤΗΕ 

00Ν.125

ΗΛΜ 005 100,00% τεμ 1,00

194 Θεμελιακή-Αντικεραυνική Προστασία κτιρίου Κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων και Αίθουσας 

Προβολών

246 ΑΤΗΕ 

00Ν.126

ΗΛΜ 005 100,00% τεμ 1,00

195 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg 247 ΑΤΗΕ 

8201.1.2

ΗΛΜ 019 100,00% τεμ 20,00

196 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός Γομώσεως 6 kg 248 ΑΤΗΕ 

8202.2

ΗΛΜ 019 100,00% τεμ 3,00

197 Πίνακας πυρανίχνευσης τεσσάρων (4) ζωνών 249 ΑΤΗΕ 

00Ν.127

ΗΛΜ 052 100,00% τεμ 1,00

198 Πίνακας πυρανίχνευσης τεσσάρων (8) ζωνών 250 ΑΤΗΕ 

00Ν.128

ΗΛΜ 052 100,00% τεμ 1,00

Σε μεταφορά 

Α/Α Περιγραφή Εργασίας 
Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδικοί 

Αναθεώρησης 
Μονάδα Ποσότητα Α.Τ
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Από μεταφορά 
199 Ανιxνευτής ιονισμού - καπνού 251 ΑΤΗΕ 

Ν.9532.1

ΗΛΜ 062 100,00% τεμ 50,00

200 Πατητό κομβίο συναγερμού ηλεκτρικό, με γυάλινο κάλυμμα 252 ΑΤΗΕ 

Ν.9533.1

ΗΛΜ 060 100,00% τεμ 6,00

201 Φαροσειρήνα, IP65, με απομονωτή και βάση 253 ΑΤΗΕ 

Ν.9533.2

ΗΛΜ 060 100,00% τεμ 5,00

202 Φωτιστικό ασφαλείας 254 ΑΤΗΕ 

Ν.8987.3

ΗΛΜ 060 100,00% τεμ 49,00

203 Πυροσβεστικό ερμάριο επίτοιχο ή χωνευτό διαστάσεων 50Χ50 με ένα πυροσβεστικό κρουνό 

1/2΄΄

255 ΑΤΗΕ 

Ν.8204.1.1

ΗΛΜ 020 100,00% τεμ 2,00

204 Φωτιστικό ασφαλείας 2x21W 256 ΑΤΗΕ 

00Ν.129

ΗΛΜ 060 100,00% τεμ 3,00

205 Κεφαλή καταιονισμού (sprinkler) διατομής Φ 1/2 ins 257 ΑΤΗΕ 

Ν.8209

ΗΛΜ 011 100,00% τεμ 107,00

206 Δίκρουνο τροφοδότησης υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου από την ΠΥ, πλήρες (με 4΄΄ 

στο αντεπίστροφο)

258 ΑΤΗΕ 

Ν.8203.5.1

ΗΛΜ 020 100,00% τεμ 1,00

207 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 3/4 ins 259 ΑΤΗΕ 

00Ν.130

ΗΛΜ 005 100,00% m 181,60

208 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 1 ins 260 ΑΤΗΕ 

00Ν.131

ΗΛΜ 005 100,00% m 134,90

209 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 1 1/4 ins 261 ΑΤΗΕ 

00Ν.132

ΗΛΜ 005 100,00% m 30,30

210 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 1 1/2 ins 262 ΑΤΗΕ 

00Ν.133

ΗΛΜ 005 100,00% m 23,90

211 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 2 ins 263 ΑΤΗΕ 

00Ν.134

ΗΛΜ 005 100,00% m 73,60

212 Καλώδιο τύπου LIYCY διατοµής 2 Χ 1 mm2 264 ΑΤΗΕ 

00Ν.135

ΗΛΜ 047 100,00% m 466,80

213 Πυροσβεστικό συγκρότημα πλήρες, με έδραση κατά ΕΝ12845 265 ΑΤΗΕ 

00Ν.136

ΗΛΜ 021 100,00% τεμ 1,00

5. Ομάδα Ε: Επενδύσεις, επιστρώσεις. 
1 Θερμομόνωση οροφών και δαπέδων με πλάκες από γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη 

πολυστερίνη πάχους 40 mm.  

266 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ  

079.45 

ΟΙΚ 7934 100,00% m2 956,37

2 Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 60 mm.  267 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ  

079.47 

ΟΙΚ 7934 100,00% m2 740,00

3 Θερμομόνωση εξωτερικού κελύφους με πλάκες από γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη 

πάχους 60 mm.  

268 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ  

079.70.3 

ΟΙΚ 7744 100,00% m2 300,00

4 Θερμομόνωση δώματος ή στέγης με πλάκες από γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη 

πάχους 70 mm.  

269 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ  

079.48 

ΟΙΚ 7934 100,00% m2 1340,00

5 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) εκ  λιθου λατομίου επιλογής της Υπηρεσίας, πάχους 

5cm και πλάτους 60cm  

270 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ  

073.12 

ΟΙΚ 7312 100,00% m2 149,35

Σε μεταφορά 

Κωδικοί 

Αναθεώρησης 
Μονάδα Ποσότητα Α.ΤΑ/Α Περιγραφή Εργασίας 

Κωδικός 

Άρθρου 
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Από μεταφορά 
6 Κατασκευή χυτού ελαστικού (EPDM) δαπέδου ασφαλείας, ενδεικτικού τύπου SAFEPOL 

MULTICOLOUR.  

271 ΝΕΟ_ΟΙΚ  

074.1 

OIK 7373.1 100,00% m2 180,00

7 Προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση με οποιοδήποτε τρόπο πλυμένου διαβαθμισμένου, 

πολύχρωμου υλικού ποταμού, κοκκομετρίας 3-7 mm.  

272 ΝΕΟ_ΟΙΚ-Β  

041.3 

OIK 4104 100,00% m3 54,36

8 Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155). 273 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  

Γ-2.2 

ΟΔΟ 

3211.Β 

100,00% m2 242,00

9 Ασφαλτική προεπάλειψη.  274 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  

Δ-3 

ΟΔΟ 4110 100,00% m2 242,00

10 Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου 

πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου. 

275 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  

Δ-8.1 

ΟΔΟ 

4521.Β.1 

100,00% m2 242,00

11 Ξύλινα δάπεδα. Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm. Από ξυλεία 

τύπου δρυός 

276 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

53.50.3 

ΟΙΚ 5353 100,00% μμ 141,23

12 Επιστεγάσεις. Αρμοκάλυπτρα. Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 50 mm 277 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

72.47.1 

ΟΙΚ 7246 100,00% μμ 95,53

13 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες.  278 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

73.11 

ΟΙΚ 7311 100,00% m2 874,20

14 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε 

τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm 

279 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

73.36.1 

ΟΙΚ 7335 100,00% m2 1050,34

15 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα 

ελαχίστου πάχους 8 cm.  

280 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

73.92 

ΟΙΚ 7373.1 100,00% m2 132,89

16 Λοιπά μαρμαρικά. Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m. Μπαλκονοποδιές από μάρμαρο 

πάχους 4 cm 

281 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

75.36.2 

ΟΙΚ 7537 100,00% μμ 14,45

17 Χρωματισμοί. Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς.  282 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

77.15 

ΟΙΚ 7735 100,00% m2 2895,50

18 Χρωματισμοί. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 283 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

71.31

ΟΙΚ 7131 100,00% m2 2895,50

19 Χρωματισμοί. Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών. Επιφανειών επιχρισμάτων ή 

σκυροδεμάτων 

284 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

77.17.1 

ΟΙΚ 7737 100,00% m2 2895,50

20 Χρωματισμοί. Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η 

διαλύτη ενός η δύο συστατικών. Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα 

δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου. 

285 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

77.71.3 

ΟΙΚ 7771 100,00% m2 302,21

21 Χρωματισμοί επιφανειών οποιουδηποτε υλικου με  οικολογικό ακρυλικό ή πλαστικό χρώμα 

βελουτε, εσωτερικής ή εξωτερικης χρήσης  

286 ΝΕΟ_ΟΙΚ  

077.84.2 

ΟΙΚ 7786.1 100,00% m2 3925,06

22 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή 

μεμβράνη.  

287 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

79.10 

ΟΙΚ 7912 100,00% m2 1160,47

23 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Γεωυφάσματα μή υφαντά. Γεωϋφασμα μη υφαντό 

βάρους 205 gr/m² 

288 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

79.15.3 

ΟΙΚ 7914 100,00% m2 220,83

24 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά. Με 

φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm 

289 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

79.16.1 

ΟΙΚ 7914 100,00% m2 1100,00

25 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Μεμβράνη HDPE με αμφίπλευρες κωνικές ή 

σφαιρικές προεξοχές και επικολλημένο γεωύφασμα.  

290 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

79.19 

ΟΙΚ 7912 100,00% m2 100,00

Σε μεταφορά 

Α/Α Περιγραφή Εργασίας 
Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδικοί 

Αναθεώρησης 
Μονάδα Ποσότητα Α.Τ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  "ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ" (ΠΑΛΙΟ ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ) ΣΕΛΙΔΑ 14 ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΕΣ 20



Από μεταφορά 
26 Δάπεδο κολλητό από μασιφ δρυινες σανιδες-λωριδες πάχους 18 έως 22 mm και πλάτους 

έως 20εκ.  

291 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 053.43 

ΟΙΚ 5343 100,00% m2 300,90

27 Επικεράμωση με τσιμεντένια κεραμίδια.  292 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 072.11 

ΟΙΚ7211 100,00% m2 1160,47

28 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), δοιωνδήποτε 

διαστάσεων, μετα ειδικων τεμαχιων  

293 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 073.26.2 

ΟΙΚ7328.1 100,00% m2 229,27

29 Επιστρώσεις δαπέδων με  πλακίδια  εφυαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), ''GROUP 4'', 

οιωνδήποτε διαστάσεων  

294 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 073.33.2 

ΟΙΚ7331 100,00% m2 79,73

30 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια Cotto klinker ή Cotto Gres Porcellanato  295 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 073.33.3 

ΟΙΚ7331 100,00% m2 859,83

31 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια Cotto Klinker ή Cotto Gres Porcellanato.  296 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 073.35 

ΟΙΚ7326.1 100,00% μμ 443,27

32 Επενδύσεις βαθμίδων (πάτημα και ρίχτυ) με  ειδικά τεμάχια πλακιδίων τύπου Cotto Klinker 

ή Cotto Gres Porcellanato.  

297 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 075.54.3 

ΟΙΚ7556 100,00% μμ 11,52

33 Σκαλομέρια βαθμίδων με  ειδικά τεμάχια πλακιδίων τύπου cotto klinker ή cotto gres 

porcellanato.  

298 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 075.58.2 

ΟΙΚ7559 100,00% Τεμ. 23,00

34 Σύστημα στεγανοποίησης δώματος με διπλές ασφαλτικές μεμβράνες στεγανοποίησης, 

εφαρμοζόμενες με φλόγιστρο.  

299 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 079.11.1 

ΟΙΚ7912 100,00% m2 1426,47

6. Ομάδα ΣΤ: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές. 100,00% 

1 Κατασκευη  Αυλόθυρας με ηλεκτρικό κλείδωμα και επένδυση ξυλείας IPE.  300 ΝΕΟ_ΟΙΚ-Β  

051.5 

ΟΙΚ5103 100,00% m2 5,00

2 Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες. Στέγη ξύλινη 

ανοίγματος 12,01 m έως 20,00 m  

301 ΝΕΟ_ΟΙΚ-Β  

052.66.3 

ΟΙΚ5267 100,00% m2 737,50

3 Ξύλινη επένδυση επιφανειών εξωτερικών χώρων,εκ ξυλείας  IPE Βραζιλίας  302 ΝΕΟ_ΟΙΚ-Β  

053.75 

ΟΙΚ5361 100,00% m2 193,00

4 Σύνθετα συστήματα κουφωμάτων από ανοδιωμενο αλουμίνιο, οποιουδήποτε αριθμού 

φύλλων, διαστασεων και σχήματος, ανοιγόμενα, ανακλινόμενα, περιστρεφόμενα, σταθερά, 

με συνδυασμό υαλοστασίων, υαλοθυρών και φεγγιτών, ενδεικτικού τύπου ALUMIL Μ11500.  

303 ΝΕΟ_ΟΙΚ-Β  

065.61 

ΟΙΚ6542 100,00% m2 124,65

5 Επένδυση στέψης στηθαίων με διαμορφωμένα φύλλα λαμαρίνας.  304 ΝΕΟ_ΟΙΚ-Β  

065.63 

ΟΙΚ6542 100,00% μμ 199,56

6 Ικριώματα -  Αντιστηρίξεις. Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά.  305 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

23.3 

ΟΙΚ 2303 100,00% m2 1267,00

7 Ικριώματα -  Αντιστηρίξεις. Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων.  306 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

23.5 

ΟΙΚ 2304 100,00% m2 253,00

Σε μεταφορά 

Α.ΤΑ/Α Περιγραφή Εργασίας 
Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδικοί 

Αναθεώρησης 
Μονάδα Ποσότητα 
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Από μεταφορά 
8 Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ 

ή τεχνητές πλάκες. Στέγη ξύλινη ανοίγματος έως 6,00 m 

307 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

52.66.1 

ΟΙΚ 5266 100,00% m2 22,70

9 Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ 

ή τεχνητές πλάκες. Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m 

308 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

52.66.2 

ΟΙΚ 5267 100,00% m2 206,86

10 Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας. 

Ζευκτά από ξυλεία πριστή 

309 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

52.76.2 

ΟΙΚ 5277 100,00% m3 3,41

11 Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή. 

Τεγίδωση από ξυλεία πριστή 

310 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

52.79.2 

ΟΙΚ 5280 100,00% m3 0,50

12 Σανίδωμα στέγης. Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm 311 ΝΕΤ ΟΙΚ-

Β52.80.02

ΟΙΚ 5282 100,00% m2 1160,47

13 Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Κατεργασία επιφανειών σκελετού στέγης. Πλήρης 

κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, μόρφωση γωνιών με εργαλείο) 

312 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

52.88.2 

ΟΙΚ 5289 100,00% m2 88,06

14 Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα 

δρομική, πλάτους έως 13 cm 

313 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

54.46.1 

ΟΙΚ 5446.1 100,00% m2 5,28

15 Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θυρόφυλλα, συρόμενα πρεσσαριστά. Για 

θυρόφυλλα συνολικού πάχους 50 mm 

314 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

54.66.1 

ΟΙΚ 5466.1 100,00% m2 10,80

16 Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Ξύλινες ψευτόκασσες τοίχων. Δρομικών 

τοίχων 

315 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

54.90.1 

ΟΙΚ 5446.1 100,00% m 167,98

17 Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Ξύλινες ψευτόκασσες τοίχων. Μπατικών 

τοίχων 

316 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

54.90.2 

ΟΙΚ 5446.1 100,00% m 60,00

18 Κλιμακοστάσια - Κιγκλιδώματα. Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία. Από ξυλεία δρυός 

αρίστης ποιότητας 

317 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

55.1.1 

ΟΙΚ 5501.1 100,00% m 9,00

19 Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ράφια ή χωρίσματα πάχους 25 mm πρεσσαριστά.  318 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

56.9 

ΟΙΚ 5608.1 100,00% m2 9,08

20 Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων επιφάνειας μεγαλύτερης των 0,40 

m².  

319 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

56.10 

ΟΙΚ 5613.1 100,00% Τεμ. 20,00

21 Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Κρεμάστρες (port-manteau) απλές.  320 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

56.16 

ΟΙΚ 5616 100,00% μμ 15,00

22 Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL.  321 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

56.21 

ΟΙΚ 5617 100,00% m2 14,81

23 Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα.  322 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

56.25 

ΟΙΚ 5613.1 100,00% m2 22,47

24 Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής.  323 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

61.30 

ΟΙΚ 6118 100,00% Kg 6177,00

25 Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, 

δίφυλλες. Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης 

πυραντίστασης 90 min 

324 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

62.61.3 

ΟΙΚ 6236 100,00% m2 11,52

26 Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων 

διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 

325 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

64.1.1 

ΟΙΚ 6401 100,00% Kg 6144,00

Σε μεταφορά 
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27 Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm.  326 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

64.29 

ΟΙΚ 6428 100,00% m 49,35

28 Υαλουργικά. Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED). Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) 

συνολικού πάχους 6 mm 

(3 mm + μεμβράνη + 3 mm) 

327 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

76.22.1 

ΟΙΚ 7609.2 100,00% m2 30,70

29 Υαλουργικά. Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED). Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) 

συνολικού πάχους 12 mm 

(4 mm + μεμβράνη + 4 mm + μεμβράνη + 4 mm) 

328 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

76.22.3 

ΟΙΚ 7609.2 100,00% m2 34,92

30 Τεχνικά Έργα. Ξύλινες πέργκολες. Ξύλινη πέργολα ορθογωνικού σχήματος 329 ΝΕΤ ΠΡΣ  

Β9.1 

ΟΙΚ 5104 100,00% m2 61,12

31 Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα πρεσσαριστά οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχήματος, 

με ή χωρίς φεγγίτη.  

330 NEO_ΟΙΚ-Β  

054.66.03

ΟΙΚ 5467.1 100,00% m2 47,52

32 Ξύλινες κάσσες θυρών από σκληρή ξυλεία, πλάτους έως 300 mm.  331 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 054.87 

ΟΙΚ 5446.1 100,00% μμ 125,88

33 Ερμάρια κουζίνας δαπέδου με συρτάρια ρηχά ή/και βαθιά και μηχανισμούς φρένου, με όψη 

από Βακελίτη ή Πολυμερικο φύλλο.  

332 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 056.11 

ΟΙΚ 5613.1  100,00% m2 4,86

34 Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, ανοιγόμενα (μονόφυλλα ή δίφυλλα) και ερμάρια εντοιχισμού 

ηλεκτρικών συσκευών, με Βακελίτη ή Πολυμερικό φύλλο, με βάθος έως 60 cm.  

333 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 056.23 

ΟΙΚ 5613.1  100,00% m2 6,82

35 Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστά, ανοιγόμενα, μονόφυλλα ή δίφυλλα από Βακελίτη ή 

Πολυμερικό φύλλο, με βάθος έως 35 cm.  

334 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 056.24 

ΟΙΚ5613.1 100,00% m2 8,82

36 Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης από αλουμίνιο.  335 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 061.29 

ΟΙΚ 6118 100,00% m2 43,06

37 Πυράντοχες χαλύβδινες υαλόθυρες τύπου RP-hermetic 50 ή ισοδύναμου, οποιουδήποτε 

αριθμού φύλλων, διαστάσεων και σχήματος, ανοιγομενες με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη 

κατηγορίας αντοχής RΕ 60  σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1634-1.  

336 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 062.61.5 

ΟΙΚ 6236 100,00% m2 9,60

38 Σύνθετα συστήματα κουφωμάτων από ανοδιωμενο αλουμίνιο, οποιουδήποτε αριθμού 

φύλλων, διαστασεων, σχήματος και τύπου, με συνδυασμό υαλοστασίων, υαλοθυρών και 

φεγγιτών, χωρίς θερμοδιακοπή ενδεικτικού τύπου ALUMIL Μ9400.  

337 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 065.1.4 

ΟΙΚ 6501 100,00% m2 21,78

39 Υαλόθυρες οποιουδήποτε αριθμού φύλλων, διαστάσεων και σχήματος, ανοιγομενες με ή 

χωρίς σταθερό φεγγίτη, χωρίς θερμοδιακοπή, ενδεικτικού τύπου ALUMIL Μ15000.  

338 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 065.2.2.2 

ΟΙΚ 6503 100,00% m2 27,36

40 Υαλόθυρες Εισόδου από αλουμίνιο, οποιουδήποτε αριθμού φύλλων, διαστάσεων και 

σχήματος, ανοιγομενες με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, με θερμοδιακοπή, ενδεικτικού τύπου 

ALUMIL Μ11500.  

339 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 065.2.2.8 

ΟΙΚ 6508 100,00% m2 41,14

41 Θύρες από αλουμίνιο, συμπαγείς από θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, 

μονόφυλλες, οποιωνδήποτε διαστάσεων, ανοιγόμενες με ή χωρις στρογγυλό φεγγίτη, 

ενδεικτικού τύπου ALUMIL Μ11500.  

340 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 065.5 

ΟΙΚ 6502 100,00% m2 13,68

Σε μεταφορά 
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Από μεταφορά 
42 Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο, με καπάκι, σκοτία ή 

εμφανή προφίλ αλουμινίου μεταξύ των υαλοπετασμάτων, επάλληλα ή συρόμενα.  

341 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 065.20.3 

ΟΙΚ 6501 100,00% m2 44,00

43 Ειδικά Profil για ποδιές κουφωμάτων - πάγκους ενδεικτικού τύπου ALUMIL Μ8800.  342 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 065.60 

ΟΙΚ 6542 100,00% μμ 82,05

44 Διπλοί υαλοπίνακες θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί συνολικού πάχους 

30mm  (κρύσταλλο laminated και low-e 4+4mm, κενό με argon 16mm, κρύσταλλο laminated 

3+3mm).  

343 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 076.27.4 

ΟΙΚ 7609.2 100,00% m2 125,56

45 Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή 

πλευράς έως 160 mm.  

344 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

61.5 

ΟΙΚ 6104 100,00% Kg 1000,00

46 Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή 

πλευράς >160 mm.  

345 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

61.6 

ΟΙΚ 6104 100,00% Kg 1000,00

Αθροισμα Εργασιών Ομάδας ΣΤ
7. Ομάδα Ζ: Εργασίες Πρασίνου 

1 Φυτικό υλικό. Προμήθεια δέντρου Σφένδαμου  346 ΝΕΟ_ΠΡΣ  

0Δ1.13 

ΠΡΣ 5210 100,00% Τεμ. 5,00

2 Αρδευτικά δίκτυα. Πλήρης εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος χλοοτάπητα με pop-up  347 ΝΕΟ_ΠΡΣ  

00Η.10 

ΗΛΜ 8 100,00% m2 1376,45

3 Αρδευτικά δίκτυα. Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος δέντρων και 

θάμνων  

348 ΝΕΟ_ΠΡΣ  

00Η.11 

ΗΛΜ 8 100,00% μμ 120,00

4 Χωματουργικές εργασίες. Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την 

προμήθεια του υλικού.  

349 ΝΕΤ ΠΡΣ  Α6 ΠΡΣ 1620 100,00% m3 442,94

5 Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - Παγκάκια. Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους 

χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου 

350 ΝΕΤ ΠΡΣ  

Β10.1 

ΟΙΚ 5104 100,00% Τεμ. 4,00

6 Τεχνικά Έργα. Κάδοι Απορριμμάτων. Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος 351 ΝΕΤ ΠΡΣ  

Β11.2 

ΟΙΚ 5104 100,00% Τεμ. 6,00

7 Φυτά εσωτερικού χώρου. Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε7 352 ΝΕΤ ΠΡΣ  

Δ5.7

ΠΡΣ 5220 100,00% Τεμ. 13,00

8 Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για 

την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα .  

353 ΝΕΤ ΠΡΣ  Γ1 ΠΡΣ 1140 100,00% Στρ. 1,50

9 Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ5 354 ΝΕΤ ΠΡΣ  

Δ1.5 

ΠΡΣ 5210 100,00% Τεμ. 9,00

10 Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ6 355 ΝΕΤ ΠΡΣ  

Δ1.6 

ΠΡΣ 5210 100,00% Τεμ. 4,00

11 Φυτικό υλικό. Θάμνοι. Θάμνοι κατηγορίας Θ3 356 ΝΕΤ ΠΡΣ  

Δ2.3 

ΠΡΣ 5210 100,00% Τεμ. 10,00

12 Φυτικό υλικό. Αναρριχώμενα φυτά. Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α2 357 ΝΕΤ ΠΡΣ  

Δ3.2 

ΠΡΣ 5220 100,00% Τεμ. 30,00

13 Φυτικό υλικό. Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή,  βολβώδη κλπ φυτά. Ποώδη - πολυετή και 

ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγ. Π2 

358 ΝΕΤ ΠΡΣ  

Δ6.2 

ΠΡΣ 5220 100,00% Τεμ. 70,00

Σε μεταφορά 

Α.ΤΑ/Α Περιγραφή Εργασίας 
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Από μεταφορά 
14 Φυτικό υλικό. Προμήθεια κηπευτικού χώματος.  359 ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ7 ΠΡΣ 1710 100,00% m3 88,59

15 Φυτικό υλικό. Προμήθεια φυτικής γης.  360 ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ8 ΠΡΣ 1620 100,00% m3 354,35

16 Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός. Άνοιγμα 

λάκκων διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m 

361 ΝΕΤ ΠΡΣ  

Ε1.1 

ΠΡΣ 5130 100,00% Τεμ. 40,00

17 Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός. Άνοιγμα 

λάκκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m 

362 ΝΕΤ ΠΡΣ  

Ε1.2 

ΠΡΣ 5120 100,00% Τεμ. 18,00

18 Εγκατάσταση πρασίνου. Υποστύλωση δένδρων. Υποστύλωση δένδρου με την αξία του 

πασσάλου. Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m 

363 ΝΕΤ ΠΡΣ  

Ε11.1.1 

ΠΡΣ 5240 100,00% Τεμ. 36,00

19 Εγκατάσταση πρασίνου. Εγκατάσταση χλοοτάπητα. Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου 

χλοοτάπητα. 

364 ΝΕΤ ΠΡΣ  

Ε13.2 

ΠΡΣ 5510 100,00% Στρ. 1,40

20 Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου έως 

0,35 lt. 

365 ΝΕΤ ΠΡΣ  

Ε9.11 

ΠΡΣ 5210 100,00% Τεμ. 70,00

21 Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 

4,00 lt. 

366 ΝΕΤ ΠΡΣ  

Ε9.4 

ΠΡΣ 5210 100,00% Τεμ. 40,00

22 Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 

40 lt. 

367 ΝΕΤ ΠΡΣ  

Ε9.7 

ΠΡΣ 5210 100,00% Τεμ. 18,00

23 Συντήρηση πρασίνου. Λιπάνσεις. Λίπανση φυτών με τα χέρια 368 ΝΕΤ ΠΡΣ  

ΣΤ3.1 

ΠΡΣ 5340 100,00% Τεμ. 256,00

24 Συντήρηση πρασίνου. Λιπάνσεις. Λίπανση χλοοτάπητα, χειρωνακτική 369 ΝΕΤ ΠΡΣ  

ΣΤ3.4 

ΠΡΣ 5540 100,00% Στρ. 2,80

25 Συντήρηση πρασίνου. Κούρεμα χλοοτάπητα και χλοοτάπητα πρανών. Με μικρό ελκυστήρα 

με χλοοκοπτική εξάρτηση 

370 ΝΕΤ ΠΡΣ  

ΣΤ4.8.2 

ΠΡΣ 5530 100,00% Στρ. 8,40

26 Συντήρηση πρασίνου. Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση ζιζανίων. Βοτάνισμα 

με τα χέρια. 

371 ΝΕΤ ΠΡΣ  

ΣΤ6.1 

ΠΡΣ 5551 100,00% Στρ. 0,30

27 Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων με χρήση κοχλιοφόρου συσκευής. Άνοιγμα 

λάκκων διαστάσεων  0,20 x 0,20 x 0,30 m 

372 ΝΕΤ ΠΡΣ  

Ε3.1 

ΠΡΣ 5150 100,00% Τεμ. 70,00

28 Συντήρηση πρασίνου.  Κλάδεμα φυτών. Κούρεμα χλοοτάπητα και χλοοτάπητα πρανών. Με 

βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή 

373 ΝΕΤ ΠΡΣ  

ΣΤ4.8.1 

ΠΡΣ 5530 100,00% Στρ. 0,50

29 Συντήρηση πρασίνου. Κλάδεμα φυτών. Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων. 

Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ 

374 ΝΕΤ ΠΡΣ  

ΣΤ4.3.3 

ΠΡΣ 5354 100,00% Τεμ. 14,00

30 Διάφορες εργασίες. Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων. Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου 

κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m 

375 ΝΕΤ ΠΡΣ  

Ζ2.3 

ΠΡΣ 5354 100,00% Τεμ. 14,00

8. Ομάδα Η: Λοιπά, τελειώματα. 
1 Παιχνίδι ελατηρίου κατάλληλο για ΑμεΑ  376 ΝΕΟ_ΠΡΣ  

Β13.6 

ΠΡΣ 5104 100,00% Τεμ. 1,00

2 Μύλος κατάλληλος για ΑμεΑ  377 ΝΕΟ_ΠΡΣ  

Β13.4 

ΠΡΣ 5104 100,00% Τεμ. 1,00

3 Μεταλλική κούνια 2 θέσεων με ένα κάθισμα ασφαλείας νηπίων και ένα κάθισμα ΑμεΑ  378 ΝΕΟ_ΠΡΣ  

Β13.5 

ΠΡΣ 5104 100,00% Τεμ. 1,00

4 Παιχνίδι δραστηριοτήτων κατάλληλο για ΑμεΑ  379 ΝΕΟ_ΠΡΣ  

Β13.3 

ΠΡΣ 5104 100,00% Τεμ. 1,00

5 Κούνια αμαξίδιο κατάλληλο για ΑμεΑ  380 ΝΕΟ_ΠΡΣ  

Β13.2 

ΠΡΣ 5104 100,00% Τεμ. 1,00

6 Σύνθετο συγκρότημα κατάλληλο για ΑμεΑ  381 ΝΕΟ_ΠΡΣ  

Β13.1 

ΠΡΣ 5104 100,00% Τεμ. 1,00

Α/Α Περιγραφή Εργασίας 
Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδικοί 

Αναθεώρησης 
Μονάδα Ποσότητα Α.Τ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΡΓΟ:

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Μερική ( € ) Ολική ( € )

1. Ομάδα Α: Χωματουργικά, καθαιρέσεις. 
1 Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-

ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων.  

1 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

20.2 

ΟΙΚ 2112 100,00% m3 4711,10 3,55 16.724,41

2 Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση 

μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

2 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

20.5.1 

ΟΙΚ 2124 100,00% m3 184,32 5,05 930,82

3 Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών 

ή κατεδαφίσεων.  

3 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

20.10 

ΟΙΚ 2162 100,00% m3 2671,72 4,00 10.686,88

4 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή.  4 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

22.1 

ΟΙΚ 2202 100,00% m3 260,00 17,10 4.446,00

5 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή.  5 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

22.2 

ΟΙΚ 2204 100,00% m3 912,00 22,10 20.155,20

6 Καθαιρέσεις. Καθαιρέσεις πλινθοδομών.  6 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

22.4 

ΟΙΚ 2222 100,00% m3 189,46 14,00 2.652,44

7 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους 

κρουστικού εξοπλισμού 

7 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

22.10.1 

ΟΙΚ 2226 100,00% m3 260,00 27,10 7.046,00

8 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή 

συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 

8 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

22.15.1 

ΟΙΚ 2226 100,00% m3 323,85 52,10 16.872,59

9 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 

ακεραίων κεράμων 

9 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

22.22.1 

ΟΙΚ 2241 100,00% m2 1627,56 6,00 9.765,36

10 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης.  10 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

22.51 

ΟΙΚ 5276 100,00% m3 101,39 50,00 5.069,50

11 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών.  11 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

22.56 

ΟΙΚ 6102 100,00% Kg 125,00 0,30 37,50

12 Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες.  12 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

22.61 

ΟΙΚ 2239 100,00% m2 357,44 2,40 857,86

13 Καθαιρέσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα 13 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

22.65.2 

ΟΙΚ 2275 100,00% Kg 110,00 0,30 33,00

14 Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.  14 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

22.45 

ΟΙΚ 2275 100,00% m2 73,44 15,00 1.101,60

15 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού στέγης.  15 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

22.55 

ΟΙΚ 6102 100,00% Kg 150,00 0,40 60,00

16 Κόστος υποδοχής και Δαπάνη Διαχείρισης των ΑΕΚΚ  σε αποδεκτούς χώρους για τις 

κατηγορίες αποβλήτων απόξεσης ασφάλτου, καθαίρεσης άοπλου σκυροδέματος, εκσκαφών 

(γαιώδη – ημιβραχωδη)  

16 ΝΕΟ  024.1 ΟΙΚ 2178 100,00% t 3750,00 1,33 4.987,50

Σε μεταφορά 101.426,64

Μονάδα Α/Α Περιγραφή Εργασίας 
Κωδικός 

Άρθρου 
Ποσότητα 

Τιμή 

( € )

Δαπάνη Κωδικοί 

Αναθεώρησης 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  "ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Α.Τ
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Μερική ( € ) Ολική ( € )

Από μεταφορά 101.426,64
17 Κόστος υποδοχής και Δαπάνη Διαχείρισης των ΑΕΚΚ  σε αποδεκτούς χώρους για  απόβλητα 

καθαίρεσης (μικτά ρεύματα αποβλήτων)  

17 ΝΕΟ_ΟΙΚ  

024.2 

ΟΙΚ 2178 100,00% t 1750,00 3,02 5.285,00

18 Κόστος υποδοχής και Δαπάνη Διαχείρισης των ΑΕΚΚ  σε αποδεκτούς χώρους των 

αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)  απόβλητα κατεδάφισης 

(καθαρά)  

18 ΝΕΟ_ΟΙΚ  

024.3 

ΟΙΚ 2178 100,00% t 150,00 7,54 1.131,00

19 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 19 ΥΔΡ 5.07 ΥΔΡ 6069 100,00% m3 42,41 11,00 466,51

20 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 20 ΥΔΡ 5.03 ΥΔΡ 6066 100,00% m3 70,21 0,40 28,08

21 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 21 ΟΙΚ 20.30 ΟΙΚ 2171 100,00% m3 2867,41 0,90 2.580,67

22 Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως, δια μέσου 

οδών καλής βατότητας

22 ΟΙΚ 10.07.01 ΟΙΚ 1136 100,00% ton*km 57220,97 0,35 20.027,34

Αθροισμα Εργασιών Ομάδας Α 130.945,23 130945,23
2. Ομάδα Β: Σκυροδέματα, χαλικοδέματα, γαρμπιλοδέματα, λιθοδέματα, και 

κονιοδέματα. 
1 Κράσπεδο από λίθο 23 ΝΕΤ ΟΔΟ Β-

51 

ΟΔΟ -2921 100,00% m 517,22 20,00 10.344,40

2 Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C12/15 

24 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

32.1.3 

ΟΙΚ 3213 100,00% m3 268,60 75,00 20.145,00

3 Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20 

25 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

32.1.4 

ΟΙΚ 3214 100,00% m3 18,00 80,00 1.440,00

4 Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C25/30 

26 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

32.1.6 

ΟΙΚ 3215 100,00% m3 1144,10 90,00 102.969,00

5 Κισηροδέματα - Κυψελοδέματα - Περλιτοδέματα - Σκωριοδέματα. Κατασκευή στρώσεων 

από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωμάτων.  

27 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

35.2 

ΟΙΚ 3504 100,00% m3 46,26 100,00 4.626,00

6 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.  28 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

38.3 

ΟΙΚ 3816 100,00% m2 4482,93 14,00 62.761,02

7 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας.  29 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

38.4 

ΟΙΚ 3821 100,00% m2 50,00 20,00 1.000,00

8 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας 

B500C 

30 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

38.20.2 

ΟΙΚ 3873 100,00% Kg 135.996,00 0,95 129.196,20

9 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C 31 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

38.20.3 

ΟΙΚ 3873 100,00% Kg 2429,93 0,90 2.186,94

10 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων.  32 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

38.45 

ΟΙΚ 3873 100,00% m2 4482,93 2,00 8.965,86

11 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα 

μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2.  

33 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

79.21 

ΟΙΚ 7921 100,00% Kg 100,00 1,20 120,00

12 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, 

κατά ΕΛΟΤ EN 934-2.  

34 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

79.22 

ΟΙΚ 7922 100,00% Kg 1133,30 1,50 1.699,95

Σε μεταφορά 345.454,37 130945,23

Τιμή 

( € )

Δαπάνη 
Περιγραφή Εργασίας 

Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδικοί 

Αναθεώρησης 
Μονάδα Ποσότητα Α/Α Α.Τ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  "ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ" (ΠΑΛΙΟ ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ) ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΕΣ 20



Μερική ( € ) Ολική ( € )

Από μεταφορά 345.454,37 130945,23
13 Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό 

λατομείου.  

35 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

20.20 

ΟΙΚ 2162 100,00% m3 500,00 17,15 8.575,00

14 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά.  36 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

79.8 

ΟΙΚ 7903 100,00% Kg 1500,00 5,00 7.500,00

Αθροισμα Εργασιών Ομάδας Β 361.529,37 361529,37
3. Ομάδα Γ: Τοιχοδομές, τοιχοπετάσματα, επιχρίσματα. 

1 Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους κατακορύφων οπών. 

Πλινθοδομές πάχους 10 cm με δομικά στοιχεία διαστάσεων 25x24x10 cm.  

37 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

046.16.1 

ΟΙΚ 4662.1 100,00% m2 858,00 19,75 16.945,50

2 Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους κατακορύφων οπών. 

Πλινθοδομές πάχους 25 cm με δομικά στοιχεία διαστάσεων 25x24x25 cm.  

38 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

046.16.2 

ΟΙΚ 4662.1 100,00% m2 310,80 41,58 12.923,06

3 Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους κατακορύφων οπών. 

Πλινθοδομές πάχους 30 cm με δομικά στοιχεία διαστάσεων 25x24x30 cm.  

39 ΝΕΤ_ΟΙΚ-Β  

046.16.3 

ΟΙΚ 4662.1 100,00% m2 422,80 44,76 18.924,53

4 Θυρίδα επίσκεψης ψευδοροφών για πάχος 12,5 mm διαστάσεων 300x300 mm  40 ΝΕΟ_ΟΙΚ-Β  

078.97.1 

ΟΙΚ 72.31 100,00% Τεμ. 6,00 30,00 180,00

5 Θυρίδα επίσκεψης ψευδοροφών για πάχος 12,5 mm διαστάσεων 600x600 mm  41 ΝΕΟ_ΟΙΚ-Β  

078.97.2 

ΟΙΚ 72,31 100,00% Τεμ. 27,00 50,00 1.350,00

6 Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά 

οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων 

42 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

49.1.1 

ΟΙΚ 3213 100,00% m 493,30 15,00 7.399,50

7 Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά 

οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων 

43 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

49.1.2 

ΟΙΚ 3213 100,00% m 361,20 17,50 6.321,00

8 Σιδηρουργικά διάφορα. Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων.  44 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

61.13 

ΟΙΚ 6116 100,00% m 222,76 2,60 579,18

9 Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.  45 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

71.21 

ΟΙΚ 7121 100,00% m2 3194,70 12,00 38.336,40

10 Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 

mm 

46 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

78.5.1 

ΟΙΚ 7809 100,00% m2 942,13 11,60 10.928,71

11 Γυψοσανίδες επένδυσης τοίχων, οροφών, διαφόρων κατασκευών κ.λ.π., άνθυγρες και 

πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm  

47 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 078.5.10 

ΟΙΚ 7809 100,00% m2 87,43 13,80 1.206,53

12 Λιθοδομές. Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων.  48 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

43.22 

ΟΙΚ 4307 100,00% m3 223,71 95,00 21.252,45

13 Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών. Διαμόρφωση όψεων εμπλέκτων λιθοδομών. Διαμόρφωση 

όψεων ξεστών, εμπλέκτων, ψευδοϊσοδόμων λιθοδομών 

49 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

45.5.2 

ΟΙΚ 4515 100,00% m2 1126,62 25,00 28.165,50

14 Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών. 

Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών 

50 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

71.1.2 

ΟΙΚ 7102 100,00% m2 1126,62 10,00 11.266,20

15 Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Αγκυρώσεις τοιχοδομών στον φέροντα 

οργανισμό με γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία.  

51 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

49.10 

ΟΙΚ 3876 100,00% m 360,00 6,50 2.340,00

16 Λιθοδομές θεμελίων.  Λιθοδομές θεμελίων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg 

τσιμέντου.  

52 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

43.05.01

ΟΙΚ 4305 100,00% m3 71,70 70,00 5.019,00

Αθροισμα Εργασιών Ομάδας Β 183.137,56 183137,56

Σε μεταφορά 0,00 675612,16

Περιγραφή Εργασίας 
Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδικοί 

Αναθεώρησης 
Μονάδα Ποσότητα 

Τιμή 

( € )

Δαπάνη 
Α/Α 
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Μερική ( € ) Ολική ( € )

Από μεταφορά 0,00 675612,16
4. Ομάδα Δ: Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. 

1 Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο ( PP – R80 ) διατοµής Φ50x6,9mm 53 ΑΤΗΕ 

00Ν.01

ΗΛΜ 005 100,00% m 205,20 12,64 2.593,73

2 Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο ( PP – R80 ) διατοµής Φ40x5,5mm 54 ΑΤΗΕ 

00Ν.02

ΗΛΜ 005 100,00% m 7,00 9,09 63,63

3 Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο ( PP – R80 ) διατοµής Φ32x4,5mm 55 ΑΤΗΕ 

00Ν.03

ΗΛΜ 005 100,00% m 107,00 6,91 739,37

4 Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο ( PP – R80 ) διατοµής Φ25x3,5mm 56 ΑΤΗΕ 

00Ν.04

ΗΛΜ 005 100,00% m 112,10 5,83 653,54

5 Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο ( PP – R80 ) διατοµής Φ20x2,8mm 57 ΑΤΗΕ 

00Ν.05

ΗΛΜ 005 100,00% m 239,90 4,88 1.170,71

6 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 2 '' 58 ΑΤΗΕ 

8036.6

ΗΛΜ 005 100,00% m 56,80 32,62 1.852,82

7 Προκατασκευασμένα φρεάτια ύδρευσης τύπου ''καμπάνα'' 59 ΑΤΗΕ 

00Ν.06

ΥΔΡ 6329 100,00% τεμ 12,00 90,16 1.081,92

8 Χυτοσιδηρούν κάλυμμα φρεατίου επίσκεψης 60 ΑΤΗΕ 

00Ν.07

ΗΛΜ 010 100,00% τεμ 12,00 27,82 333,84

9 Υδρομετρητής υγρού τύπου διαμέτρου Φ 1 1/2 ins 61 ΑΤΗΕ 

00Ν.08

ΗΛΜ 011 100,00% τεμ 1,00 229,90 229,90

10 Υδρομετρητής υγρού τύπου διαμέτρου Φ 2 ins 62 ΑΤΗΕ 

00Ν.09

ΗΛΜ 011 100,00% τεμ 1,00 321,99 321,99

11 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με ελατήριο συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου DN 

40 ή DN 50

63 ΑΤΗΕ 

00Ν.10

ΗΛΜ 011 100,00% τεμ 2,00 41,75 83,50

12 Φίλτρο νερού Κοxλιωτό διαμέτρου 1 1/2 ins 64 ΑΤΗΕ 

Ν.8611.1.5

ΗΛΜ 011 100,00% τεμ 2,00 85,00 170,00

13 Σφαιρικός διακόπτης ολικής παροχής (ball valve) διατομής 1 1/4΄΄ 65 ΑΤΗΕ 

Ν.8131.2.6

ΗΛΜ 011 100,00% τεμ 3,00 14,60 43,80

14 Σφαιρικός διακόπτης ολικής παροχής (ball valve) διατομής 1΄΄ 66 ΑΤΗΕ 

Ν.8131.2.5

ΗΛΜ 011 100,00% τεμ 5,00 9,20 46,00

15 Σφαιρικός διακόπτης ολικής παροχής (ball valve) διαμέτρου 3/4΄΄ 67 ΑΤΗΕ 

Ν8131.2.4

ΗΛΜ 011 100,00% τεμ 7,00 6,40 44,80

16 Σφαιρικός διακόπτης ολικής παροχής (ball valve) διαμέτρου ½΄΄ 68 ΑΤΗΕ 

Ν8131.2.3

ΗΛΜ 011 100,00% τεμ 84,00 4,20 352,80

17 Συρταρωτή βαλβίδα ορειχάλκινη Φ 2 ins 69 ΑΤΗΕ 

8104.7

ΗΛΜ 011 100,00% τεμ 1,00 32,32 32,32

18 Συρταρωτή βαλβίδα ορειχάλκινη Φ 1 1/2 ins 70 ΑΤΗΕ 

8104.5

ΗΛΜ 011 100,00% τεμ 2,00 21,31 42,62

19 Συρταρωτή βαλβίδα ορειχάλκινη Φ 1 1/4 ins 71 ΑΤΗΕ 

8104.4

ΗΛΜ 011 100,00% τεμ 1,00 20,93 20,93

20 Συλλεκτοδιανομέας νερού από πολυπροπυλένιο (PPR), 4ins 72 ΑΤΗΕ 

00Ν.11

ΗΛΜ 006 100,00% τεμ 1,00 276,77 276,77

21 Συλλεκτοδιανομέας νερού από πολυπροπυλένιο (PPR), 3ins 73 ΑΤΗΕ 

00Ν.12

ΗΛΜ 006 100,00% τεμ 1,00 196,93 196,93

Σε μεταφορά 10.351,92 675612,16

Δαπάνη Τιμή 

( € )
Ποσότητα Περιγραφή Εργασίας 

Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδικοί 

Αναθεώρησης 
Μονάδα Α/Α Α.Τ
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Μερική ( € ) Ολική ( € )

Από μεταφορά 10.351,92 675612,16
22 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, θερμοστατικός, ορειχάλκινος, 

επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - διαμέτρου 1/2 ins

74 ΑΤΗΕ 

8141.2.2

ΗΛΜ 013 100,00% τεμ 23,00 59,92 1.378,16

23 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, θερμοστατικός, ορειχάλκινος, 

επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νεροχύτη - διαμέτρου 1/2 ins

75 ΑΤΗΕ 

8141.3.2

ΗΛΜ 013 100,00% τεμ 2,00 69,61 139,22

24 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, θερμοστατικός, ορειχάλκινος, 

επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε ντουζιέρα με σταθερό και κινητό καταιονητήρα - 

διαμέτρου 1/2 ins

76 ΑΤΗΕ 

8141.4.2

ΗΛΜ 013 100,00% τεμ 1,00 71,67 71,67

25 Αναμικτήρας (μπαταρία) ειδικού τύπου ΑΜΕΑ 77 ΑΤΗΕ 

8151.5

ΗΛΜ 013 100,00% τεμ 9,00 80,00 720,00

26 Μόνωση σωληνώσεων ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX σε σωληνοειδές σχήμα πάχους 9 mm, 

για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ15 και Φ20

78 ΑΤΗΕ 

Ν.8694.1.10

ΗΛΜ 040 100,00% m 144,50 0,91 131,50

27 Μόνωση σωληνώσεων ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX σε σωληνοειδές σχήμα πάχους 13 

mm, για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ25

79 ΑΤΗΕ 

Ν.8694.1.11

ΗΛΜ 040 100,00% m 35,80 1,65 59,07

28 Μόνωση σωληνώσεων ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX σε σωληνοειδές σχήμα πάχους 19 

mm, για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ32

80 ΑΤΗΕ 

Ν.8694.1.12

ΗΛΜ 040 100,00% m 1,50 3,90 5,85

29 Θερμοδοχείο επισμαλτωμένο χωρητικότητας 150lt 81 ΑΤΗΕ 

00Ν.13

ΗΛΜ 024 100,00% τεμ 1,00 400,34 400,34

30 Θερμοδοχείο επισμαλτωμένο χωρητικότητας 420lt 82 ΑΤΗΕ 

00Ν.14

ΗΛΜ 024 100,00% τεμ 1,00 744,77 744,77

31 Επιλεκτικός ηλιακός συλλέκτης επιφάνειας 2m2 83 ΑΤΗΕ 

00Ν.15

ΗΛΜ 007 100,00% τεμ 10,00 246,25 2.462,50

32 Ηλιακός σταθμός επίτοιχης τοποθέτησης 84 ΑΤΗΕ 

00Ν.16

ΗΛΜ 087 100,00% τεμ 2,00 233,97 467,94

33 Διαφορικός θερμοστάτης 85 ΑΤΗΕ 

00Ν.17

ΗΛΜ 087 100,00% τεμ 2,00 115,72 231,44

34 Ψύκτης νερου δικτύου 86 ΑΤΗΕ 

00Ν.18

ΗΛΜ 025 100,00% τεμ 1,00 440,77 440,77

35 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 150 mm 87 ΑΤΗΕ 

Ν.8043.1.11

ΗΛΜ 008 100,00% m 48,30 31,50 1.521,45

36 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 125 mm 88 ΑΤΗΕ 

Ν.8043.1.9

ΗΛΜ 008 100,00% m 49,40 23,40 1.155,96

37 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm 89 ΑΤΗΕ 

Ν.8043.1.7

ΗΛΜ 008 100,00% m 40,20 22,10 888,42

38 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 70 mm 90 ΑΤΗΕ 

Ν.8043.1.4Α

ΗΛΜ 008 100,00% m 43,80 11,80 516,84

Σε μεταφορά 21.687,81 675612,16

Ποσότητα 
Τιμή 

( € )

Δαπάνη 
Α/Α Περιγραφή Εργασίας 

Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδικοί 

Αναθεώρησης 
Μονάδα Α.Τ
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Μερική ( € ) Ολική ( € )

Από μεταφορά 21.687,81 675612,16
39 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm 91 ΑΤΗΕ 

Ν.8043.1.3

ΗΛΜ 008 100,00% m 19,30 10,91 210,56

40 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm 92 ΑΤΗΕ 

Ν.8043.1.2

ΗΛΜ 008 100,00% m 49,00 10,52 515,48

41 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 32 mm 93 ΑΤΗΕ 

8042.1.1

ΗΛΜ 008 100,00% m 109,20 9,50 1.037,40

42 Σιφώνι ανοξείδωτο δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 50 mm 94 ΑΤΗΕ 

Ν.8049.1

ΗΛΜ 017 100,00% τεμ 10,00 35,20 352,00

43 Σιφώνι ανοξείδωτο δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 70 mm 95 ΑΤΗΕ 

Ν.8049.1

ΗΛΜ 017 100,00% τεμ 1,00 40,10 40,10

44 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40Χ50cm 96 ΑΤΗΕ 

8160.1

ΗΛΜ 017 100,00% τεμ 23,00 137,90 3.171,70

45 Λεκάνη κρεμαστή (επίτοιχη) αποχωρητηρίου από πορσελάνη με κάθισμα 97 ΑΤΗΕ 

Ν.8151.6

ΗΛΜ 013 100,00% τεμ 4,00 350,00 1.400,00

46 Λεκάνη ΑΜΕΑ κρεμαστή (επίτοιχη) αποχωρητηρίου από πορσελάνη με κάθισμα 98 ΑΤΗΕ 

Ν.8153

ΗΛΜ 014 100,00% τεμ 8,00 450,00 3.600,00

47 Νιπτήρας πορσελάνης ειδικού τύπου ΑΜΕΑ επίτοιχος εργονομικού σχεδιασμού με 

πνευματικό σύστημα στήριξης ειδικου τύπου ΑΜΕΑ

99 ΑΤΗΕ 

Ν.8180.3

ΗΛΜ 017 100,00% τεμ 9,00 530,00 4.770,00

48 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξέιδωτος, πλάτους περίπου 50cm δύο σκαφών διαστάσεων 

περίπου 35Χ40Χ13cm

100 ΑΤΗΕ 

8165.2.1

ΗΛΜ 017 100,00% τεμ 2,00 176,66 353,32

49 Ντουζιέρα από πορσελάνη , με βαλβίδα και μεταλλικό επιχρωμιωμένο σιφώνι, διαστάσεων 

180x80cm περίπου

101 ΑΤΗΕ 

00Ν.19

ΗΛΜ 014 100,00% τεμ 1,00 323,44 323,44

50 Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ150mm 102 ΑΤΗΕ 

00Ν.20

ΗΛΜ 008 100,00% τεμ 6,00 18,48 110,88

51 Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ125mm 103 ΑΤΗΕ 

00Ν.21

ΗΛΜ 008 100,00% τεμ 6,00 9,48 56,88

52 Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ100mm 104 ΑΤΗΕ 

00Ν.22

ΗΛΜ 008 100,00% τεμ 12,00 8,17 98,04

53 Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ32mm 105 ΑΤΗΕ 

00Ν.23

ΗΛΜ 008 100,00% τεμ 33,00 2,74 90,42

54 Πλήρες σέτ αξεσουάρ ειδικού τύπου αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ 106 ΑΤΗΕ 

Ν.8152

ΗΛΜ 005 100,00% τεμ 8,00 325,00 2.600,00

55 Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη απλή 107 ΑΤΗΕ 

8178.1.1

ΗΛΜ 014 100,00% τεμ 4,00 22,00 88,00

56 Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες πλαστικό 108 ΑΤΗΕ 

Ν.8174

ΗΛΜ 013 100,00% τεμ 13,00 40,00 520,00

57 Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαµέτρου έως 150 mm 109 ΑΤΗΕ 

Ν.8053.2

ΗΛΜ 008 100,00% τεμ 1,00 251,00 251,00

58 Δικλείδα αντεπιστροφής από P.V.C. Φ125/160 mm 110 ΑΤΗΕ 

Ν.8090

ΗΛΜ 012 100,00% τεμ 1,00 55,00 55,00

59 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική 111 ΑΤΗΕ 

8062.1

ΗΛΜ 001 100,00% kgr 246,73 22,43 5.534,15

60 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική 112 ΑΤΗΕ 

8062.3

ΗΛΜ 001 100,00% kgr 164,01 14,00 2.296,14

Σε μεταφορά 49.162,33 675612,16

Ποσότητα 
Τιμή 

( € )

Δαπάνη 
Α/Α Περιγραφή Εργασίας 

Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδικοί 

Αναθεώρησης 
Μονάδα Α.Τ
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Μερική ( € ) Ολική ( € )

Από μεταφορά 49.162,33 675612,16
61 Κανάλι συλλογής ομβρίων με σχάρα κατηγορία Α15 113 ΑΤΗΕ 

00Ν.24

ΗΛΜ 001 100,00% m 3,00 43,27 129,81

62 Σύστημα εκκένωσης δεξαμενής πυρόσβεσης 114 ΑΤΗΕ 

00Ν.25

ΗΛΜ 021 100,00% τεμ 1,00 1197,94 1.197,94

63 Φρεάτιο αποχέτευσης καθαρού ανοίγματος 500x500mm και βάθους έως 500mm 115 ΑΤΗΕ 

00Ν.26

ΗΛΜ 010 100,00% τεμ 5,00 141,20 706,00

64 Φρεάτιο αποχέτευσης καθαρού ανοίγματος 600x600mm και βάθους έως 1200mm 116 ΑΤΗΕ 

00Ν.27

ΗΛΜ 010 100,00% τεμ 3,00 231,70 695,10

65 Φρεάτιο αποχέτευσης καθαρού ανοίγματος 700x700mm και βάθους έως 1600mm 117 ΑΤΗΕ 

00Ν.28

ΗΛΜ 010 100,00% τεμ 7,00 301,00 2.107,00

66 Φρεάτιο συστήματος εκκένωσης δεξαμενής πυρόσβεσης, καθαρού ανοίγματος 

800x800x800mm

118 ΑΤΗΕ 

00Ν.29

ΗΛΜ 010 100,00% τεμ 1,00 245,00 245,00

67 Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron) 119 ΥΔΡ 

11.01.01

ΥΔΡ 6752 100,00% kgr 1783,50 1,71 3.049,79

68 Φρεάτια από πολυπροπυλένιο 200x200mm με καπάκι 120 ΑΤΗΕ 

00Ν.30

ΗΛΜ 010 100,00% τεμ 4,00 19,62 78,48

69 Φρεάτια από πολυπροπυλένιο 400x400mm με καπάκι 121 ΑΤΗΕ 

00Ν.31

ΗΛΜ 010 100,00% τεμ 1,00 42,77 42,77

70 Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες 122 ΑΤΗΕ 

8153.2

ΗΛΜ 015 100,00% τεμ 12,00 95,23 1.142,76

71 Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER 24HP απόδοσης Cooling:78,30kW , 

Heating:75,00kW

123 ΑΤΗΕ 

00Ν.32

ΗΛΜ 037 100,00% τεμ 1,00 8171,62 8.171,62

72 Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER 18HP απόδοσης Cooling:53,90kW , 

Heating:56,90kW

124 ΑΤΗΕ 

00Ν.33

ΗΛΜ 037 100,00% τεμ 1,00 7034,93 7.034,93

73 Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER 8HP απόδοσης Cooling:21,00kW , 

Heating:25,20kW

125 ΑΤΗΕ 

00Ν.34

ΗΛΜ 037 100,00% τεμ 1,00 3801,94 3.801,94

74 Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER δαπέδου, εμφανούς τοποθέτησης, 

Ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 2,2 kW και θερμικής 2,5kW

126 ΑΤΗΕ 

00Ν.35

ΗΛΜ 037 100,00% τεμ 4,00 506,53 2.026,12

75 Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER δαπέδου, εμφανούς τοποθέτησης, 

Ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 2,8 kW και θερμικής 3,2kW

127 ΑΤΗΕ 

00Ν.36

ΗΛΜ 037 100,00% τεμ 4,00 523,66 2.094,64

76 Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER δαπέδου, εμφανούς τοποθέτησης, 

Ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 3,6 kW και θερμικής 4,0kW

128 ΑΤΗΕ 

00Ν.37

ΗΛΜ 037 100,00% τεμ 4,00 570,79 2.283,16

77 Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER δαπέδου, εμφανούς τοποθέτησης, 

Ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 4,5 kW και θερμικής 5,0kW

129 ΑΤΗΕ 

00Ν.38

ΗΛΜ 037 100,00% τεμ 3,00 594,35 1.783,05

78 Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER δαπέδου, εμφανούς τοποθέτησης, 

Ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 5,6 kW και θερμικής 6,3kW

130 ΑΤΗΕ 

00Ν.39

ΗΛΜ 037 100,00% τεμ 5,00 647,90 3.239,50

79 Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER δαπέδου, εμφανούς τοποθέτησης, 

Ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 7,1 kW και θερμικής 8,0kW

131 ΑΤΗΕ 

00Ν.40

ΗΛΜ 037 100,00% τεμ 2,00 705,02 1.410,04

80 Εναλλάκτης αέρα - αέρα,τύπου VAM παροxής νωπού αέρα έως 500 m3/h 132 ΑΤΗΕ 

00Ν.41

ΗΛΜ 037 100,00% τεμ 2,00 1837,98 3.675,96

81 Εναλλάκτης αέρα - αέρα,τύπου VAM παροxής νωπού αέρα έως 1000 m3/h 133 ΑΤΗΕ 

00Ν.42

ΗΛΜ 037 100,00% τεμ 6,00 1957,72 11.746,32

Σε μεταφορά 105.824,26 675612,16

Ποσότητα 
Τιμή 

( € )

Δαπάνη 
Α/Α Περιγραφή Εργασίας 

Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδικοί 

Αναθεώρησης 
Μονάδα Α.Τ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  "ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ" (ΠΑΛΙΟ ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ) ΣΕΛΙΔΑ 7 ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΕΣ 20



Μερική ( € ) Ολική ( € )

Από μεταφορά 105.824,26 675612,16
82 Κεντρικό χρονοπρογραμματιζόμενο χειριστήριο κλιματιστικών μονάδων VRV 134 ΑΤΗΕ 

00Ν.43

ΗΛΜ 037 100,00% τεμ 2,00 1305,15 2.610,30

83 Ενσύρματο / ασύρματο χειριστήριο εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας VRV 135 ΑΤΗΕ 

00Ν.44

ΗΛΜ 037 100,00% τεμ 22,00 112,31 2.470,82

84 Εξάρτημα διακλάδωσης ψυκτικών σωλήνων κλιματισμού 136 ΑΤΗΕ 

00Ν.45

ΗΛΜ 037 100,00% τεμ 3,00 88,59 265,77

85 Συλλεκτοδιανομεας ψυκτικών σωλήνων κλιματισμού, Τεσσάρων

(4) λήψεων- αναχωρήσεων

137 ΑΤΗΕ 

00Ν.46

ΗΛΜ 037 100,00% τεμ 1,00 98,16 98,16

86 Συλλεκτοδιανομεας ψυκτικών σωλήνων κλιματισμού, Εφτά (7) λήψεων- αναχωρήσεων 138 ΑΤΗΕ 

00Ν.47

ΗΛΜ 037 100,00% τεμ 3,00 124,58 373,74

87 Συλλεκτοδιανομεας ψυκτικών σωλήνων κλιματισμού, Δέκα (10) λήψεων- αναχωρήσεων 139 ΑΤΗΕ 

00Ν.48

ΗΛΜ 037 100,00% τεμ 1,00 210,26 210,26

88 Συγκρότημα ζεύγους ψυκτικών σωλήνων κλιματισμού και καλωδιώσεων ισχύος, Μέγιστης 

διατομής ≤ Φ 19,05 mm

140 ΑΤΗΕ 

00Ν.49

ΗΛΜ 007 100,00% m 381,40 22,55 8.600,57

89 Συγκρότημα ζεύγους ψυκτικών σωλήνων κλιματισμού και καλωδιώσεων ισχύος, Μέγιστης 

διατομής > Φ 19,05 mm

141 ΑΤΗΕ 

00Ν.50

ΗΛΜ 007 100,00% m 53,00 26,16 1.386,48

90 Στόμιο προσαγωγής, στροβιλισμού αέρα, διαστάσεων 300x300mm 142 ΑΤΗΕ 

00Ν.51

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 3,00 61,34 184,02

91 Στόμιο προσαγωγής στροβιλισμού αέρα, διαστάσεων 400x400mm 143 ΑΤΗΕ 

00Ν.52

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 8,00 67,75 542,00

92 Στόμιο προσαγωγής στροβιλισμού αέρα, διαστάσεων 500x500mm 144 ΑΤΗΕ 

00Ν.53

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 7,00 81,37 569,59

93 Στόμιο προσαγωγής στροβιλισμού αέρα, διαστάσεων 600x600mm 145 ΑΤΗΕ 

00Ν.54

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 6,00 88,77 532,62

94 Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 100x100mm 146 ΑΤΗΕ 

00Ν.55

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 8,00 14,65 117,20

95 Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 150x100mm 147 ΑΤΗΕ 

00Ν.56

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 1,00 18,32 18,32

96 Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 150x150mm 148 ΑΤΗΕ 

00Ν.57

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 2,00 21,98 43,96

97 Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 150x300mm 149 ΑΤΗΕ 

00Ν.58

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 1,00 32,97 32,97

98 Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 150x350mm 150 ΑΤΗΕ 

00Ν.59

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 1,00 36,63 36,63

99 Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 200x300mm 151 ΑΤΗΕ 

00Ν.60

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 1,00 36,63 36,63

100 Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 200x350mm 152 ΑΤΗΕ 

00Ν.61

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 1,00 40,29 40,29

101 Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 200x650mm 153 ΑΤΗΕ 

00Ν.62

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 1,00 62,27 62,27

102 Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 250x200mm 154 ΑΤΗΕ 

00Ν.63

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 1,00 32,97 32,97

103 Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 250x250mm 155 ΑΤΗΕ 

00Ν.64

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 1,00 36,63 36,63

104 Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 250x300mm 156 ΑΤΗΕ 

00Ν.65

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 1,00 40,29 40,29

Σε μεταφορά 124.166,75 675612,16

Ποσότητα 
Τιμή 

( € )

Δαπάνη 
Α/Α Περιγραφή Εργασίας 

Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδικοί 

Αναθεώρησης 
Μονάδα Α.Τ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  "ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ" (ΠΑΛΙΟ ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ) ΣΕΛΙΔΑ 8 ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΕΣ 20



Μερική ( € ) Ολική ( € )

Από μεταφορά 124.166,75 675612,16
105 Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 250x400mm 157 ΑΤΗΕ 

00Ν.66

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 1,00 47,62 47,62

106 Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 250x450mm 158 ΑΤΗΕ 

00Ν.67

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 2,00 51,28 102,56

107 Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 250x550mm 159 ΑΤΗΕ 

00Ν.68

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 1,00 58,61 58,61

108 Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 350x700mm 160 ΑΤΗΕ 

00Ν.69

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 1,00 76,92 76,92

109 Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 300x400mm 161 ΑΤΗΕ 

00Ν.70

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 4,00 57,91 231,64

110 Στόμιο νωπού, διαστάσεων 600x400mm 162 ΑΤΗΕ 

00Ν.71

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 16,00 60,20 963,20

111 Στόμιο επικοινωνίας, διαστάσεων 250x150mm 163 ΑΤΗΕ 

00Ν.72

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 28,00 15,87 444,36

112 Δισκοβαλβίδα Φ100 έως Φ125 αλουμινίου 164 ΑΤΗΕ 

00Ν.73

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 12,00 20,00 240,00

113 Ανεμιστήρας γραμμής (inline) 165 ΑΤΗΕ 

00Ν.74

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 3,00 100,00 300,00

114 Σωλήνας PVC, Φ100 166 ΑΤΗΕ 

00Ν.75

ΗΛΜ 036 100,00% m 17,50 15,00 262,50

115 Στόμιο προσαγωγής αέρα, κυκλικό διαστάσεων Φ300mm 167 ΑΤΗΕ 

00Ν.76

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 6,00 71,44 428,64

116 Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή σωλήνων με πάπλωμα υαλοβάμβακα, Πάχος 

παπλώματος 4cm

168 ΑΤΗΕ 

00Ν.77

ΗΛΜ 034 100,00% m2 601,13 16,78 10.086,96

117 Αεραγωγός ορθογωνικής διατομής από γαλβανισμένη λαμαρίνα 169 ΑΤΗΕ 

00Ν.78

ΗΛΜ 035 100,00% kgr 2365,04 6,50 15.372,76

118 Αεραγωγός εύκαμπτος μη μονωμένος, Φ100 170 ΑΤΗΕ 

00Ν.79

ΗΛΜ 035 100,00% m 23,80 1,28 30,46

119 Αεραγωγός εύκαμπτος μη μονωμένος, Φ250 171 ΑΤΗΕ 

00Ν.80

ΗΛΜ 035 100,00% m 28,40 2,93 83,21

120 Αεραγωγός εύκαμπτος μονωμένος, Φ100 172 ΑΤΗΕ 

00Ν.81

ΗΛΜ 035 100,00% m 5,30 2,28 12,08

121 Αεραγωγός εύκαμπτος μονωμένος, Φ150 173 ΑΤΗΕ 

00Ν.82

ΗΛΜ 035 100,00% m 7,40 3,43 25,38

122 Αεραγωγός εύκαμπτος μονωμένος, Φ200 174 ΑΤΗΕ 

00Ν.83

ΗΛΜ 035 100,00% m 24,90 4,28 106,57

123 Αεραγωγός εύκαμπτος μονωμένος, Φ250 175 ΑΤΗΕ 

00Ν.84

ΗΛΜ 035 100,00% m 29,40 5,41 159,05

124 Θερμαντικό πάνελ υπερύθρων 176 ΑΤΗΕ 

00Ν.85

ΗΛΜ 024 100,00% τεμ 10,00 159,66 1.596,60

125 Απορροφητήρας κουζίνας 177 ΑΤΗΕ 

00Ν.86

ΗΛΜ 039 100,00% τεμ 2,00 163,90 327,80

126 Στόμιο προσαγωγής αέρα, διαστάσεων 500x250mm 178 ΑΤΗΕ 

00Ν.87

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 2,00 34,32 68,64

127 Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 200x150mm 179 ΑΤΗΕ 

00Ν.88

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 1,00 27,90 27,90

128 Ηχοπαγίδα δικτύου προσαγωγής αέρα 180 ΑΤΗΕ 

00Ν.89

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 1,00 1505,36 1.505,36

Σε μεταφορά 156.725,59 675612,16

Ποσότητα 
Τιμή 

( € )

Δαπάνη 
Α.ΤΑ/Α Περιγραφή Εργασίας 

Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδικοί 

Αναθεώρησης 
Μονάδα 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  "ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ" (ΠΑΛΙΟ ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ) ΣΕΛΙΔΑ 9 ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΕΣ 20



Μερική ( € ) Ολική ( € )

Από μεταφορά 156.725,59 675612,16
129 Ηχοπαγίδα δικτύου επιστροφής αέρα 181 ΑΤΗΕ 

00Ν.90

ΗΛΜ 036 100,00% τεμ 1,00 306,88 306,88

130 Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα 182 ΑΤΗΕ 

00Ν.91

ΗΛΜ 033 100,00% τεμ 1,00 19410,52 19.410,52

131 Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ 183 ΑΤΗΕ 9347 ΗΛΜ 052 100,00% τεμ 1,00 210,00 210,00

132 Διάταξη μετρητή ΔΕΔΔΗΕ με την κατασκευή ειδικού ερμαρίου 184 ΑΤΗΕ 

N.9347.1.2

ΗΛΜ 052 100,00% τεμ 1,00 420,00 420,00

133 Εσxάρες καλωδίων γαλβανισμένες Εσxάρα καλωδίων ύψους 35 μμ Πλάτους 100 mm 185 ΑΤΗΕ 

Ν.8799.1.2

ΗΛΜ 034 100,00% m 48,40 11,70 566,28

134 Εσxάρες καλωδίων γαλβανισμένες Εσxάρα καλωδίων ύψους 35 μμ Πλάτους 200 mm 186 ΑΤΗΕ 

Ν.8799.1.3

ΗΛΜ 034 100,00% m 180,20 16,30 2.937,26

135 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α 187 ΑΤΗΕ 

8826.3.2

ΗΛΜ 049 100,00% τεμ 131,00 9,04 1.184,24

136 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm 188 ΑΤΗΕ 

8735.2.1

ΗΛΜ 041 100,00% τεμ 173,00 3,89 672,97

137 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός 

μονοπολικός

189 ΑΤΗΕ 

8801.1.1

ΗΛΜ 049 100,00% τεμ 33,00 4,06 133,98

138 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή 

αλλέ ρετούρ

190 ΑΤΗΕ 

8801.1.4

ΗΛΜ 049 100,00% τεμ 33,00 5,83 192,39

139 Καλώδιο τύπου H05VV-R (NYM) τριπολικό, διατομής 3 x 1,5 mm2 191 ΑΤΗΕ 

8766.3.1

ΗΛΜ 046 100,00% m 1486,00 4,87 7.236,82

140 Καλώδιο τύπου H05VV-R (NYM) τριπολικό, διατομής 3 x 2,5 mm2 192 ΑΤΗΕ 

8766.3.2

ΗΛΜ 046 100,00% m 1643,00 5,21 8.560,03

141 Καλώδιο τύπου H05VV-R (NYM) τριπολικό, διατομής 3 x 4 mm2 193 ΑΤΗΕ 

8766.3.3

ΗΛΜ 046 100,00% m 31,00 6,86 212,66

142 Καλώδιο τύπου H05VV-R (NYM) τριπολικό, διατομής 3 x 6 mm2 194 ΑΤΗΕ 

8766.3.4

ΗΛΜ 046 100,00% m 32,00 8,36 267,52

143 Καλώδιο τύπου J1VV-R (ΝΥΥ) πενταπολικό διατοµής 5 Χ 2,5 mm2 195 ΑΤΗΕ 

8774.6.2

ΗΛΜ 047 100,00% m 37,00 8,01 296,37

144 Καλώδιο τύπου J1VV-R (ΝΥΥ) πενταπολικό διατοµής 5 Χ 4 mm2 196 ΑΤΗΕ 

8774.6.3

ΗΛΜ 047 100,00% m 4,00 9,35 37,40

145 Καλώδιο τύπου J1VV-R (ΝΥΥ) πενταπολικό διατοµής 5 Χ 6 mm2 197 ΑΤΗΕ 

8774.6.4

ΗΛΜ 047 100,00% m 46,00 11,43 525,78

146 Καλώδιο τύπου J1VV-R (ΝΥΥ) πενταπολικό διατοµής 5 Χ 10 mm2 198 ΑΤΗΕ 

8774.6.5

ΗΛΜ 047 100,00% m 88,00 17,40 1.531,20

147 Καλώδιο τύπου J1VV-R (ΝΥΥ) πενταπολικό διατοµής 5 Χ 16 mm2 199 ΑΤΗΕ 

8774.6.6

ΗΛΜ 047 100,00% m 12,00 23,28 279,36

148 Καλώδιο τύπου J1VV-R (ΝΥΥ) πενταπολικό διατοµής 5 Χ 25 mm2 200 ΑΤΗΕ 

Ν.8774.6.7

ΗΛΜ 047 100,00% m 62,00 26,34 1.633,08

149 Καλώδιο τύπου J1VV-R (ΝΥΥ) τριπολικο διατοµής 3 Χ 70 mm2

+35 mm2

201 ΑΤΗΕ 

8774.4.4

ΗΛΜ 047 100,00% m 52,00 46,40 2.412,80

150 Καλώδιο τυ ο̟ υ J1VV-R (ΝΥΥ) μονοπολικό διατοµής 1x 35 mm2 202 ΑΤΗΕ 

Ν.8774.1.8

ΗΛΜ 047 100,00% m 52,00 10,78 560,56

151 Καλώδιο τύπου J1VV-R (ΝΥΥ) τετραπολικό διατοµής 4x 1,5 mm2 203 ΑΤΗΕ 

Ν.8773.5.1

ΗΛΜ 047 100,00% m 248,00 5,87 1.455,76

152 Καλώδιο τύπου J1VV-R (ΝΥΥ) μονοπολικό διατοµής 1x 25 mm2 204 ΑΤΗΕ 

8774.1.7

ΗΛΜ 047 100,00% m 248,00 9,01 2.234,48

Σε μεταφορά 210.003,93 675612,16

Α/Α Περιγραφή Εργασίας 
Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδικοί 

Αναθεώρησης 
Μονάδα Ποσότητα 

Τιμή 

( € )

Δαπάνη 
Α.Τ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  "ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ" (ΠΑΛΙΟ ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ) ΣΕΛΙΔΑ 10 ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΕΣ 20



Μερική ( € ) Ολική ( € )

Από μεταφορά 210.003,93 675612,16
153 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο 

(HDPE), Φ63

205 ΗΛΜ 

60.20.40.11

ΗΛΜ 041 100,00% m 273,00 6,40 1.747,20

154 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλασικός σπιράλ Διαμέτρου Φ13,5mm 206 ΑΤΗΕ 

8732.2.2

ΗΛΜ 041 100,00% m 1136,00 3,45 3.919,20

155 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλασικός σπιράλ Διαμέτρου Φ16mm 207 ΑΤΗΕ 

8732.2.3

ΗΛΜ 041 100,00% m 1047,00 4,99 5.224,53

156 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλασικός σπιράλ Διαμέτρου Φ29mm 208 ΑΤΗΕ 

8732.2.5

ΗΛΜ 041 100,00% m 43,00 5,90 253,70

157 Φρεάτια από πολυπροπυλένιο 400x400mm με καπάκι 209 ΑΤΗΕ 

00Ν.92

ΗΛΜ 010 100,00% τεμ 9,00 42,77 384,93

158 Ηλεκτρικός πίνακας (Γενικός Πίνακας - Α.Π.) 210 ΑΤΗΕ 

00Ν.93

ΗΛΜ 052 100,00% τεμ 1,00 2008,99 2.008,99

159 Ηλεκτρικός πίνακας (Πίνακας κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων - Β.Π.) 211 ΑΤΗΕ 

00Ν.94

ΗΛΜ 052 100,00% τεμ 1,00 1359,94 1.359,94

160 Ηλεκτρικός πίνακας Ηλεκτρικός πίνακας (Πίνακας κλιματισμού θεάτρου - Γ.Π.) 212 ΑΤΗΕ 

00Ν.95

ΗΛΜ 052 100,00% τεμ 1,00 1303,38 1.303,38

161 Ηλεκτρικός πίνακας (Πίνακας αντλιοστασίου πυρόσβεσης - Δ.Π.) 213 ΑΤΗΕ 

00Ν.96

ΗΛΜ 052 100,00% τεμ 1,00 379,62 379,62

162 Ηλεκτρικός πίνακας (Πίνακας Αίθουσας Προβολών - Ε.Π.) 214 ΑΤΗΕ 

00Ν.97

ΗΛΜ 052 100,00% τεμ 1,00 541,22 541,22

163 Ηλεκτρικός πίνακας (Πίνακας ΚΔΑΠ_2 - Ζ.Π.) 215 ΑΤΗΕ 

00Ν.98

ΗΛΜ 052 100,00% τεμ 1,00 794,34 794,34

164 Συσκευή ενσύρματου θυροτηλεφώνου πλήρες 216 ΑΤΗΕ 

Ν.8884.2

ΗΛΜ 061 100,00% τεμ 1,00 50,00 50,00

165 Πρίζα τηλεφώνου ή DATA 8 επαφών Rj45, cat 6 217 ΑΤΗΕ 

Ν.9500.1

ΗΛΜ 061 100,00% τεμ 73,00 18,20 1.328,60

166 Τηλεφωνικός κατανεμητής μιάς οριολωρίδας των 10 σειρών με 2 ακροδέκτες σε κάθε σειρά 218 ΑΤΗΕ 

8993.1.2

ΗΛΜ 052 100,00% τεμ 1,00 180,00 180,00

167 Ανιχνευτής παθητικών υπερύθρων 219 ΑΤΗΕ 

00Ν.99

ΗΛΜ 062 100,00% τεμ 11,00 43,96 483,56

168 Πληκτρολόγιο συναγερμού με LCD οθόνη 220 ΑΤΗΕ 

00Ν.100

ΗΛΜ 062 100,00% τεμ 5,00 118,96 594,80

169 Πίνακας συναγερμού 16 ζωνών 221 ΑΤΗΕ 

00Ν.101

ΗΛΜ 062 100,00% τεμ 2,00 324,00 648,00

170 Μαγνητική επαφή 222 ΑΤΗΕ 

00Ν.102

ΗΛΜ 062 100,00% τεμ 60,00 10,84 650,40

171 Εξωτερική σειρήνα 223 ΑΤΗΕ 

00Ν.103

ΗΛΜ 062 100,00% τεμ 3,00 85,34 256,02

172 Πρίζες R-TV 224 ΑΤΗΕ 

00Ν.104

ΗΛΜ 061 100,00% τεμ 16,00 12,34 197,44

173 Κεραία TV 225 ΑΤΗΕ 

00Ν.105

ΗΛΜ 048 100,00% τεμ 2,00 51,96 103,92

174 Ενισχυτής TV - FM 226 ΑΤΗΕ 

00Ν.106

ΗΛΜ 061 100,00% τεμ 2,00 62,34 124,68

175 Ομοαξονικό καλώδιο 75Ω 227 ΑΤΗΕ 

00Ν.107

ΗΛΜ 044 100,00% m 242,00 4,63 1.120,46

176 Ζεύγος ηχείων 100W 228 ΑΤΗΕ 

00Ν.108

ΗΛΜ 061 100,00% τεμ 11,00 146,96 1.616,56

Σε μεταφορά 235.275,42 675612,16

Ποσότητα 
Τιμή 

( € )

Δαπάνη 
Α.ΤΑ/Α Περιγραφή Εργασίας 

Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδικοί 

Αναθεώρησης 
Μονάδα 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  "ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ" (ΠΑΛΙΟ ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ) ΣΕΛΙΔΑ 11 ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΕΣ 20



Μερική ( € ) Ολική ( € )

Από μεταφορά 235.275,42 675612,16
177 Ενισχυτής ήχου 229 ΑΤΗΕ 

00Ν.109

ΗΛΜ 061 100,00% τεμ 4,00 387,34 1.549,36

178 Ερμάριο δομημένης καλωδίωσης ασθενών 230 ΑΤΗΕ 

00Ν.110

ΗΛΜ 061 100,00% τεμ 2,00 260,76 521,52

179 Καλώδιο UTP cat6 4 ζευγών 231 ΑΤΗΕ 

00Ν.111

ΗΛΜ 048 100,00% m 2210,00 4,78 10.563,80

180 Φωτιστικό ψευδοροφής, χωνευτό, LED, 600 x600mm, 36W 232 ΑΤΗΕ 

00Ν.113

ΗΛΜ 060 100,00% τεμ 91,00 135,94 12.370,54

181 Φωτιστικό ψευδοροφής, χωνευτό, LED, 600 x600mm, 60W 233 ΑΤΗΕ 

00Ν.114

ΗΛΜ 060 100,00% τεμ 9,00 144,07 1.296,63

182 Φωτιστικό ψευδοροφής τύπου downlight, LED, 19W, Φ175 234 ΑΤΗΕ 

00Ν.115

ΗΛΜ 060 100,00% τεμ 19,00 64,95 1.234,05

183 Φωτιστικό ψευδοροφής τύπου downlight, LED, 26W, Φ175 235 ΑΤΗΕ 

00Ν.116

ΗΛΜ 060 100,00% τεμ 10,00 73,03 730,30

184 Φωτιστικό ψευδοροφής τύπου downlight, LED, 26W, Φ235 236 ΑΤΗΕ 

00Ν.117

ΗΛΜ 060 100,00% τεμ 2,00 79,17 158,34

185 Φωτιστικό σώμα αναρτώμενο συμμετρικής δέσμης, LED, 69W, Φ320 237 ΑΤΗΕ 

00Ν.118

ΗΛΜ 060 100,00% τεμ 6,00 348,76 2.092,56

186 Φωτιστικό επίτοιχο τύπου spotlight, LED, 15W 238 ΑΤΗΕ 

00Ν.119

ΗΛΜ 060 100,00% τεμ 24,00 131,15 3.147,60

187 Φωτιστικό τύπου LED, 28W, αναρτώμενο από την οροφή 239 ΑΤΗΕ 

00Ν.120

ΗΛΜ 060 100,00% τεμ 2,00 181,24 362,48

188 Φωτιστικό εξωτερικού χώρου, στεγανό, LED, 22W 240 ΑΤΗΕ 

00Ν.121

ΗΛΜ 060 100,00% τεμ 10,00 114,99 1.149,90

189 Φωτιστικό οροφής στεγανού τύπου, γραμμικό με 2 λαμπτήρες φθορισμού 18W και 

πολυκαρβονικό κάλυμα διάφανο

241 ΑΤΗΕ 

00Ν.122

ΗΛΜ 060 100,00% τεμ 5,00 30,33 151,65

190 Φωτιστικό οροφής στεγανού τύπου, γραμμικό με 2 λαμπτήρες φθορισμού 36W και 

πολυκαρβονικό κάλυμα διάφανο

242 ΑΤΗΕ 

00Ν.123

ΗΛΜ 060 100,00% τεμ 10,00 34,19 341,90

191 Φωτιστικό εξωτερικού χώρου, στεγανό, τύπου πυλώνα, LED, 64W 243 ΑΤΗΕ 

00Ν.124

ΗΛΜ 060 100,00% τεμ 10,00 1556,67 15.566,70

192 Ανιχνευτής κίνησης 244 ΑΤΗΕ 

Ν.62.1.3

ΗΛΜ 042 100,00% τεμ 18,00 60,00 1.080,00

193 Θεμελιακή-Αντικεραυνική Προστασία κτιρίου ΚΔΑΠ/ΜΕΑ 245 ΑΤΗΕ 

00Ν.125

ΗΛΜ 005 100,00% τεμ 1,00 10419,68 10.419,68

194 Θεμελιακή-Αντικεραυνική Προστασία κτιρίου Κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων και Αίθουσας 

Προβολών

246 ΑΤΗΕ 

00Ν.126

ΗΛΜ 005 100,00% τεμ 1,00 8871,65 8.871,65

195 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg 247 ΑΤΗΕ 

8201.1.2

ΗΛΜ 019 100,00% τεμ 20,00 37,09 741,80

196 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός Γομώσεως 6 kg 248 ΑΤΗΕ 

8202.2

ΗΛΜ 019 100,00% τεμ 3,00 69,68 209,04

197 Πίνακας πυρανίχνευσης τεσσάρων (4) ζωνών 249 ΑΤΗΕ 

00Ν.127

ΗΛΜ 052 100,00% τεμ 1,00 293,63 293,63

198 Πίνακας πυρανίχνευσης τεσσάρων (8) ζωνών 250 ΑΤΗΕ 

00Ν.128

ΗΛΜ 052 100,00% τεμ 1,00 440,65 440,65

Σε μεταφορά 308.569,20 675612,16

Α/Α Περιγραφή Εργασίας 
Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδικοί 

Αναθεώρησης 
Μονάδα Ποσότητα 

Τιμή 

( € )

Δαπάνη 
Α.Τ
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Μερική ( € ) Ολική ( € )

Από μεταφορά 308.569,20 675612,16
199 Ανιxνευτής ιονισμού - καπνού 251 ΑΤΗΕ 

Ν.9532.1

ΗΛΜ 062 100,00% τεμ 50,00 46,00 2.300,00

200 Πατητό κομβίο συναγερμού ηλεκτρικό, με γυάλινο κάλυμμα 252 ΑΤΗΕ 

Ν.9533.1

ΗΛΜ 060 100,00% τεμ 6,00 45,00 270,00

201 Φαροσειρήνα, IP65, με απομονωτή και βάση 253 ΑΤΗΕ 

Ν.9533.2

ΗΛΜ 060 100,00% τεμ 5,00 83,00 415,00

202 Φωτιστικό ασφαλείας 254 ΑΤΗΕ 

Ν.8987.3

ΗΛΜ 060 100,00% τεμ 49,00 44,80 2.195,20

203 Πυροσβεστικό ερμάριο επίτοιχο ή χωνευτό διαστάσεων 50Χ50 με ένα πυροσβεστικό κρουνό 

1/2΄΄

255 ΑΤΗΕ 

Ν.8204.1.1

ΗΛΜ 020 100,00% τεμ 2,00 199,42 398,84

204 Φωτιστικό ασφαλείας 2x21W 256 ΑΤΗΕ 

00Ν.129

ΗΛΜ 060 100,00% τεμ 3,00 149,21 447,63

205 Κεφαλή καταιονισμού (sprinkler) διατομής Φ 1/2 ins 257 ΑΤΗΕ 

Ν.8209

ΗΛΜ 011 100,00% τεμ 107,00 11,00 1.177,00

206 Δίκρουνο τροφοδότησης υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου από την ΠΥ, πλήρες (με 4΄΄ 

στο αντεπίστροφο)

258 ΑΤΗΕ 

Ν.8203.5.1

ΗΛΜ 020 100,00% τεμ 1,00 240,00 240,00

207 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 3/4 ins 259 ΑΤΗΕ 

00Ν.130

ΗΛΜ 005 100,00% m 181,60 14,70 2.669,52

208 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 1 ins 260 ΑΤΗΕ 

00Ν.131

ΗΛΜ 005 100,00% m 134,90 17,85 2.407,97

209 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 1 1/4 ins 261 ΑΤΗΕ 

00Ν.132

ΗΛΜ 005 100,00% m 30,30 21,00 636,30

210 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 1 1/2 ins 262 ΑΤΗΕ 

00Ν.133

ΗΛΜ 005 100,00% m 23,90 25,20 602,28

211 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 2 ins 263 ΑΤΗΕ 

00Ν.134

ΗΛΜ 005 100,00% m 73,60 28,35 2.086,56

212 Καλώδιο τύπου LIYCY διατοµής 2 Χ 1 mm2 264 ΑΤΗΕ 

00Ν.135

ΗΛΜ 047 100,00% m 466,80 2,10 980,28

213 Πυροσβεστικό συγκρότημα πλήρες, με έδραση κατά ΕΝ12845 265 ΑΤΗΕ 

00Ν.136

ΗΛΜ 021 100,00% τεμ 1,00 17516,02 17.516,02

Αθροισμα Εργασιών Ομάδας Δ 342.911,79 342911,79
5. Ομάδα Ε: Επενδύσεις, επιστρώσεις. 

1 Θερμομόνωση οροφών και δαπέδων με πλάκες από γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη 

πολυστερίνη πάχους 40 mm.  

266 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ  

079.45 

ΟΙΚ 7934 100,00% m2 956,37 8,00 7.650,96

2 Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 60 mm.  267 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ  

079.47 

ΟΙΚ 7934 100,00% m2 740,00 16,00 11.840,00

3 Θερμομόνωση εξωτερικού κελύφους με πλάκες από γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη 

πάχους 60 mm.  

268 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ  

079.70.3 

ΟΙΚ 7744 100,00% m2 300,00 24,00 7.200,00

4 Θερμομόνωση δώματος ή στέγης με πλάκες από γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη 

πάχους 70 mm.  

269 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ  

079.48 

ΟΙΚ 7934 100,00% m2 1340,00 16,00 21.440,00

5 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) εκ  λιθου λατομίου επιλογής της Υπηρεσίας, πάχους 

5cm και πλάτους 60cm  

270 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ  

073.12 

ΟΙΚ 7312 100,00% m2 149,35 120,00 17.922,00

Σε μεταφορά 66.052,96 1018523,95

Ποσότητα 
Τιμή 

( € )

Δαπάνη 
Α.ΤΑ/Α Περιγραφή Εργασίας 

Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδικοί 

Αναθεώρησης 
Μονάδα 
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Μερική ( € ) Ολική ( € )

Από μεταφορά 66.052,96 1018523,95
6 Κατασκευή χυτού ελαστικού (EPDM) δαπέδου ασφαλείας, ενδεικτικού τύπου SAFEPOL 

MULTICOLOUR.  

271 ΝΕΟ_ΟΙΚ  

074.1 

OIK 7373.1 100,00% m2 180,00 70,00 12.600,00

7 Προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση με οποιοδήποτε τρόπο πλυμένου διαβαθμισμένου, 

πολύχρωμου υλικού ποταμού, κοκκομετρίας 3-7 mm.  

272 ΝΕΟ_ΟΙΚ-Β  

041.3 

OIK 4104 100,00% m3 54,36 140,00 7.610,40

8 Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155). 273 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  

Γ-2.2 

ΟΔΟ 

3211.Β 

100,00% m2 242,00 1,31 317,02

9 Ασφαλτική προεπάλειψη.  274 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  

Δ-3 

ΟΔΟ 4110 100,00% m2 242,00 1,10 266,20

10 Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου 

πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου. 

275 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  

Δ-8.1 

ΟΔΟ 

4521.Β.1 

100,00% m2 242,00 7,10 1.718,20

11 Ξύλινα δάπεδα. Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm. Από ξυλεία 

τύπου δρυός 

276 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

53.50.3 

ΟΙΚ 5353 100,00% μμ 141,23 6,50 918,00

12 Επιστεγάσεις. Αρμοκάλυπτρα. Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 50 mm 277 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

72.47.1 

ΟΙΚ 7246 100,00% μμ 95,53 35,00 3.343,55

13 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες.  278 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

73.11 

ΟΙΚ 7311 100,00% m2 874,20 20,00 17.484,00

14 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε 

τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm 

279 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

73.36.1 

ΟΙΚ 7335 100,00% m2 1050,34 16,00 16.805,44

15 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα 

ελαχίστου πάχους 8 cm.  

280 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

73.92 

ΟΙΚ 7373.1 100,00% m2 132,89 25,00 3.322,25

16 Λοιπά μαρμαρικά. Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m. Μπαλκονοποδιές από μάρμαρο 

πάχους 4 cm 

281 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

75.36.2 

ΟΙΚ 7537 100,00% μμ 14,45 35,00 505,75

17 Χρωματισμοί. Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς.  282 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

77.15 

ΟΙΚ 7735 100,00% m2 2895,50 1,50 4.343,25

18 Χρωματισμοί. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 283 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

71.31

ΟΙΚ 7131 100,00% m2 2895,50 10,00 28.955,00

19 Χρωματισμοί. Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών. Επιφανειών επιχρισμάτων ή 

σκυροδεμάτων 

284 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

77.17.1 

ΟΙΚ 7737 100,00% m2 2895,50 3,00 8.686,50

20 Χρωματισμοί. Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η 

διαλύτη ενός η δύο συστατικών. Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα 

δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου. 

285 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

77.71.3 

ΟΙΚ 7771 100,00% m2 302,21 14,00 4.230,94

21 Χρωματισμοί επιφανειών οποιουδηποτε υλικου με  οικολογικό ακρυλικό ή πλαστικό χρώμα 

βελουτε, εσωτερικής ή εξωτερικης χρήσης  

286 ΝΕΟ_ΟΙΚ  

077.84.2 

ΟΙΚ 7786.1 100,00% m2 3925,06 16,00 62.800,96

22 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή 

μεμβράνη.  

287 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

79.10 

ΟΙΚ 7912 100,00% m2 1160,47 7,00 8.123,29

23 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Γεωυφάσματα μή υφαντά. Γεωϋφασμα μη υφαντό 

βάρους 205 gr/m² 

288 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

79.15.3 

ΟΙΚ 7914 100,00% m2 220,83 2,70 596,24

24 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά. Με 

φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm 

289 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

79.16.1 

ΟΙΚ 7914 100,00% m2 1100,00 0,50 550,00

25 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Μεμβράνη HDPE με αμφίπλευρες κωνικές ή 

σφαιρικές προεξοχές και επικολλημένο γεωύφασμα.  

290 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

79.19 

ΟΙΚ 7912 100,00% m2 100,00 17,00 1.700,00

Σε μεταφορά 250.929,95 1018523,95

Α/Α Περιγραφή Εργασίας 
Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδικοί 

Αναθεώρησης 
Μονάδα Ποσότητα 

Τιμή 

( € )

Δαπάνη 
Α.Τ
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Μερική ( € ) Ολική ( € )

Από μεταφορά 250.929,95 1018523,95
26 Δάπεδο κολλητό από μασιφ δρυινες σανιδες-λωριδες πάχους 18 έως 22 mm και πλάτους 

έως 20εκ.  

291 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 053.43 

ΟΙΚ 5343 100,00% m2 300,90 39,00 11.735,10

27 Επικεράμωση με τσιμεντένια κεραμίδια.  292 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 072.11 

ΟΙΚ7211 100,00% m2 1160,47 16,00 18.567,52

28 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), δοιωνδήποτε 

διαστάσεων, μετα ειδικων τεμαχιων  

293 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 073.26.2 

ΟΙΚ7328.1 100,00% m2 229,27 47,00 10.775,69

29 Επιστρώσεις δαπέδων με  πλακίδια  εφυαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), ''GROUP 4'', 

οιωνδήποτε διαστάσεων  

294 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 073.33.2 

ΟΙΚ7331 100,00% m2 79,73 36,00 2.870,28

30 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια Cotto klinker ή Cotto Gres Porcellanato  295 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 073.33.3 

ΟΙΚ7331 100,00% m2 859,83 50,00 42.991,50

31 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια Cotto Klinker ή Cotto Gres Porcellanato.  296 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 073.35 

ΟΙΚ7326.1 100,00% μμ 443,27 22,00 9.751,94

32 Επενδύσεις βαθμίδων (πάτημα και ρίχτυ) με  ειδικά τεμάχια πλακιδίων τύπου Cotto Klinker 

ή Cotto Gres Porcellanato.  

297 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 075.54.3 

ΟΙΚ7556 100,00% μμ 11,52 82,00 944,64

33 Σκαλομέρια βαθμίδων με  ειδικά τεμάχια πλακιδίων τύπου cotto klinker ή cotto gres 

porcellanato.  

298 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 075.58.2 

ΟΙΚ7559 100,00% Τεμ. 23,00 16,00 368,00

34 Σύστημα στεγανοποίησης δώματος με διπλές ασφαλτικές μεμβράνες στεγανοποίησης, 

εφαρμοζόμενες με φλόγιστρο.  

299 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 079.11.1 

ΟΙΚ7912 100,00% m2 1426,47 24,00 34.235,28

Αθροισμα Εργασιών Ομάδας Ε 383.169,90 383169,90
6. Ομάδα ΣΤ: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές. 100,00% 

1 Κατασκευη  Αυλόθυρας με ηλεκτρικό κλείδωμα και επένδυση ξυλείας IPE.  300 ΝΕΟ_ΟΙΚ-Β  

051.5 

ΟΙΚ5103 100,00% m2 5,00 170,00 850,00

2 Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες. Στέγη ξύλινη 

ανοίγματος 12,01 m έως 20,00 m  

301 ΝΕΟ_ΟΙΚ-Β  

052.66.3 

ΟΙΚ5267 100,00% m2 737,50 60,00 44.250,00

3 Ξύλινη επένδυση επιφανειών εξωτερικών χώρων,εκ ξυλείας  IPE Βραζιλίας  302 ΝΕΟ_ΟΙΚ-Β  

053.75 

ΟΙΚ5361 100,00% m2 193,00 70,00 13.510,00

4 Σύνθετα συστήματα κουφωμάτων από ανοδιωμενο αλουμίνιο, οποιουδήποτε αριθμού 

φύλλων, διαστασεων και σχήματος, ανοιγόμενα, ανακλινόμενα, περιστρεφόμενα, σταθερά, 

με συνδυασμό υαλοστασίων, υαλοθυρών και φεγγιτών, ενδεικτικού τύπου ALUMIL Μ11500.  

303 ΝΕΟ_ΟΙΚ-Β  

065.61 

ΟΙΚ6542 100,00% m2 124,65 324,00 40.386,60

5 Επένδυση στέψης στηθαίων με διαμορφωμένα φύλλα λαμαρίνας.  304 ΝΕΟ_ΟΙΚ-Β  

065.63 

ΟΙΚ6542 100,00% μμ 199,56 26,00 5.188,56

6 Ικριώματα -  Αντιστηρίξεις. Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά.  305 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

23.3 

ΟΙΚ 2303 100,00% m2 1267,00 5,00 6.335,00

7 Ικριώματα -  Αντιστηρίξεις. Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων.  306 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

23.5 

ΟΙΚ 2304 100,00% m2 253,00 5,00 1.265,00

Σε μεταφορά 111.785,16 1401693,85
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Μερική ( € ) Ολική ( € )

Από μεταφορά 111.785,16 1401693,85
8 Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ 

ή τεχνητές πλάκες. Στέγη ξύλινη ανοίγματος έως 6,00 m 

307 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

52.66.1 

ΟΙΚ 5266 100,00% m2 22,70 40,00 908,00

9 Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ 

ή τεχνητές πλάκες. Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m 

308 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

52.66.2 

ΟΙΚ 5267 100,00% m2 206,86 55,00 11.377,30

10 Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας. 

Ζευκτά από ξυλεία πριστή 

309 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

52.76.2 

ΟΙΚ 5277 100,00% m3 3,41 600,00 2.046,00

11 Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή. 

Τεγίδωση από ξυλεία πριστή 

310 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

52.79.2 

ΟΙΚ 5280 100,00% m3 0,50 400,00 200,00

12 Σανίδωμα στέγης. Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm 311 ΝΕΤ ΟΙΚ-

Β52.80.02

ΟΙΚ 5282 100,00% m2 1160,47 17,00 19.727,99

13 Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Κατεργασία επιφανειών σκελετού στέγης. Πλήρης 

κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, μόρφωση γωνιών με εργαλείο) 

312 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

52.88.2 

ΟΙΚ 5289 100,00% m2 88,06 4,60 405,08

14 Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα 

δρομική, πλάτους έως 13 cm 

313 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

54.46.1 

ΟΙΚ 5446.1 100,00% m2 5,28 105,00 554,40

15 Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θυρόφυλλα, συρόμενα πρεσσαριστά. Για 

θυρόφυλλα συνολικού πάχους 50 mm 

314 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

54.66.1 

ΟΙΚ 5466.1 100,00% m2 10,80 140,00 1.512,00

16 Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Ξύλινες ψευτόκασσες τοίχων. Δρομικών 

τοίχων 

315 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

54.90.1 

ΟΙΚ 5446.1 100,00% m 167,98 10,00 1.679,80

17 Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Ξύλινες ψευτόκασσες τοίχων. Μπατικών 

τοίχων 

316 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

54.90.2 

ΟΙΚ 5446.1 100,00% m 60,00 15,00 900,00

18 Κλιμακοστάσια - Κιγκλιδώματα. Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία. Από ξυλεία δρυός 

αρίστης ποιότητας 

317 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

55.1.1 

ΟΙΚ 5501.1 100,00% m 9,00 100,00 900,00

19 Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ράφια ή χωρίσματα πάχους 25 mm πρεσσαριστά.  318 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

56.9 

ΟΙΚ 5608.1 100,00% m2 9,08 55,00 499,40

20 Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων επιφάνειας μεγαλύτερης των 0,40 

m².  

319 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

56.10 

ΟΙΚ 5613.1 100,00% Τεμ. 20,00 35,00 700,00

21 Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Κρεμάστρες (port-manteau) απλές.  320 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

56.16 

ΟΙΚ 5616 100,00% μμ 15,00 25,00 375,00

22 Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL.  321 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

56.21 

ΟΙΚ 5617 100,00% m2 14,81 25,00 370,25

23 Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα.  322 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

56.25 

ΟΙΚ 5613.1 100,00% m2 22,47 140,00 3.145,80

24 Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής.  323 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

61.30 

ΟΙΚ 6118 100,00% Kg 6177,00 2,80 17.295,60

25 Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, 

δίφυλλες. Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης 

πυραντίστασης 90 min 

324 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

62.61.3 

ΟΙΚ 6236 100,00% m2 11,52 350,00 4.032,00

26 Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων 

διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 

325 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

64.1.1 

ΟΙΚ 6401 100,00% Kg 6144,00 4,00 24.576,00

Σε μεταφορά 202.989,78 1401693,85
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Άρθρου 
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Μερική ( € ) Ολική ( € )

Από μεταφορά 202.989,78 1401693,85
27 Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm.  326 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

64.29 

ΟΙΚ 6428 100,00% m 49,35 18,00 888,30

28 Υαλουργικά. Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED). Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) 

συνολικού πάχους 6 mm 

(3 mm + μεμβράνη + 3 mm) 

327 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

76.22.1 

ΟΙΚ 7609.2 100,00% m2 30,70 35,00 1.074,50

29 Υαλουργικά. Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED). Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) 

συνολικού πάχους 12 mm 

(4 mm + μεμβράνη + 4 mm + μεμβράνη + 4 mm) 

328 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

76.22.3 

ΟΙΚ 7609.2 100,00% m2 34,92 50,00 1.746,00

30 Τεχνικά Έργα. Ξύλινες πέργκολες. Ξύλινη πέργολα ορθογωνικού σχήματος 329 ΝΕΤ ΠΡΣ  

Β9.1 

ΟΙΚ 5104 100,00% m2 61,12 60,00 3.667,20

31 Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα πρεσσαριστά οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχήματος, 

με ή χωρίς φεγγίτη.  

330 NEO_ΟΙΚ-Β  

054.66.03

ΟΙΚ 5467.1 100,00% m2 47,52 260,00 12.355,20

32 Ξύλινες κάσσες θυρών από σκληρή ξυλεία, πλάτους έως 300 mm.  331 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 054.87 

ΟΙΚ 5446.1 100,00% μμ 125,88 30,00 3.776,40

33 Ερμάρια κουζίνας δαπέδου με συρτάρια ρηχά ή/και βαθιά και μηχανισμούς φρένου, με όψη 

από Βακελίτη ή Πολυμερικο φύλλο.  

332 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 056.11 

ΟΙΚ 5613.1  100,00% m2 4,86 780,00 3.790,80

34 Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, ανοιγόμενα (μονόφυλλα ή δίφυλλα) και ερμάρια εντοιχισμού 

ηλεκτρικών συσκευών, με Βακελίτη ή Πολυμερικό φύλλο, με βάθος έως 60 cm.  

333 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 056.23 

ΟΙΚ 5613.1  100,00% m2 6,82 460,00 3.137,20

35 Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστά, ανοιγόμενα, μονόφυλλα ή δίφυλλα από Βακελίτη ή 

Πολυμερικό φύλλο, με βάθος έως 35 cm.  

334 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 056.24 

ΟΙΚ5613.1 100,00% m2 8,82 380,00 3.351,60

36 Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης από αλουμίνιο.  335 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 061.29 

ΟΙΚ 6118 100,00% m2 43,06 180,00 7.750,80

37 Πυράντοχες χαλύβδινες υαλόθυρες τύπου RP-hermetic 50 ή ισοδύναμου, οποιουδήποτε 

αριθμού φύλλων, διαστάσεων και σχήματος, ανοιγομενες με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη 

κατηγορίας αντοχής RΕ 60  σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1634-1.  

336 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 062.61.5 

ΟΙΚ 6236 100,00% m2 9,60 680,00 6.528,00

38 Σύνθετα συστήματα κουφωμάτων από ανοδιωμενο αλουμίνιο, οποιουδήποτε αριθμού 

φύλλων, διαστασεων, σχήματος και τύπου, με συνδυασμό υαλοστασίων, υαλοθυρών και 

φεγγιτών, χωρίς θερμοδιακοπή ενδεικτικού τύπου ALUMIL Μ9400.  

337 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 065.1.4 

ΟΙΚ 6501 100,00% m2 21,78 130,00 2.831,40

39 Υαλόθυρες οποιουδήποτε αριθμού φύλλων, διαστάσεων και σχήματος, ανοιγομενες με ή 

χωρίς σταθερό φεγγίτη, χωρίς θερμοδιακοπή, ενδεικτικού τύπου ALUMIL Μ15000.  

338 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 065.2.2.2 

ΟΙΚ 6503 100,00% m2 27,36 210,00 5.745,60

40 Υαλόθυρες Εισόδου από αλουμίνιο, οποιουδήποτε αριθμού φύλλων, διαστάσεων και 

σχήματος, ανοιγομενες με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, με θερμοδιακοπή, ενδεικτικού τύπου 

ALUMIL Μ11500.  

339 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 065.2.2.8 

ΟΙΚ 6508 100,00% m2 41,14 270,00 11.107,80

41 Θύρες από αλουμίνιο, συμπαγείς από θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, 

μονόφυλλες, οποιωνδήποτε διαστάσεων, ανοιγόμενες με ή χωρις στρογγυλό φεγγίτη, 

ενδεικτικού τύπου ALUMIL Μ11500.  

340 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 065.5 

ΟΙΚ 6502 100,00% m2 13,68 250,00 3.420,00

Σε μεταφορά 274.160,58 1401693,85
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Μερική ( € ) Ολική ( € )

Από μεταφορά 274.160,58 1401693,85
42 Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο, με καπάκι, σκοτία ή 

εμφανή προφίλ αλουμινίου μεταξύ των υαλοπετασμάτων, επάλληλα ή συρόμενα.  

341 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 065.20.3 

ΟΙΚ 6501 100,00% m2 44,00 270,00 11.880,00

43 Ειδικά Profil για ποδιές κουφωμάτων - πάγκους ενδεικτικού τύπου ALUMIL Μ8800.  342 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 065.60 

ΟΙΚ 6542 100,00% μμ 82,05 55,00 4.512,75

44 Διπλοί υαλοπίνακες θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί συνολικού πάχους 

30mm  (κρύσταλλο laminated και low-e 4+4mm, κενό με argon 16mm, κρύσταλλο laminated 

3+3mm).  

343 ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

 076.27.4 

ΟΙΚ 7609.2 100,00% m2 125,56 90,00 11.300,40

45 Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή 

πλευράς έως 160 mm.  

344 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

61.5 

ΟΙΚ 6104 100,00% Kg 1000,00 2,40 2.400,00

46 Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή 

πλευράς >160 mm.  

345 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  

61.6 

ΟΙΚ 6104 100,00% Kg 1000,00 2,50 2.500,00

Αθροισμα Εργασιών Ομάδας ΣΤ 306.753,73 306753,73
7. Ομάδα Ζ: Εργασίες Πρασίνου 

1 Φυτικό υλικό. Προμήθεια δέντρου Σφένδαμου  346 ΝΕΟ_ΠΡΣ  

0Δ1.13 

ΠΡΣ 5210 100,00% Τεμ. 5,00 100,00 500,00

2 Αρδευτικά δίκτυα. Πλήρης εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος χλοοτάπητα με pop-up  347 ΝΕΟ_ΠΡΣ  

00Η.10 

ΗΛΜ 8 100,00% m2 1376,45 3,00 4.129,35

3 Αρδευτικά δίκτυα. Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος δέντρων και 

θάμνων  

348 ΝΕΟ_ΠΡΣ  

00Η.11 

ΗΛΜ 8 100,00% μμ 120,00 6,00 720,00

4 Χωματουργικές εργασίες. Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την 

προμήθεια του υλικού.  

349 ΝΕΤ ΠΡΣ  Α6 ΠΡΣ 1620 100,00% m3 442,94 2,60 1.151,64

5 Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - Παγκάκια. Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους 

χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου 

350 ΝΕΤ ΠΡΣ  

Β10.1 

ΟΙΚ 5104 100,00% Τεμ. 4,00 190,00 760,00

6 Τεχνικά Έργα. Κάδοι Απορριμμάτων. Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος 351 ΝΕΤ ΠΡΣ  

Β11.2 

ΟΙΚ 5104 100,00% Τεμ. 6,00 240,00 1.440,00

7 Φυτά εσωτερικού χώρου. Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε7 352 ΝΕΤ ΠΡΣ  

Δ5.7

ΠΡΣ 5220 100,00% Τεμ. 13,00 60,00 780,00

8 Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για 

την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα .  

353 ΝΕΤ ΠΡΣ  Γ1 ΠΡΣ 1140 100,00% Στρ. 1,50 105,00 157,50

9 Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ5 354 ΝΕΤ ΠΡΣ  

Δ1.5 

ΠΡΣ 5210 100,00% Τεμ. 9,00 45,00 405,00

10 Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ6 355 ΝΕΤ ΠΡΣ  

Δ1.6 

ΠΡΣ 5210 100,00% Τεμ. 4,00 80,00 320,00

11 Φυτικό υλικό. Θάμνοι. Θάμνοι κατηγορίας Θ3 356 ΝΕΤ ΠΡΣ  

Δ2.3 

ΠΡΣ 5210 100,00% Τεμ. 10,00 7,40 74,00

12 Φυτικό υλικό. Αναρριχώμενα φυτά. Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α2 357 ΝΕΤ ΠΡΣ  

Δ3.2 

ΠΡΣ 5220 100,00% Τεμ. 30,00 4,50 135,00

13 Φυτικό υλικό. Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή,  βολβώδη κλπ φυτά. Ποώδη - πολυετή και 

ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγ. Π2 

358 ΝΕΤ ΠΡΣ  

Δ6.2 

ΠΡΣ 5220 100,00% Τεμ. 70,00 1,65 115,50

Σε μεταφορά 10.687,99 1708447,57

Α/Α Περιγραφή Εργασίας 
Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδικοί 

Αναθεώρησης 
Μονάδα Ποσότητα 

Τιμή 

( € )

Δαπάνη 
Α.Τ
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Μερική ( € ) Ολική ( € )

Από μεταφορά 10.687,99 1708447,57
14 Φυτικό υλικό. Προμήθεια κηπευτικού χώματος.  359 ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ7 ΠΡΣ 1710 100,00% m3 88,59 8,50 753,02

15 Φυτικό υλικό. Προμήθεια φυτικής γης.  360 ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ8 ΠΡΣ 1620 100,00% m3 354,35 6,00 2.126,10

16 Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός. Άνοιγμα 

λάκκων διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m 

361 ΝΕΤ ΠΡΣ  

Ε1.1 

ΠΡΣ 5130 100,00% Τεμ. 40,00 0,60 24,00

17 Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός. Άνοιγμα 

λάκκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m 

362 ΝΕΤ ΠΡΣ  

Ε1.2 

ΠΡΣ 5120 100,00% Τεμ. 18,00 1,50 27,00

18 Εγκατάσταση πρασίνου. Υποστύλωση δένδρων. Υποστύλωση δένδρου με την αξία του 

πασσάλου. Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m 

363 ΝΕΤ ΠΡΣ  

Ε11.1.1 

ΠΡΣ 5240 100,00% Τεμ. 36,00 2,50 90,00

19 Εγκατάσταση πρασίνου. Εγκατάσταση χλοοτάπητα. Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου 

χλοοτάπητα. 

364 ΝΕΤ ΠΡΣ  

Ε13.2 

ΠΡΣ 5510 100,00% Στρ. 1,40 5500,00 7.700,00

20 Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου έως 

0,35 lt. 

365 ΝΕΤ ΠΡΣ  

Ε9.11 

ΠΡΣ 5210 100,00% Τεμ. 70,00 0,40 28,00

21 Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 

4,00 lt. 

366 ΝΕΤ ΠΡΣ  

Ε9.4 

ΠΡΣ 5210 100,00% Τεμ. 40,00 1,10 44,00

22 Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 

40 lt. 

367 ΝΕΤ ΠΡΣ  

Ε9.7 

ΠΡΣ 5210 100,00% Τεμ. 18,00 4,00 72,00

23 Συντήρηση πρασίνου. Λιπάνσεις. Λίπανση φυτών με τα χέρια 368 ΝΕΤ ΠΡΣ  

ΣΤ3.1 

ΠΡΣ 5340 100,00% Τεμ. 256,00 0,05 12,80

24 Συντήρηση πρασίνου. Λιπάνσεις. Λίπανση χλοοτάπητα, χειρωνακτική 369 ΝΕΤ ΠΡΣ  

ΣΤ3.4 

ΠΡΣ 5540 100,00% Στρ. 2,80 11,25 31,50

25 Συντήρηση πρασίνου. Κούρεμα χλοοτάπητα και χλοοτάπητα πρανών. Με μικρό ελκυστήρα 

με χλοοκοπτική εξάρτηση 

370 ΝΕΤ ΠΡΣ  

ΣΤ4.8.2 

ΠΡΣ 5530 100,00% Στρ. 8,40 22,50 189,00

26 Συντήρηση πρασίνου. Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση ζιζανίων. Βοτάνισμα 

με τα χέρια. 

371 ΝΕΤ ΠΡΣ  

ΣΤ6.1 

ΠΡΣ 5551 100,00% Στρ. 0,30 90,00 27,00

27 Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων με χρήση κοχλιοφόρου συσκευής. Άνοιγμα 

λάκκων διαστάσεων  0,20 x 0,20 x 0,30 m 

372 ΝΕΤ ΠΡΣ  

Ε3.1 

ΠΡΣ 5150 100,00% Τεμ. 70,00 0,40 28,00

28 Συντήρηση πρασίνου.  Κλάδεμα φυτών. Κούρεμα χλοοτάπητα και χλοοτάπητα πρανών. Με 

βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή 

373 ΝΕΤ ΠΡΣ  

ΣΤ4.8.1 

ΠΡΣ 5530 100,00% Στρ. 0,50 27,50 13,75

29 Συντήρηση πρασίνου. Κλάδεμα φυτών. Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων. 

Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ 

374 ΝΕΤ ΠΡΣ  

ΣΤ4.3.3 

ΠΡΣ 5354 100,00% Τεμ. 14,00 100,00 1.400,00

30 Διάφορες εργασίες. Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων. Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου 

κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m 

375 ΝΕΤ ΠΡΣ  

Ζ2.3 

ΠΡΣ 5354 100,00% Τεμ. 14,00 80,00 1.120,00

Αθροισμα Εργασιών Ομάδας Ζ 24.374,16 24374,16
8. Ομάδα Η: Λοιπά, τελειώματα. 

1 Παιχνίδι ελατηρίου κατάλληλο για ΑμεΑ  376 ΝΕΟ_ΠΡΣ  

Β13.6 

ΠΡΣ 5104 100,00% Τεμ. 1,00 1710,00 1.710,00

2 Μύλος κατάλληλος για ΑμεΑ  377 ΝΕΟ_ΠΡΣ  

Β13.4 

ΠΡΣ 5104 100,00% Τεμ. 1,00 8600,00 8.600,00

3 Μεταλλική κούνια 2 θέσεων με ένα κάθισμα ασφαλείας νηπίων και ένα κάθισμα ΑμεΑ  378 ΝΕΟ_ΠΡΣ  

Β13.5 

ΠΡΣ 5104 100,00% Τεμ. 1,00 3950,00 3.950,00

4 Παιχνίδι δραστηριοτήτων κατάλληλο για ΑμεΑ  379 ΝΕΟ_ΠΡΣ  

Β13.3 

ΠΡΣ 5104 100,00% Τεμ. 1,00 15000,00 15.000,00

5 Κούνια αμαξίδιο κατάλληλο για ΑμεΑ  380 ΝΕΟ_ΠΡΣ  

Β13.2 

ΠΡΣ 5104 100,00% Τεμ. 1,00 7800,00 7.800,00

6 Σύνθετο συγκρότημα κατάλληλο για ΑμεΑ  381 ΝΕΟ_ΠΡΣ  

Β13.1 

ΠΡΣ 5104 100,00% Τεμ. 1,00 17000,00 17.000,00

Αθροισμα Εργασιών Ομάδας Η 54.060,00 54060,00

Α/Α Περιγραφή Εργασίας 
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Άρθρου 
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1.786.881,74

18,00% 321.638,71

2.108.520,45
15,00% 316.278,07

2.424.798,52
 4.787,29

2.429.585,81
24,00% 583.100,59

3.012.686,40

Ιωάννινα ..../..../2020

Ελέγχθηκε
Η Προϊσταμένη Τμήματος

Μελετών & Εκτέλεσης Έργων

Μαρία Χατζηαντωνίου 
Αρχιτέκτων Μηχ/κος 

 

Εργασίες Προυπολογισμού 

Γ.Ε & Ο.Ε (%) 

Μερική Δαπάνη
Απρόβλεπτα (%) 

Μερική Δαπάνη
Ποσό για αναθεωρήσεις 

Μερική Δαπάνη
Φ.Π.Α. (%) 

Γενικό Σύνολο : 

Ιωάννινα  ..../.... 2020

Θεωρήθηκε
Ο Αν/της Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Ιωάννης Κίτσος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου
Δασολογος 

Ιωάννινα  ..../.... 2020

Οι συντάξαντες

Ιωάννα Ιωάννου
Αρχιτεκτων Μηχανικός

Σοφία Γαλάνη

Πολιτικός Μηχανικός

Ορέστης Μπρίκος 
Πολιτικός Μηχ/κος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  "ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΑΙΔΙ"  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ   
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών   
   
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.012.686,40€ (με αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α.) 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην 
περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται 
στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση 
των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την 
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα 
του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου προκύπτει το 
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους 
εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές 
μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από 
τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 

1.1.2 Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, 
φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες 
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλιές των μεταφορικών μέσων 
και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών 
μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, 
σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων 
Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 



Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές 
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 
(ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις 
αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 
συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή 
τους. 

1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών 
(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 
ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις 
ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, 
ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των 
έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται 
ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων 
οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού 
προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που 
απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση 
ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων 
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., 
στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η 
κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του 
απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι 
φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων 
προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση 
των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους 
(βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και 
αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους 
ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 
Δημόσιο 

(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά 
έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του 
συγκεκριμένου έργου. 

1.1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα 
μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 



1.1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των 
μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της 
πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα 
πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι 
δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους 
ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις 
κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

1.1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 
φύσεως “’δοκιμαστικών τμημάτων” που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 
μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες 
εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις 
οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί 

τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι 
αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά 
αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι 
ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλιές και καθυστερήσεις (που δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν 
απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. 

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.1.10 Οι δαπάνες προμήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 
προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 
παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 
επισημαίνονται με αστερίσκο ). 

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων 

1.1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων 
και προσωπικού που οφείλονται: 

(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
κ,λπ.), 

(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης 
των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής 
εκτέλεσης των εργασιών), 

(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για 
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑχ κ.λπ.), 

(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 

(ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου 



που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα 
είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, 

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου 
για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και 
υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις 
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο 
από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές 

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, 
όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης 
εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του 
εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται 
ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς 
και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και 
σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής 
σήμανσης. 

1.1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των 
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται 
για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του 
εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων 
λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του 
έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός 
ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας ), 

1.1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο 
χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές 
μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με 
εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, 
πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί 
δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. 

1.1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 
κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς 
φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την 
αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται 
τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός 
αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 



1.1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών 
που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 
διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε 
οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα 
συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων 
εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή 
τους. 

1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, 
Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, 
τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις 
για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την 
εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. 
μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που 
οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των 
ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του 
Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής 
του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, 
κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι 
δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή 
ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, 
εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση 
υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, 
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την 
εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, 
δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και 
απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, 
τεχνικών έργων κ,λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, 
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες 
Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 
ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας 
των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, 



αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία 
επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει 
μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες 
εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) 
και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες 
δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του 
έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, 
σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες 
εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως 
καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των 
εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 
περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

1. Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και 
λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύμβασης. 

2. Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3. Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

4. Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 
διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 
ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών 
απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

5. Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την 
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά 
τρόπο αποδεκτό και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

6. Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής 
χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο 
χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου 
χρόνου απασχόλησης. 

7. Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

8. Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

9. Για φόρους. 

10. Για εγγυητικές. 



11. Ασφάλισης του έργου. 

12. Προσυμβατικού σταδίου. 

13. Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

14. Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί 
να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και 
απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη 
ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από 
ασφάλιση). 

(β) Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα 
οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

1. Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 
(περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις 
προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

2. Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την 
προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη 
μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 
απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι 
δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό 
και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, 
ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

3. Νομικής υποστήριξης 

4. Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση 

5. Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. 
χρήση αυτοκινήτων 

6. Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού 

7. Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς 
αυτούς 

8. Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

9. Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

10. Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της 
επιχείρησης, κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 

Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο 
παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που 
επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του 
παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο 
παράδειγμα: 



(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης όμβριων και 
ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για 
αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται 
αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως 
μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

DN / DM 

όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν 
Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη 
υπάρχουσα διάμετρος. 

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή 
αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας 
του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της 
χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το 
λόγο: 

DN/12 

όπου DN: ΤΟ πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στενάνωση αρμών υε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒΝ χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής 
ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της 
χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο: 

ΒΝ / 240 

όπου ΒΝ: ΤΟ πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 
παρόντοςΤιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η 
υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή 
άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1.1  Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων 
μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών 



επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων 
εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, 
προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που 
υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην 
διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε 
εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την 
τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό 
Τιμολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο 
τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου. 

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που 
αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη 
αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε 
οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο 
άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο. 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιοσδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, 
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 
 

• Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά 
εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά. 

• Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή 
αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως 
τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή 
αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν 
αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), 
χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού. 

• Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί 
εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά 



• υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην 
κατηγορία του "βράχου"περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους 
πάνω από 0,50 m3. 

• Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς 
σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς 
τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 
MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται 
με το ripper των προωθητών ισχύος 300 HP, η δε απόδοση των υδραυλικών 
σφυρών είναι μειωμένη)           

 2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς 
λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 

Χειρολαβές 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες 
ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος 
και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες 
ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και 
ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης 
(μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο 
(δίφυλλο παράθυρο). 

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή 
χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος 

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας 

- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που 
ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και 
φύλλο - δάπεδο). 

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας 
χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 

- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ. 



- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με 
Master Key 

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα 
ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων 

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις 
διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Εργων"διατάξεις, εκτός 
εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση 
περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος. 

2.2.3 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) επιφανειών ή σε 
μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως 
περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε 
άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή 
χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού. 

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική 
προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών 
κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται 
σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών. 

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω 
παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που 
είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου 
αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, 
καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή 
όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων. 



Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι 
δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα 
τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις 
περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού 
προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. 
στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται. 

Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η 
επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής 
συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών 
διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή 
κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται 
παρακάτω: 

α/

α Είδος Συντελεστής 

1. 

Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις 

ή με υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν 

λιγότερο από το 50% του ύψους κάσσας 

θύρας.   

 α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 2,30 

 β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 2,70 

 γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές   

 

με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο 

από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.   

 α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,90 

 β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 2,30 

 γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 2,60 

3. Υαλοστάσια :   

 α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,00 

 β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 1,40 

 γ) με κάσσα επί μπατικού 1,80 

 δ) παραθύρων ρολλών 1,60 

 ε) σιδερένια 1,00 



4. 

Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου 

(χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) πλην 

ρολλών 3,70 

5. 

Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των 

εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60 

6. Σιδερένιες θύρες :   

 α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 2,80 

 

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο 

πλευρές 2,00 

 

γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με 

ποδιά) 1,00 

 δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ 1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά :   

 α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 2,50 

 β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 1,00 

 γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :   

 α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 1,00 

 β) πολυσυνθέτου σχεδίου 1,50 

9. Θερμαντικά σώματα :   

 

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει 

των Πινάκων συντελεστών των 

εργοστασίων κατασκευής των θερμαντικών 

σωμάτων   

 

2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 

1. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και 
χρώματος μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες ποικιλίες 
που παράγονται. Αυτό σε καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα κοιτάσματα 
μαρμάρου των διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως προς το χρώμα, την 
σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιμές διάθεσης των 
μαρμάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και μάλιστα σημαντικά, ανάλογα με 
τα χαρακτηριστικά τους. 

Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με μάρμαρα 
των NET OIK περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που επισημαίνεται με 
διπλό αστερίσκο. 



2. Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, 
λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή μαλακό κατά περίπτωση, και είναι 
ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων 
ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα 
χρησιμοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα στην 
περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει την τιμή 
διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και σ' αυτήν να προσθέσει την τιμή 
"φατούρας" που προβλέπεται στο NET OIK. Παράλληλα θα πρέπει να επέμβει 
στην περιγραφή του άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυμητά χαρακτηριστικά 
του μαρμάρου. 

Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο η επιλογή του 
τύπου να γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία. 

4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των 
Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12058: Natural stone flooring and stair - 
Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις και 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες 
για επενδύσεις - Απαιτήσεις και να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 
10976/244, ΦΕΚ 973Β/18-07-2007. 

 
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 
 

1 Πεντέλης Λευκό 
2 Κοκκιναρά Τ εφρόν 
3 Κοζάνης Λευκό 
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 
6 Μαραθώνα Γ κρί 
7 Νάξου Λευκό 
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν - μελανό 
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν - μελανό 

10 Βέροιας Λευκό 
11 Θάσου Λευκό 
12 Πηλίου Λευκό  

 
 

 
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 
2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 
3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 
4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 
5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 
6 Στύρων Πράσινο 
7 Λάρισας Πράσινο 
8 Ιωαννίνων Μπεζ 
9 Φαρσάλων Γ κρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 
11 Διονύσου Χιονόλευκο 



 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 
2 Χίου Τεφρό 
3 Χίου Κίτρινο 
4 Τήνου Πράσινο 
5 Ρόδου Μπεζ 
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 
7 Βυτίνας Μαύρο 
8 Μάνης Ερυθρό 
9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 
12 Τ ρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 
13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 
14 Αράχωβας καφέ 

5. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών 
(νερόλουστρο) 
 
6. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο 

 
 2.2.5 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και 
ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31. 

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε 
έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05. 

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και 
με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12. 

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό 
αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην 
περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας 
διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, 
οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30. 

Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με 
το άρθρο 79.55. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Α. Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση  παραπλέυρως της 
αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής 
μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού 
έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 

Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι 
ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 

Σε αστικές περιοχές  



- απόσταση < 5 km 0,28 

- απόσταση >5km 0,21 

Εκτός πόλεως  

• οδοί καλής βατότητας  

- απόσταση < 5 km 0,20 

- απόσταση >5km 0,19 

• οδοίκακής βατότητας  

- απόσταση < 5 km 0,25 

- απόσταση >5km 0,21 

• εργοταξιακές οδοί  

- απόσταση < 3 km 0,22 

- απόσταση >3km 0,20 

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη 
αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 
εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής 
κλίμακας εκσκαφές) 

0,03 

 

Οι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου  των 
άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά 
μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. 

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε 
άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε 
εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (NET 
OIK), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με , και 
αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση  παρατίθεται η τιμή που 

αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο 

Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής 

(περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 



 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
 

 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που 

είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά 

Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 

περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 

εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις 

δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται 

για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη 

Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την 

απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 

προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν 

άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου προκύπτει 

το προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί 

μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. 

Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, 

έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν 

απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 

1.2 Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 

βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 

αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με 

τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλιές των 

μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών 

περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του 

Τιμολογίου. 

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία 

μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και 

λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των 

ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 

δημοπράτησης. 

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. 

πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 

συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα 

διαχείρισή τους. 

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 

εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και 

αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που 

καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, 

οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής 

απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές 

ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού 



(εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και 

μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών 

με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την 

κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 

εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση 

ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 

εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής 

προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους 

δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), 

σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η 

κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η 

εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές 

δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών 

στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους 

στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των 

εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από 

σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό 

αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς 

όρους. 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων 

έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από 

το Δημόσιο 

(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 

Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις 

ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα 

μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 

κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των 

μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, 

της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή 

ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., 

καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της 

κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, 

ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 

φύσεως "δοκιμαστικών τμημάτων” που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς 

όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, 

χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 

μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για 

συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 

χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί 

τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι 

αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά 

αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι 

ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλιές και καθυστερήσεις (που 



δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν 

απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. 

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 

διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.10 Οι δαπάνες προμήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 

ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών 

υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία 

άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα 

(άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο ). 

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε 

να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 

λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων 

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις 

μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται: 

 (α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 

Ο.Κ.Ω. κ.λπ.), 

(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου 

εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 

τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών), 

(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους 

αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑχ κ.λπ.), 

(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 

εμποδίων, 

(ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 

(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 

υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε 

τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. 

ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, 

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 

έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου 

και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων 

στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται 

απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές 

(2)  Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 

κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των 

εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά 

των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και 
φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει 
από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση 
και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την 
απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την 
περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των 
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν 



απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές 
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και 
σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο 
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 
θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας ), 

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται 
στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με 
τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ 
αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως 
επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην 
Υπηρεσία προς έλεγχο. 

1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν 
αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων 

Ο.Κ.Ω. 

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 
κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς 
φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την 
αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να 
προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το 
περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 
ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών. 

1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 
διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί 
σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση 
αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών 
κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, 
προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της 
Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. 
που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες 
εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα 
αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 
Ανάδοχος του Έργου. 

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 
αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων 
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του 
Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων 
μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα 
του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής 
του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών 
κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική 
έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς 
και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή 
ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν 
απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση 
ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση 
των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την 
εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, 



δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και 
απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, 
τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων 
αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη 
δημοπράτησης. 

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ,λπ. 

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες 
Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 
ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα 
οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1)  τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2)   θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν 
λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, 
κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων 
(Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως 
δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν 
συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες 
διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι 
κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα 
επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των 
εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του 
προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου 
Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 
περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και 
λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 
διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 
ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών 
απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την 
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά 
τρόπο αποδεκτό και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής 
χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο 
χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του 
προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 



(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που 
μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και 
απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη 
ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από 
ασφάλιση). 

(β) Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της 
σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) (Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 

(περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα 

με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την 

προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε 

περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται 

υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες 

περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. 

Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο 

(π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης 

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού 

π.χ. χρήση αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς 

προσωπικού 

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους 

εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση 

προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της 

επιχείρησης, κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου 

βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται 

στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, 

ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να 

αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους 

σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 



(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης όμβριων και 

ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 
Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 

αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος 

Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο 

προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής 

διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

DN / DM 

όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που 

περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως 

μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος. 

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασιιένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή 

αναλόνου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της 

συμβατικής πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της 

επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας 

πάχους 12 mm, με βάση το λόγο: 

DN/12 

όπου DN: ΤΟ πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒΝ χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής 

ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της 

χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το 

λόγο: 

ΒΝ / 240 

όπου ΒΝ: ΤΟ πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 

παρόντος Τιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση 

η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε 

ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του 

παρόντος. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που 
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά 
Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 
περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις 
δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες 
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα 
λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την 
απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν 
άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου προκύπτει 
το προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί 
μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του 
Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα 
κάτωθι: 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, 
έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 

1.2 Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με 
τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλιές των 
μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών 
περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του 
Τιμολογίου. 
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία 
μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών 
και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των 
ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης. 

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. 
πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 
συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα 
διαχείρισή τους. 

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και 
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που 
καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, 
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις 
νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού 
(εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και 
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μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών 
με 
εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την 
κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την 
εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε 
ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής 
προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους 
δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), 
σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η 
κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η 
εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές 
δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών 
στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους 
στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των 
εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από 
σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό 
αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς 
όρους. 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων 
έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από 
τοΔημόσιο 

(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 
Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις 
ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα 
μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες 
των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών 
σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, 
ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση 
της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, 
ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των 
πάσης φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων” που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία 
υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 
μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για 
συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί 
τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, 
οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και 
λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του 
έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλιές και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. 
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
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1.10 Οι δαπάνες προμήθειας η παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών 
υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα 
οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται 
ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο ). 
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε 

να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων 

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις 
μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται: 
(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 

Ο.Κ.Ω. κ.λπ.), 

(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου 
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 
τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών), 

(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους 
αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑχ κ.λπ.), 

(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 
εμποδίων, 

(ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε 
τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& 
Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, 

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 
έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού 
δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων 
στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

 
1. Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται 
απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές 

2. Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά 
των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και 
φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει 
από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση 
και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την 
απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την 
περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη 
των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν 
απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές 
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και 
σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο 
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 
θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 
), 
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1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που 
απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους 
με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων 
κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως 
επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην 
Υπηρεσία προς έλεγχο. 

1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν 
αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων 
Ο.Κ.Ω. 

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 
κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς 
φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για 
την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να 
προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το 
περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 
ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών. 

1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 
διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα 
απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη 
επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των 
προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων 
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει 
έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων 
Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις 
εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και 
φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης 
των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 
αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων 
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού 
του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων 
μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα 
του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης 
φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία 
κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και 
υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από 
ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, 
συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης 
των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς 
ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών 
προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των 
χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους. 

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την 
εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, 
δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και 
απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω 
εργασιών. 
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1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών η οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών 
έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν 

προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από 
τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, 
μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την 
Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς 
τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 
υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 
αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση 
των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

1. τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

2. θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος 

δεν λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις 

χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών 

Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης 

φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά 

αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως 

δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, 

ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα 

λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο 

κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του 

προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου 

Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 

περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

3. Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση 

κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, 

εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

4. Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του 

Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

5. Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 

χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

6. Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 

διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 

ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών 

απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

7. Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά 

την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων 

κατά τρόπο αποδεκτό και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 

ΠεριβαλλοντικούςΌρους. 

8. Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού 

γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως 

προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το 

πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 
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9. Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

10. Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και 
Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

11. Για φόρους. 

12. Για εγγυητικές. 

13. Ασφάλισης του έργου. 

14. Προσυμβατικού σταδίου. 

15. Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

16. Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και 
λοιπών εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για 
μελέτες που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, 
εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, 
απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες 
επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β) Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, 

τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

1. Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 
(περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα 
με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

2. Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την 
προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε 
περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη 
ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες 
περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. 
Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο 
(π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

3. Νομικής υποστήριξης 

4. Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση 

5. Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού 
π.χ. χρήση αυτοκινήτων 

6. Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού 

7. Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση 
προς αυτούς 

8. Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

9. Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

10. Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της 
επιχείρησης, κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου 
βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που 
περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους 
όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες 
αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με 
αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης όμβριων και 
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ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος 
Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο 
προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε 
μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόνΤιμολόγιο ονομαστικής 
διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

DN / DM 

όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που       
περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως 
μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος. 

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή 
αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της 
συμβατικής πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της 
επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας 
πάχους 12 mm, με βάση το λόγο: 

DN/12 

όπου DN: ΤΟ πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒΝ χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της 
συμβατικής ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του 
μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 
mm, με βάση το λόγο: 

ΒΝ / 240 

όπου ΒΝ: ΤΟ πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις 
άρθρων του παρόντοςΤιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί 
με απόφαση η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να 
αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται 
σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  "ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΑΙΔΙ"  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ   
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών   
   
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.012.686,40.€ (με αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α.) 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

2. ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  
 

Ομάδα Α: Χωματουργικά, καθαιρέσεις. 

A.T.: 001  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 20.2  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 

γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2112  100,00%  
 
      Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την δημιουργία υπογείων κλπ 
χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 ''Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων'', 
ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m², 
σε βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός 
ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η 
οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες 
σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 
m. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,55  [*] (2,5+1,05)  

 

A.T.: 002  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 20.5.1  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεμελίων και 

τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2124  100,00%  
 
      Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 
m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m², σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, 
εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή 
άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του 
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πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την 
ΕΤΕΠ 02-04-00-00 ''Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων'' 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση.  
Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,05  [*] (4+1,05)  

 

A.T.: 003  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 20.10  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Επίχωση με προϊόντα 

εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2162  100,00%  
 
      Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων αυτών, σε 
μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις 
έως 30 cm, διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 ''Επανεπιχώσεις 
σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων''. 
 
Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο αστερίσκος [*], ο οποίος σε 
αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου.    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ     
 (Αριθμητικώς): 4,00      

 

A.T.: 004  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 22.1  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2202  100,00%  

 
       
Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή, σε οποιοδήποτε βάθος από την χαμηλότερη στάθμη 
προσπελάσεως τροχοφόρων. Συμπεριλαμβάνεται η αναπέταση των προϊόντων, τα πάσης φύσεως απαιτούμενα 
ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 ''Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός''. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 17,10  [*] (15+2,1)  

 

A.T.: 005  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 22.2  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2204  100,00%  
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      Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λιθοδομής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε στάθμη από το 
δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και 
η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 ''Τοπική 
αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός''. 
 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 22,10  [*] (20+2,1)  

 

A.T.: 006  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 22.4  Καθαιρέσεις. Καθαιρέσεις πλινθοδομών.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2222  100,00%  

 
      Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, οι 
προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 14-02-02-01 ''Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός''. 
 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ     
 (Αριθμητικώς): 14,00      

 

A.T.: 007  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 22.10.1  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. 

Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2226  100,00%  
 
      Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και 
προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος 
και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 ''Καθαιρέσεις 
στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα''. 
 
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα 
πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 27,10  [*] (25+2,1)  

 

A.T.: 008  
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 22.15.1  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2226  100,00%  

 
      Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων κοπής του 
οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των 
προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 ''Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά 
μέσα''. 
 
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα 
πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 52,10  [*] (50+2,1)  

 

A.T.: 009  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 22.22.1  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να καταβάλλεται 

προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2241  100,00%  
 
      Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε στάθμη από 
το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών 
προς φόρτωση. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 6,00      

 

A.T.: 010  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 22.51  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5276  100,00%  

 
      Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου), σε 
οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού πρός φόρτωση ή αποθήκευση.  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 50,00      
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A.T.: 011  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 22.56  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6102  100,00%  

 
      Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και η 
συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-02-02 
''Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους''. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.    

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΤΡΙΑΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,300      

 

A.T.: 012  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 22.61  Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή 

γυψοσανίδες.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2239  100,00%  
 
      Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες, οιουδήποτε σχεδίου και πάχους, 
μετά του σκελετού αναρτήσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα 
απαιτούμενα ικριώματα, ο καταβιβασμός και διαλογή των υλικών, η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς 
φόρτωση, η ταξινόμηση χρησίμων υλικών και η μεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,40      

 

A.T.: 013  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 22.65.2  Καθαιρέσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2275  100,00%  

 
      Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων υλικών 
προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.    

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΤΡΙΑΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,300      

 

A.T.: 014  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 22.45  Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.   
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2275  100,00%  
 
      Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, 
η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την 
επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 15,00      

 
 
 

A.T.: 015  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 22.55  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού στέγης.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6102  100,00%  

 
      Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού στέγης (τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου), σε οποιαδήποτε 
ύψος από το δάπεδο εργασίας, με αποσυναρμολόγηση ή/και κοπή. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα 
και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-02-
02 ''Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους''. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.    

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΣΑΡΑΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,400      

 

A.T.: 016  
ΝΕΟ 024.1  Κόστος υποδοχής και Δαπάνη Διαχείρισης των ΑΕΚΚ  σε αποδεκτούς 

χώρους για τις κατηγορίες αποβλήτων απόξεσης ασφάλτου, καθαίρεσης 
άοπλου σκυροδέματος, εκσκαφών (γαιώδη – ημιβραχωδη)   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2178  100,00%  

 
      Κόστος υποδοχής και Δαπάνη Διαχείρισης των ΑΕΚΚ σε αποδεκτούς χώρους για τις κατηγορίες αποβλήτων: 
απόβλητα απόξεσης ασφάλτου, απόβλητα καθαίρεσης άοπλου σκυροδέματος, απόβλητα εκσκαφών (γαιώδη – 
ημιβραχωδη), ανεξάρτητα από την μορφή τους, τον όγκο, το βάρος 
ή και τα επιμέρους υλικά από τα οποία συντίθενται, όπως αυτά προσδιορίζονται  
στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ1312Β/2010) και σε κάθε διάταξη που  
αναφέρεται σ΄ αυτή. 
 

Tιμη μοναδος: 1  t ( 1 t )  Τόννοι  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,33      

 

A.T.: 017  
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ΝΕΟ_ΟΙΚ 024.2  Κόστος υποδοχής και Δαπάνη Διαχείρισης των ΑΕΚΚ  σε αποδεκτούς 
χώρους για  απόβλητα καθαίρεσης (μικτά ρεύματα αποβλήτων)   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2178  100,00%  

 
      Κόστος υποδοχής και Δαπάνη Διαχείρισης των ΑΕΚΚ  σε αποδεκτούς χώρους για  απόβλητα καθαίρεσης (μικτά 
ρεύματα αποβλήτων) 
Εναλλακτική διαχείριση κάθε είδους αποβλήτων καθαίρεσης (μικτά ρεύματα αποβλήτων), ανεξάρτητα από την 
μορφή τους, τον όγκο, το βάρος ή και τα επιμέρους υλικά από τα οποία συντίθενται, όπως αυτά προσδιορίζονται 
στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ1312Β/2010) και σε κάθε διάταξη που  
αναφέρεται σ΄ αυτή. 
 
Tιμη μοναδος: 1 t    

( 1 t )  Τόννοι  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,02      

 

A.T.: 018  
ΝΕΟ_ΟΙΚ 024.3  Κόστος υποδοχής και Δαπάνη Διαχείρισης των ΑΕΚΚ  σε αποδεκτούς 

χώρους των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 
(ΑΕΚΚ)  απόβλητα κατεδάφισης (καθαρά)   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2178  100,00%  

 
      Κόστος υποδοχής και Δαπάνη Διαχείρισης των ΑΕΚΚ  σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)  απόβλητα κατεδάφισης (καθαρά) 
Εναλλακτική διαχείριση κάθε είδους αποβλήτων κατεδάφισης (καθαρά) ανεξάρτητα από την μορφή τους, τον όγκο, 
το βάρος ή και τα επιμέρους υλικά από τα οποία συντίθενται, όπως αυτά προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ1312Β/2010) και σε κάθε διάταξη που  
αναφέρεται σ΄ αυτή. 
 
Tιμη μοναδος: 1 t    

( 1 t )  Τόννοι  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,54      

A.T.: 019  
ΥΔΡ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 

λατομείου   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 5.07  100,00%  

    

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, σύμφωνα 
με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου. 
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε 
να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή. 
Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη γραμμές 
πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών) 
(1 m3)   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069 
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Αριθμητικώς 11,00     

Ολογράφως: Εντεκα   

 

A.T.: 020  
ΥΔΡ 5.03 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες 

απαιτήσεις συμπύκνωσης 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6066  100,00%  
 

Επίχωση πάσης φύσεως ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών που έχουν προσκομισθεί επί τόπου, χωρίς ιδιαίτερες 

απαιτήσεις συμπύκνωσης, με χρήση μηχανικών μέσων. Περιλαμβάνεται η διάστρωση των προϊόντων, η ελαφρά 

συμπύκνωση με διελεύσεις του μηχανήματος διάστρωσης (φορτωτή ή προωθητή) ή χρήση συμπυκνωτή εδαφών και 

η διαμόρφωση και εξομάλυνση της τελικής επιφάνειας. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πληρούμενου όγκου ορύγματος 
(1 m3)    
      

Αριθμητικώς 0,40     

Ολογράφως: Σαράντα λεπτά   

 

 

A.T.: 021  
ΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2171 100,00%  
 

 

      

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, 
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.   
(1 m3)   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171 
      

Αριθμητικώς. 0,90     

Ολογράφως: Ενενήντα λεπτά   

 

A.T.: 022  

ΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά 
χιλιόμετρο αποστάσεως, δια μέσου οδών καλής βατότητας  

Κωδ. αναθεώρησης :                                                                ΟΙΚ 1136 

 100,00%  

 

 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω 

των 40 km/h 

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km) 
(1 ton.km)   
      

Αριθμητικώς 0,35     

Ολογράφως: Τριάντα πέντε λεπτά 
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Ομάδα Β: Σκυροδέματα, χαλικοδέματα, γαρμπιλοδέματα, λιθοδέματα, και κονιοδέματα. 

A.T.: 023  
ΝΕΟ_ΟΔΟ Β-51  Κράσπεδο από λίθο   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ-2921  100,00%  

 
      Τοποθέτηση κρασπέδων από λίθο διατομής πλάτους 80 mm x ελεύθερο μήκος, σύμφωνα με τα σχέδια 
λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας. Όλες οι 
πλευρές τους είναι σπασμένες με πρέσα, γι΄ αυτό οι διαστάσεις τους παρουσιάζουν αποκλίσεις.  Κατόπιν παραγγελίας 
μπορούν να παραχθούν και σε άλλες διαστάσεις 
 
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος 
οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  
• η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος 
της βάσης έδρασης,  
• η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά 
και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των 
κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου. 
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία επιμετράται 
ιδιαιτέρως.    

( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 20,00      

 

A.T.: 024  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 32.1.3  Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3213  100,00%  

 
      Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση 
αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών 
υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,τις 
ΕΤΕΠ: 
01-01-02-00 ''Διάστρωση σκυροδέματος'',  
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'',  
01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''. 
και τις ΠΕΤΕΠ: 
01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'',  
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέματος'',  
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'',  
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης 
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν 
επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  "ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ" (ΠΑΛΙΟ ΑΣΥΛΟ 
ΑΝΙΑΤΩΝ) 

Σελίδα 10 από 153 

 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος 
εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών 
(αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο 
εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η 
παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου 
κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση 
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη 
της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από 
την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου 
αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος 
(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η 
περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δάπεδο). 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από 
την μελέτη διαστάσεις  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 75,00      

 

A.T.: 025  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 32.1.4  Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3214  100,00%  

 
      Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση 
αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών 
υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,τις 
ΕΤΕΠ: 
01-01-02-00 ''Διάστρωση σκυροδέματος'',  
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'',  
01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''. 
και τις ΠΕΤΕΠ: 
01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'',  
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέματος'',  
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'',  
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Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης 
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν 
επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος 
εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών 
(αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο 
εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η 
παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου 
κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση 
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη 
της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από 
την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου 
αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος 
(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η 
περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δάπεδο). 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από 
την μελέτη διαστάσεις  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 80,00      

 

A.T.: 026  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 32.1.6  Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3215  100,00%  

 
      Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση 
αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών 
υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,τις 
ΕΤΕΠ: 
01-01-02-00 ''Διάστρωση σκυροδέματος'',  
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'',  
01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''. 
και τις ΠΕΤΕΠ: 
01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'',  
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01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέματος'',  
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'',  
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης 
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν 
επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος 
εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών 
(αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο 
εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η 
παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου 
κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση 
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη 
της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από 
την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου 
αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος 
(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η 
περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δάπεδο). 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από 
την μελέτη διαστάσεις  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 90,00      

 

A.T.: 027 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 35.2  Κισηροδέματα - Κυψελοδέματα - Περλιτοδέματα - Σκωριοδέματα. 

Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση 
δωμάτων.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3504  100,00%  

 
      Κατασκευή στρώσεων μεταβλητού πάχους από κυψελωτό κονιόδεμα βάρους 400 και 600 kg/m³, με 250 kg 
τσιμέντου ανά m³, στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις για την μόνωση δωμάτων και την δημιουργία των 
απαιτουμένων ρύσεων. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά 
ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), o καθαρισμός της επιφανείας διάστρωσης (πλάκα από σκυρόδεμα), η διάστρωση 
σε πρώτη φάση στρώσης από κυψελωτό κονιόδεμα των 400 kg/m³ (σε πάχος ίσο προς τα 2/3 του συνολικού 
προβλεπομένου) και η διάστρωση, μετά την παρέλευση του προβλεπομένου από την μελέτη χρόνου, του υπολοίπου 
πάχους με κυψελωτό κονιόδεμα των 600 kg/m³. 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟ     
 (Αριθμητικώς): 100,00      

 

A.T.: 028  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 38.3  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3816  100,00%  

 
      Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, 
κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m 
από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 ''Καλούπια κατασκευών 
από σκυρόδεμα (τύποι)''. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία 
ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που 
χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανεπτυγμένης επιφανείας.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ     
 (Αριθμητικώς): 14,00      

 

A.T.: 029  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 38.4  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3821  100,00%  

 
      Ξυλότυποι απλής καμπυλότητας, περί κατακόρυφο άξονα (λ.χ. κυκλικών στύλων ή παραστάδων) ή οριζόντιο 
άξονα (λ.χ. αψίδων), σε ύψος της ανώτατης στάθμης αυτών μέχρι 5,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 ''Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)''.  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία 
ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που 
χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανεπτυγμένης επιφανείας.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 20,00      

 

A.T.: 030  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 38.20.2  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι 

οπλισμοί κατηγορίας B500C  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3873  100,00%  
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      Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας 
(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση 
ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών 
σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 ''Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων'' 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης 
του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι 
πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του 
Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισμού.  
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των 
ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον 
μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. 
Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την 
Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008. Σε καμμία 
περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του 
οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου 
προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν 
(εργασία και υλικά). 
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.    

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,950      

 

A.T.: 031 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 38.20.3  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά 

πλέγματα B500C  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3873  100,00%  
 
      Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας 
(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση 
ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών 
σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 ''Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων'' 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης 
του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι 
πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του 
Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισμού.  
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των 
ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον 
μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. 
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Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την 
Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008. Σε καμμία 
περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του 
οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου 
προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν 
(εργασία και υλικά). 
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.    

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΕΝΕΝΗΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,900      

 

A.T.: 032  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 38.45  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3873  100,00%  

 
      Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων (αποστατήρες) χαλυβδίνου 
οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και την μελέτη 
επικάλυψης του οπλισμού, σε οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) επιφανείας ξυλοτύπου.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ     
 (Αριθμητικώς): 2,00      

 

A.T.: 033 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 79.21  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Στεγανοποιητικά μάζας 

σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
934-2.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7921  100,00%  

 
      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε 
κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση 
της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του 
προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των 
οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη 
ποσότητα στην συσκευασία.   
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(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. 
 
Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους χαρακτηριστικών εκάστου 
των ως άνω υλικών. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που καθορίζονται στις 
εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος.    

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,20      

 

A.T.: 034 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 79.22  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Πρόσμικτα μείωσης λόγου 

νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7922  100,00%  
 
      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε 
κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση 
της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του 
προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των 
οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη 
ποσότητα στην συσκευασία.   
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. 
 
Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους χαρακτηριστικών εκάστου 
των ως άνω υλικών. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που καθορίζονται στις 
εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος.    

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,50      

 

A.T.: 035  
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 20.20  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εξυγιαντικές στρώσεις με 
θραυστό υλικό λατομείου.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2162  100,00%  

 
      Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, λιθοσυντρίματα, 
σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές 
εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η 
συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού υλικού από οποιαδήποτε 
απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση.    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 17,15  [*] (14+3,15)  

 

A.T.: 036  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 79.8  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Στεγανωτικές επιστρώσεις με 

τσιμεντοειδή υλικά.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7903  100,00%  
 
      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε 
κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση 
της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του 
προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των 
οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη 
ποσότητα στην συσκευασία.   
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαμβάνεται η 
προμήθεια του  υλικού επί τόπου, ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού 
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), 
συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των συσκευασιών που χρησιμοποιήθηκαν 
στο έργο.    

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 5,00      

 

Ομάδα Γ: Τοιχοδομές, τοιχοπετάσματα, επιχρίσματα. 
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A.T.: 037  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 
046.16.1  

Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους 
κατακορύφων οπών. Πλινθοδομές πάχους 10 cm με δομικά στοιχεία 
διαστάσεων 25x24x10 cm.   
 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 4662.1 100,00%  

 
            Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από οπτοπλίνθους έχουν εφαρμογή οι 
ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου οπτοπλίνθων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 
''Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο '', με σήμανση CE, η δαπάνη του απαιτούμενου εξοπλισμού ανάμιξης και 
τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, ο 
καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση έτοιμου 
κονιάματος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 με σήμανση CE ή ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος που παρασκευάζεται 
επί τόπου     
β) Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικών προσμίκτων κονιαμάτων, αλλά δεν 
συμπεριλαβάνεται: 
γ) Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα: 
- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσμικτα και τα ενσωματούμενα μεταλλικά στοιχεία (πλέγματα, 
γαλβανισμένοι συνδεμοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα) 
- η τοποθέτηση  υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση νεροχυτών και καπακιών 
- η πλήρωση των αρμών με μαστίχη 
- η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων 
δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν ελάχιστη αντοχή σε θλίψη, οι μεν 
πλήρεις και οι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0 N/mm², οι δε  διάτρητοι με οριζόντιες οπές 2,5 N/mm². 
Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους κατακόρυφων οπών σύμφωνα με τη μελέτη και το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−03−02−02−00 «Τοίχοι από οπτόπλινθους» σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με 
έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 19,75      

 

A.T.: 038  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 
046.16.2  

Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους 
κατακορύφων οπών. Πλινθοδομές πάχους 25 cm με δομικά στοιχεία 
διαστάσεων 25x24x25 cm.   

 
      

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 4662.1 100,00%  
 
 Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από οπτοπλίνθους έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι: 
α) Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και κατασκευή τοίχου απο 
οπτόπλινθους με πλήρωση των οπών με διογκωμένη πολυστερίνη ώστε λ < 0,12 w/mk κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 
''Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο '', με σήμανση CE, η δαπάνη του απαιτούμενου εξοπλισμού ανάμιξης και 
τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, ο 
καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση έτοιμου 
κονιάματος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 με σήμανση CE ή ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος που παρασκευάζεται 
επί τόπου     
β) Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικών προσμίκτων κονιαμάτων, αλλά δεν 
συμπεριλαβάνεται: 
γ) Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα: 
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- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσμικτα και τα ενσωματούμενα μεταλλικά στοιχεία (πλέγματα, 
γαλβανισμένοι συνδεμοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα) 
- η τοποθέτηση  υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση νεροχυτών και καπακιών 
- η πλήρωση των αρμών με μαστίχη 
- η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων 
δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν ελάχιστη αντοχή σε θλίψη, οι μεν 
πλήρεις και οι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0 N/mm², οι δε  διάτρητοι με οριζόντιες οπές 2,5 N/mm². 
Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους κατακόρυφων οπών σύμφωνα με τη μελέτη και το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−03−02−02−00 «Τοίχοι από οπτόπλινθους» σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με 
έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 41,58      

 

A.T.: 039 

  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 
046.16.3  

Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους 
κατακορύφων οπών. Πλινθοδομές πάχους 30 cm με δομικά στοιχεία 
διαστάσεων 25x24x30 cm.   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 4662.1 100,00%  

 
            Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από οπτοπλίνθους έχουν εφαρμογή οι 
ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου κατασκευή τοίχων απο οπτόπλινθους 
με πλήρωση των οπών με διογκωμένη πολυστερίνη ώστε λ < 0,12 w/mk κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 ''Στοιχεία τοιχοποιίας 
από άργιλο '', με σήμανση CE, η δαπάνη του απαιτούμενου εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι 
πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης 
φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση έτοιμου κονιάματος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 
με σήμανση CE ή ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος που παρασκευάζεται επί τόπου     
β) Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικών προσμίκτων κονιαμάτων, αλλά δεν 
συμπεριλαβάνεται: 
γ) Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα: 
- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσμικτα και τα ενσωματούμενα μεταλλικά στοιχεία (πλέγματα, 
γαλβανισμένοι συνδεμοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα) 
- η τοποθέτηση  υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση νεροχυτών και καπακιών 
- η πλήρωση των αρμών με μαστίχη 
- η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων 
δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν ελάχιστη αντοχή σε θλίψη, οι μεν 
πλήρεις και οι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0 N/mm², οι δε  διάτρητοι με οριζόντιες οπές 2,5 N/mm². 
Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους κατακόρυφων οπών σύμφωνα με τη μελέτη και το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−03−02−02−00 «Τοίχοι από οπτόπλινθους» σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με 
έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 44,76      

 

A.T.: 040  
ΝΕΟ_ΟΙΚ-Β 
078.97.1  

Θυρίδα επίσκεψης ψευδοροφών για πάχος 12,5 mm διαστάσεων 
300x300 mm   
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 72.31 100,00%  
 
      Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού αεροστεγούς τεμαχίου Θυρίδας γυψοσανίδας, 
για πάχος γυψοσανίδας 12.5mm, γενικών διαστάσεων 300x300 mm, 
κατηγορίας 3 (DIN EN 1026+12207), τύπου Revo 12.5 ή ισοδύναμου, με πρεσαριστή γυψοσανίδα υψηλής αντοχής, 
τύπου Diamant GKFI ή ισοδύναμου, ένθετη σε σκελετό αλουμινίου, με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος.  
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται επίσης όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα ικριώματα και η 
εργασία πλήρους τοποθετήσεως σε θέση υποδεικνυόμενη από την Υπηρεσία.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ     
 (Αριθμητικώς): 30,00      

 

A.T.: 041  
ΝΕΟ_ΟΙΚ-Β 
078.97.2  

Θυρίδα επίσκεψης ψευδοροφών για πάχος 12,5 mm διαστάσεων 
600x600 mm   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 72.31 100,00%  

 
      Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού αεροστεγούς τεμαχίου Θυρίδας γυψοσανίδας, 
για πάχος γυψοσανίδας 12.5mm, γενικών διαστάσεων 600x600 mm, 
κατηγορίας 3 (DIN EN 1026+12207), τύπου Revo 12.5 ή ισοδύναμου, με πρεσαριστή γυψοσανίδα υψηλής αντοχής, 
τύπου Diamant GKFI ή ισοδύναμου, ένθετη σε σκελετό αλουμινίου, με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος.  
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται επίσης όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα ικριώματα και η 
εργασία πλήρους τοποθετήσεως σε θέση υποδεικνυόμενη από την Υπηρεσία.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 55,00      

 

A.T.: 042  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 49.1.1  Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) 

από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) 
δρομικών τοίχων  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3213  100,00%  

      Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m², σε οποιοδήποτε ύψος 
από το δάπεδο εργασίας.  
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η 
απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως 
υπολείμματα υλικών.  
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου προσαυξάνεται 
αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m²), όταν σε προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά 
τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)    

( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 15,00      
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A.T.: 043 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 49.1.2  Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) 

από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) 
μπατικών τοίχων  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3213  100,00%  

 
      Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m², σε οποιοδήποτε ύψος 
από το δάπεδο εργασίας.  
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η 
απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως 
υπολείμματα υλικών.  
 
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου προσαυξάνεται 
αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m²), όταν σε προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά 
τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)    

( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 17,50      

 

A.T.: 044 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 61.13  Σιδηρουργικά διάφορα. Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών 

επιχρισμάτων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6116  100,00%  
 
      Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚέχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα 
βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν 
απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα, 
- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ),  
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 
(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη 
περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή 
αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής. 
Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη, διατομής 30x30 mm, 
τοποθετούμενα για προστασία των κατακόρυφων ακμών επιχρισμένων τοίχων, στερεούμενα με γαλβανισμένους 
ήλους και τσιμεντοκονία στον τοίχο.  
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)    

( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,60      

 

A.T.: 045 
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 71.21  Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 
τσιμεντοκονίαμα.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7121  100,00%  

 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά): 
- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως  αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο 
απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ 
- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης 
- Η ύγρανση της επιφάνειας, 
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς και η 
επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί. 
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και ορίων κλπ 
γ)Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή τους, τα ακόλουθα 
(εργασία και υλικά): 
- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό   
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου, 
δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν: 
- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των κονιαμάτων (μεταβολές 
της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της περιεκτικότητας του κονιάματος στα 
υλικά αυτά).  
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή). 
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια. 
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας λόγω καιρικών 
συνθηκών). 
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από 
τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε 
οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 ''Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου''. 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και 
ικριώματα εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ     
 (Αριθμητικώς): 12,00      

 

A.T.: 046  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 78.5.1  Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες κοινές, 

επίπεδες, πάχους 12,5 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7809  100,00%  
 
      Οι επιφάνειες των ειδικών καλύψεων (ψευδοροφές διαφόρων τύπων κλπ) επιμετρώνται με βάση το εξωτερικό 
τους περίγραμμα, χωρίς να αφαιρούνται οι οπές και αποτμήσεις που γίνονται για την τοποθέτηση φωτιστικών ή την 
διέλευση λοιπών κατασκευαστικών στοιχείων και εξαρτημάτων εγκαταστάσεων, όταν η επιφάνεια κάθε οπής ή 
απότμησης είναι έως 0,50 m2. 
Τυχόν μεγαλύτερες οπές ή αποτμήσεις θα αφαιρούνται. 
Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, για την επένδυση 
τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m², επί σκελετού ή μη (ο 
τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως).  
Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.  
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Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου μικρότερου από  0.72 m², οι τιμές 
των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 11,60      

 

A.T.: 047  
ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β 
078.5.10  

Γυψοσανίδες επένδυσης τοίχων, οροφών, διαφόρων κατασκευών κ.λ.π., 
άνθυγρες και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7809  100,00%  

 
      Γυψοσανίδες άνθυγρες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, για την 
επένδυση τοίχων, οροφών, διαφόρων κατασκευών κ.λ.π., εμβαδού έτοιμου φύλλου άνω των 0,72 m2, επί σκελετού 
ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως). 
Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως.  
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού έτοιμου φύλλου μικρότερου από 0,72 m2, η τιμή 
του άρθρου προσαυξάνεται με την τιμή του άρθρου 78.05.13    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 13,80      

 

A.T.: 048  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 43.22  Λιθοδομές. Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 4307  100,00%  

 
      Με τις τιμές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιμολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή εσωτερικών ή 
εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται από εξόρυξη (κατηγορία 2 του 
Ευροκώδικα 6) και χρησιμοποιούνται μετά από επεξεργασία ώτε να αποκτήσουν κανονικά σχήματα και διακριτές 
επιφάνειες (ημιλαξευτή λιθοδομή) ή κανονικά σχήματα σε σταθερά μεγέθη και ομοιόμορφες επιφάνειες (λαξευτή 
λιθοδομή). 
Οι λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν σημαντικές 
αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί επεξεργασίας ώστε να κτίζονται με αρμούς το πολύ 8 mm 
στην περίπτωση της λαξευτής λιθοδομής και 15 mm περίπτωση της ημιλαξευτής λιθοδομής. 
Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι δαπάνες: 
- αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους (λάσπη, σκουριά, χρώματα 
κλπ), 
- επι τόπου παραγωγής των αναφερόμενων τύπων κονιαμάτων τοιχοποιάς, ή χρήσης ετοίμων κονιαμάτων κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιομηχανικής προέλευσης με σήμανση CE, 
- ενδεχόμενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαμάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά βάρος της συνδετικής 
ύλης, ή/και τριμμάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε μίγματα κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2), 
- κατασκευής των απαιτούμενων απλών αρμολογημάτων. 
- κατασκευής τυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων, 
Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (μαξιλάρι), κατακόρυφων ή οριζόντιων 
ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία αποζημιώνονται με την τιμή 
του άρθρου 49.01, καθώς και οι διαμορφώσεις όψεων, οι οποίες αποζημιώνονται ιδιαίτερα με τις τιμές της ενότητας 
45. 
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Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων από επιλεγμένους φυσικούς πλακοειδείς λίθους και κατεργασία του κονιάματος 
των αρμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 ''Λιθόκτιστοι τοίχοι''. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 95,00      

 

A.T.: 049  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 45.5.2  Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών. Διαμόρφωση όψεων εμπλέκτων 

λιθοδομών. Διαμόρφωση όψεων ξεστών, εμπλέκτων, ψευδοϊσοδόμων 
λιθοδομών  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 4515  100,00%  

 
      Διαμόρφωση όψεων εμπλέκτων λιθοδομών, από σκληρούς λίθους λατομείου, σε οποιαδήποτε στάθμη από το 
δάπεδο εργασίας κατά την δόμηση των τοίχων.  
Συμπεριλαμβάνεται η διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια, η κατεργασία των προσώπων 
σε ορθογωνικά σχήματα ποικίλου ύψους, η επεξεργασία των επιφανειών έδρασης και επαφής αυτών ώστε το πλάτος 
των αρμών να μην υπερβαίνει το 1,0 cm, η επεξεργασία των προσώπων, η δόμηση κατά εμπλέκτους ανισουψείς 
δόμους και ο καθαρισμός της επιφάνειας από τα κονιάματα. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 25,00      

 

A.T.: 050 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 71.1.2  Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων 

τοιχοδομών. Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7102  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά): 
- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως  αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο 
απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ 
- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης 
- Η ύγρανση της επιφάνειας, 
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς και η 
επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί. 
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και ορίων κλπ 
γ)Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή τους, τα ακόλουθα 
(εργασία και υλικά): 
- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό   
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου, 
δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν: 
- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των κονιαμάτων (μεταβολές 
της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της περιεκτικότητας του κονιάματος στα 
υλικά αυτά).  
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- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή). 
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια. 
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας λόγω καιρικών 
συνθηκών). 
Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου 
με λεπτόκκοκη άμμο. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών 
των λίθων, το άνοιγμα, η απόξεση και η πλύση των αρμών με καθαρό νερό και μεταλλική βούρτσα μέχρι βάθους 2 
έως 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου, η διαβροχή του τοίχου αμέσως πριν από την έναρξη του αρμολογήματος, η 
πλήρωση με τσιμεντοκονία, η συμπίεση, η μόρφωση, ο τελικός καθαρισμός, τα απαιτούμενα ικριώματα, κλπ.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) όψεως    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ     
 (Αριθμητικώς): 10,00      

 

A.T.: 051  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 49.10  Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Αγκυρώσεις 

τοιχοδομών στον φέροντα οργανισμό με γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα 
μεταλλικά στοιχεία.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3876  100,00%  

 
      Αγκυρώσεις τοιχοδομών κατά μήκος των συνδέσεών τους με τον φέροντα οργανισμό, σύμφωνα με την μελέτη, με 
γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 845-1 ''Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα 
τοιχοποιίας - Μέρος 1: Αγκύρια, λάμες στερέωσης, λάμες ανάρτησης και στηρίγματα. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο αγκυρούμενης πλευράς τοιχοδομής (m)    

( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,50      

 
 

A.T.: 052 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 
43.05.01  

Λιθοδομές θεμελίων.  Λιθοδομές θεμελίων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 
1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 4305  100,00%  

 

Λιθοδομές θεμελίων από αργούς λίθους και των απαιτούμενων γωνιολίθων μεγάλων 
(αγκωναριών) και μικρών (παραγκωνίων) για τοίχους θεμελίων εφαπτόμενους στις παριές 
εκσκαφής και σε οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι". 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ    
 (Αριθμητικώς): 70,00      
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Ομάδα Δ: Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 
A.T.:  053           

Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.01           

Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο ( PP – R80 ) διατοµής Φ50x6,9mm 
Πλαστικός σωλήνας απο πολυπροπυλένιο PP-R80 για ύδρευση, θέρμανση, κρύα νερά,  πράσινος PN 20 bar, SDR 7.4, 
3ης γενιάς κατά DIN 8077/78, για σύνδεση με θερμική αυτοσυγκόλληση πλήρως τοποθετημένος σε εξωτερικό ή 
εσωτερικό χώρο.  Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (μούφες, ταυ κτλ), τα υλικά  συνδέσεως 
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 005
     

Ολογράφως: Δώδεκα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά     

Αριθμητικώς 12,64           

            

A.T.:   054                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.02           

Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο ( PP – R80 ) διατοµής Φ40x5,5mm 
Πλαστικός σωλήνας απο πολυπροπυλένιο PP-R80 για ύδρευση, θέρμανση, κρύα νερά,  πράσινος PN 20 bar, SDR 7.4, 
3ης γενιάς κατά DIN 8077/78,  για σύνδεση με θερμική αυτοσυγκόλληση πλήρως τοποθετημένος  σε εξωτερικό ή 
εσωτερικό χώρο.  Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (μούφες, ταυ κτλ), τα υλικά  συνδέσεως 
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 005
          

Ολογράφως: Εννιά ευρώ και εννιά λεπτά       

Αριθμητικώς 9,09           

            

A.T.:  055                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.03           

Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο ( PP – R80 ) διατοµής Φ32x4,5mm 
Πλαστικός σωλήνας απο πολυπροπυλένιο PP-R80 για ύδρευση, θέρμανση, κρύα νερά,  πράσινος PN 20 bar, SDR 7.4, 
3ης γενιάς κατά DIN 8077/78, για σύνδεση με θερμική αυτοσυγκόλληση πλήρως τοποθετημένος  σε εξωτερικό ή 
εσωτερικό χώρο.  Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (μούφες, ταυ κτλ), τα υλικά  συνδέσεως 
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 005 

            

Ολογράφως: Εξι ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά      

Αριθμητικώς 6,91           

            

A.T.:  056                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.04           

Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο ( PP – R80 ) διατοµής Φ25x3,5mm 
Πλαστικός σωλήνας απο πολυπροπυλένιο PP-R80 για ύδρευση, θέρμανση, κρύα νερά,  πράσινος PN 20 bar, SDR 7.4, 
3ης γενιάς κατά DIN 8077/78, για σύνδεση με θερμική αυτοσυγκόλληση πλήρως τοποθετημένος.  
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (μούφες, ταυ κτλ), τα υλικά  συνδέσεως στερεώσεως κλπ και 
η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 005
     

Ολογράφως: Πέντε ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά     

Αριθμητικώς 5,83           

            

A.T.:  057                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.05           

Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο ( PP – R80 ) διατοµής Φ20x2,8mm 
Πλαστικός σωλήνας απο πολυπροπυλένιο PP-R80 για ύδρευση, θέρμανση, κρύα νερά,  πράσινος PN 20 bar, SDR 7.4, 
3ης γενιάς κατά DIN 8077/78, για σύνδεση με θερμική αυτοσυγκόλληση πλήρως τοποθετημένος.  
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Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (μούφες, ταυ κτλ), τα υλικά  συνδέσεως στερεώσεως κλπ και 
η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 005
     

Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτά     

Αριθμητικώς 4,88           

            

A.T.:  058                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ  8036.6           

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 2 '' 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε 
είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά 
(καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως 
∆ιαµέτρου 2'' πάχους 3,65 mm  
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 005
     

Ολογράφως: Τριάντα δύο ευρώ και εξήντα δύο λεπτά     

Αριθμητικώς 32,62           

            

A.T.:  059                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.06           

Προκατασκευασμένα φρεάτια ύδρευσης τύπου ''καμπάνα'' 
Προμήθεια και τοποθέτηση σε προκαθορισμένες θέσεις προκατασκευασμένων φρεατίων  από  σκυρόδεμα C16/20, 
άνω διαστάσεων 390x390mm, κάτω διαστάσεων 440x440mm και ύψος 270mm με δυνατότητα προσαρμογής 
προέκτασης και με δυνατότητα προσθήκης χυτοσιδηρών καλλυμάτων,  επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως. Με το παρόν άρθρο αποζημιώνονται η προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών που θα 
απαιτηθούν ακόμα και αν δεν κατονομάζονται ρητά, τα ειδικά εργαλεία και η εργασία τοποθέτησης του φρεατίου, 
διαμόρφωσης του δαπέδου έδρασης και των ρύσεων με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οι συνδέσεις των 
σωληνώσεων εισόδου και εξόδου, η πάκτωση του καλύμματος και η εφαρμογή του. Επίσης αποζημιώνονται τα πάσης 
φύσεως μέσα και μέτρα προστασίας που θα απαιτηθούν για την έντεχνη ολοκλήρωση της εργασίας.  
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6329      

            

Ολογράφως: Ενενήντα ευρώ και δέκαεξι λεπτά      

Αριθμητικώς 90,16           

            

A.T.:  060                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.07           

Χυτοσιδηρούν κάλυμμα φρεατίου ύδρευσης 
Χυτοσιδηρούν κάλυμμα φρεατίου επίσκεψης δηλαδή προμήθεια, μεταφορά ενός τεμαχίου και εγκαταστασή του 
διαστάσεων 331x331 mm και αντοχής Β125 με ειδικό τεμάχιο εφαρμογής.    
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 010     

            

Ολογράφως: Είκοσι εφτά ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά    

Αριθμητικώς 27,82           

            

A.T.:  061                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.08           

Υδρομετρητής υγρού τύπου διαμέτρου Φ 1 1/2 ins  
Υδρομετρητής υγρού τύπου διαμέτρου Φ 1 1/2 ins με ορειχάλκινο κέλυφος και περικάλλυμα βαμμένο εσωτερικά και 
εξωτερικά με εποξειδική βαφή, διάφανο δίσκο από ειδικό κρύσταλλο υψηλότατης αντοχής,  πλαστικό κάλλυμα, με 
ονομαστική πίεση λειτουργίας (PN) 16 bar και κατά τα άλλα σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 011     

            

Ολογράφως: Διακόσια είκοσι εννιά ευρώ και ενενήντα λεπτά   
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Αριθμητικώς 229,90           

            

A.T.:  062                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.09           

Υδρομετρητής υγρού τύπου διαμέτρου Φ 2 ins  
Υδρομετρητής υγρού τύπου διαμέτρου Φ 2 ins με ορειχάλκινο κέλυφος και περικάλλυμα βαμμένο εσωτερικά και 
εξωτερικά με εποξειδική βαφή, διάφανο δίσκο από ειδικό κρύσταλλο υψηλότατης αντοχής,  πλαστικό κάλλυμα, με 
ονομαστική πίεση λειτουργίας (PN) 16 bar και κατά τα άλλα σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 011     

            

Ολογράφως: Τριακόσια είκοσι ένα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά   

Αριθμητικώς 321,99           

            

A.T.:  063                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.10           

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με ελατήριο συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου DN 40 ή DN 50  
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με ελατήριο κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα γιά 
επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως 
Διαμέτρου DN 65 ή DN 50  
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 011     

            

Ολογράφως: Σαράντα ένα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά   

Αριθμητικώς 41,75           

            

A.T.:  064                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ Ν.8611.1.5            

Φίλτρο νερού Κοxλιωτό διαμέτρου 1 1/2 ins  
Φίλτρο νερού από ορείxαλκο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.  
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 011     

            

Ολογράφως: Ογδόντα πέντε        

Αριθμητικώς 85,00           

            

A.T.:  065                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ Ν.8131.2.6            

Σφαιρικός διακόπτης ολικής παροχής (ball valve) διατομής 1 1/4΄΄   
Σφαιρικός διακόπτης ολικής παροχής (ball valve) διατομής  1 1/4΄΄ ΄ με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως      
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 011     

            

Ολογράφως: Δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά     

Αριθμητικώς 14,60           

            

A.T.:  066                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ Ν.8131.2.5            

Σφαιρικός διακόπτης ολικής παροχής (ball valve) διατομής 1΄΄   
Σφαιρικός διακόπτης ολικής παροχής (ball valve) διατομής  1΄΄ με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως    
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 011     

            

Ολογράφως: Εννιά ευρώ και είκοσι λεπτα       

Αριθμητικώς 9,20           

            

A.T.:  067                     
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Άρθρο :  ΑΤΗΕ Ν.8131.2.4            

Σφαιρικός διακόπτης ολικής παροχής (ball valve)  διαμέτρου 3/4΄΄   
Σφαιρικός διακόπτης ολικής παροχής (ball valve) διαμέτρου 3/4΄΄  με τα μικροϋλικά  συνδέσεως και την εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως    
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 011     

            

Ολογράφως: Εξι ευρώ και σαράντα λεπτά       

Αριθμητικώς 6,40           

            

A.T.:  068                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ Ν.8131.2.3            

Σφαιρικός διακόπτης ολικής παροχής (ball valve) διαμέτρου ½΄΄   
Σφαιρικός διακόπτης ολικής παροχής (ball valve) διαμέτρου ½΄΄ με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως    
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 011     

            

Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτα      

Αριθμητικώς 4,20           

            

A.T.:  069                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 8104.7         

  

Συρταρωτή βαλβίδα ορειχάλκινη Φ 2 ins 
Συρταρωτή βαλβίδα ορειχάλκινη Φ 2 ins  σύμφωνα με Τεχνικές Προδιαγραφές με τα μικροϋλικά συνδέσεως, επί 
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 011   

  

Ολογράφως: Τριάντα δύο ευρώ και τριάντα δύο λεπτά   
Αριθμητικώς 32,32           

           

A.T.:  070                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 8104.5         

  

Συρταρωτή βαλβίδα ορειχάλκινη Φ 1 1/2 ins 
Συρταρωτή βαλβίδα ορειχάλκινη Φ 1 1/2 ins  σύμφωνα με Τεχνικές Προδιαγραφές με τα μικροϋλικά συνδέσεως, επί 
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 011    

  

Ολογράφως: Είκοσι ένα ευρώ και τριάντα ένα    
Αριθμητικώς 21,31         

  

A.T.:  071                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 8104.4         

  

Συρταρωτή βαλβίδα ορειχάλκινη Φ 1 1/4 ins 
Συρταρωτή βαλβίδα ορειχάλκινη Φ 1 1/4 ins  σύμφωνα με Τεχνικές Προδιαγραφές με τα μικροϋλικά συνδέσεως, επί 
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 11   

  

Ολογράφως: Είκοσι ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά    
Αριθμητικώς 20,93          
 

A.T.:  072                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.11         
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Συλλεκτοδιανομέας νερού από πολυπροπυλένιο (PPR), 4ins 
Συλλεκτοδιανομέας νερού από πολυπροπυλένιο (PPR), διαμέτρου σώματος 4ins, είσοδος 1 1/2ins και τουλάχιστον 
πέντε έξοδους συμπεριελαμβανομένων των απαραίτητων βανών εισόδου-εξόδου, επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 006   

      

Ολογράφως: Διακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και εβδομήντα εφτά λεπτά 
Αριθμητικώς 276,77          

  

A.T.:  073                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.12         

  

Συλλεκτοδιανομέας νερού από πολυπροπυλένιο (PPR), 3ins 
Συλλεκτοδιανομέας νερού από πολυπροπυλένιο (PPR), διαμέτρου σώματος 3ins, είσοδος 1 1/4ins και τουλάχιστον 
τρεις έξοδους συμπεριελαμβανομένων των απαραίτητων βανών εισόδου-εξόδου, επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 006 
    
Ολογράφως: Εκατόν εννενήντα έξι ευρώ και εννενήντα τρία λεπτά  
Αριθμητικώς 196,93         
  

A.T.:  074                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.17 ΑΤΗΕ 8141.2.2         

  

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, θερμοστατικός, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 
τοποθετημένος σε νιπτήρα - διαμέτρου 1/2 ins 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή αναμικτήρας και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως τοποθετημένος σε 
νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins  
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 013   

  

Ολογράφως: Πενήντα εννιά ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά   
Αριθμητικώς 59,92         
  

A.T.:  075                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.17 ΑΤΗΕ 8141.3.2         

  

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, θερμοστατικός, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 
τοποθετημένος σε νεροχύτη - διαμέτρου 1/2 ins 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή αναμικτήρας και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως νεροχύτη - Διαμέτρου 1/2 
ins 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 013   

  

Ολογράφως: Εξήντα εννιά ευρώ και εξήντα ένα     
Αριθμητικώς 69,61          

  

A.T.:  076                     
Άρθρο :   ΑΤΗΕ 8141.4.2         

  

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, θερμοστατικός, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 
τοποθετημένος σε ντουζιέρα με σταθερό και κινητό καταιονητήρα - διαμέτρου 1/2 ins 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή αναμικτήρας και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως ντουζιέρας - Διαμέτρου 
1/2 ins 
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(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 013   

  

Ολογράφως: Εβδομήντα ένα ευρώ και εξήντα εφτά λεπτά   
Αριθμητικώς 71,67         
  

A.T.:  077                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 8151.5          

  

Αναμικτήρας (μπαταρία) ειδικού τύπου ΑΜΕΑ   
Αναμικτήρας (μπαταρία) ειδικού τύπου ΑΜΕΑ, θερμού-ψυχρού ύδατος, επιχρωμιωμένος, επίτοιχός ή πάγκου, με 
μακρύ ειδικό ρουξούνι και μακρύ χειριστήριο. Στην τιμή περιλαμβάνεται ο αναμικτήρας (μπαταρία) ειδικού τύπου 
ΑΜΕΑ,τα διάφορα απαραίτητα στηρίγματα μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και 
πλήρους εγκαταστάσεως.    
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 013   

  

Ολογράφως: Ογδόντα        
Αριθμητικώς 80,00         
  

A.T.:  078                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ Ν.8694.1.10          

  

Μόνωση σωληνώσεων  ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX σε σωληνοειδές σχήμα πάχους 9 mm, για σωλήνες 
ονομαστικής διαμέτρου Φ15 και Φ20 
Μόνωση σωληνώσεων  ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX σε σωληνοειδές σχήμα, με  τα  υλικά και  μικροϋλικά για 
στερέωση και συγκόλληση του  υλικού (ειδική κόλλα  κ.λ.π.)  και στεγανοποίηση των  εγκαρσίων  και  κατά   μήκος 
αρμών με κατάλληλη  ταινία,  Καθώς και  στην προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση επί τόπου του έργου 
και εργασία τοποθέτησης  και πλήρους εγκατάστασης.    

(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 040    

  

Ολογράφως: Ενενήντα ένα λεπτά        
Αριθμητικώς 0,91         
  

A.T.:  079                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ Ν.8694.1.11          

  

Μόνωση σωληνώσεων  ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX σε σωληνοειδές σχήμα πάχους 13 mm, για σωλήνες 
ονομαστικής διαμέτρου Φ25 
Μόνωση σωληνώσεων  ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX σε σωληνοειδές σχήμα, με  τα  υλικά  και  μικροϋλικά για 
στερέωση και συγκόλληση του  υλικού (ειδική κόλλα  κ.λ.π.)  και  στεγανοποίηση  των  εγκαρσίων  και  κατά   μήκος 
αρμών με κατάλληλη  ταινία,  καθώς και στην προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση επί τόπου του έργου 
και εργασία τοποθέτησης και πλήρους εγκατάστασης. 

(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 040    

  

Ολογράφως: Ένα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά      
Αριθμητικώς 1,65          

  

A.T.:  080                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ Ν.8694.1.12          

  

Μόνωση σωληνώσεων  ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX σε σωληνοειδές σχήμα πάχους 19 mm, για σωλήνες 
ονομαστικής διαμέτρου Φ32 
Μόνωση σωληνώσεων  ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX σε σωληνοειδές σχήμα, με  τα  υλικά και  μικροϋλικά για 
στερέωση και συγκόλληση του  υλικού (ειδική κόλλα  κ.λ.π.)  και  στεγανοποίηση  των  εγκαρσίων  και  κατά   μήκος 
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αρμών με κατάλληλη  ταινία,  καθώς και στην προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση επί τόπου του έργου 
και εργασία τοποθέτησης και πλήρους εγκατάστασης. 

(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 040    

  

Ολογράφως: Τρια ευρώ και ενενήντα λεπτά      
Αριθμητικώς 3,90          

  

A.T.:  081                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.13         

  

Θερμοδοχείο επισμαλτωμένο χωρητικότητας 150lt 
Θερμοδοχείο επισμαλτωμένο, διπλής ενέργειας κατάλληλο για επιδαπέδια τοποθέτηση από χαλυβδοέλασμα  
χωρητικότητας 150lt και κατά τα υπόλοιπα σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή  επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. Στην τιμή επίσης περιλαμβάνεται η πλήρης σύνδεση του 
θερμοδοχείου με τους ηλιακούς συλλέκτες και τον ηλιακό σταθμό με το σύνολο των υλικών και τα μικρουλικών 
συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και σε πλήρη λειτουργία. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 024    

  

Ολογράφως: Τετρακόσια ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά   
Αριθμητικώς 400,34         
         

A.T.:  082                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.14         

  

Θερμοδοχείο επισμαλτωμένο χωρητικότητας 420lt 
Θερμοδοχείο επισμαλτωμένο, διπλής ενέργειας κατάλληλο για επιδαπέδια τοποθέτηση από χαλυβδοέλασμα  
χωρητικότητας 420lt και κατά τα υπόλοιπα σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή  επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. Στην τιμή επίσης περιλαμβάνεται η πλήρης σύνδεση του 
θερμοδοχείου με τους ηλιακούς συλλέκτες και τον ηλιακό σταθμό με το σύνολο των υλικών και τα μικρουλικών 
συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και σε πλήρη λειτουργία. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 024   

      

Ολογράφως: Εφτιακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα εφτά λεπτά 
Αριθμητικώς 744,77         
  
A.T.:  083                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.15         

  

Επιλεκτικός ηλιακός συλλέκτης επιφάνειας 2m2  
Επιλεκτικός ηλιακός συλλέκτης επιφάνειας 2m2 με την βάση τοποθέτησης και κατά τα υπόλοιπα σύμφωνα με την 
Τεχνική Προδιαγραφή, επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.    

(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 007    

  

Ολογράφως: Διακόσια σαράντα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά   
Αριθμητικώς 246,25          

  

A.T.:  084                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.16         

  

Ηλιακός σταθμός επίτοιχης τοποθέτησης 
Ηλιακός σταθμός επίτοιχης τοποθέτησης με ενσωματωμένη αντλία  και κατά τα υπόλοιπα σύμφωνα με την Τεχνική 
Προδιαγραφή, επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.       
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(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 087   

  

Ολογράφως: Διακόσια τριάντα τρία ευρώ και εννενήντα εφτά λεπτά  
Αριθμητικώς 233,97         
  

A.T.:  085                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.17         

  

Διαφορικός θερμοστάτης 
Διαφορικός θερμοστάτης ελέγχου του συστήματος ηλιακών συλλεκτών και κατά τα υπόλοιπα σύμφωνα με την 
Τεχνική Προδιαγραφή, επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.       

(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 087    

  

Ολογράφως: Εκατόν δέκα πέντε ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά   
Αριθμητικώς 115,72         
  

A.T.:  086                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.18         

  

Ψύκτης νερου δικτύου 
Ανοξείδωτος ψύκτης νερού  δικτύου, επιδαπέδιας τοποθέτησης παροχής τουλάχιστον 35lt/h, ισχύς 1/5hp και 
δεξαμενή νερού 8lt, επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.       

(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 025    

  

Ολογράφως: Τετρακόσια σαράντα ευρώ και εβδομήντα εφτά λεπτά  
Αριθμητικώς 440,77          

  

A.T.:  087                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ Ν.8043.1.11          

  

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 150 mm  
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά σύνδεση με 
συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και 
ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος 
(πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    

(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 008   

       

Ολογράφως: Τριάντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά     
Αριθμητικώς 31,50         

  

A.T.:  088                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ Ν.8043.1.9          

  

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 125 mm  
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, για σύνδεση με 
συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και 
ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος 
(πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    

(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 008   
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Ολογράφως: Είκοσι τρία ευρώ και σαράντα λεπτά     
Αριθμητικώς 23,40         
  
A.T.:  089                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ Ν.8043.1.7          

  

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm  
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά σύνδεση με 
συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και 
ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος 
(πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 008   

  

Ολογράφως: Είκοσι δύο ευρώ και δέκα λεπτά      
Αριθμητικώς 22,10         
  

A.T.:  090                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ Ν.8043.1.4Α          

  

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 70 mm  
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά σύνδεση με 
συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και 
ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος 
(πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 008    

  

Ολογράφως: Εντεκα ευρώ και ογδόντα λεπτά      
Αριθμητικώς 11,80         
  

A.T.:  091                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ Ν.8043.1.3          

  

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm  
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά σύνδεση με 
συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και 
ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος 
(πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 008   

  

Ολογράφως: Δέκα ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά     
Αριθμητικώς 10,91         
  

A.T.:  092                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ Ν.8043.1.2          

  

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm  
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά σύνδεση με 
συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και 
ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος 
(πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 008   

       

Ολογράφως: Δέκα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά      
Αριθμητικώς 10,52         
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A.T.:  093                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 8042.1.1         

  

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 32 mm  
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά σύνδεση με 
συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και 
ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος 
(πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 008    

  

Ολογράφως: Εννιά ευρώ και πενήντα λεπτά      
Αριθμητικώς 9,50         

  

A.T.:  094                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ Ν.8049.1          

  

Σιφώνι ανοξείδωτο δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 50 mm  
Σιφώνι ανοξείδωτο δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τα μικροϋλικά και τη 
διάνοιξη οπών.    
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 017   

  

Ολογράφως: Τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά     
Αριθμητικώς 35,20         
  

A.T.:  095                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ Ν.8049.1          

  

Σιφώνι ανοξείδωτο δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 70 mm  
Σιφώνι ανοξείδωτο δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τα μικροϋλικά και τη 
διάνοιξη οπών.    
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 017    

    
Ολογράφως: Σαράντα ευρώ και δέκα λεπτά      
Αριθμητικώς 40,10         

  

A.T.:  096                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 8160.1         

  

Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40Χ50cm 
Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40Χ50 cm µε βαλβίδα χρωµέ (στραγγιστήρα), πώµα µε άλυσο, σιφώνι χρωµέ 
Φ1+1/4, INS , στηρίγµατα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήµατα όπως και τα µικροϋλικά 
(µολυβδόκολλα,τσιµένοτ κ.λπ.) και την εργασία πλήρους εγκατάστασης παραδοτέα σε λειτουργία  
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 017   

  

Ολογράφως: Εκατόν τριάντα εφτά ευρώ και ενενήντα λεπτά   
Αριθμητικώς 137,90        

  

A.T.:  097                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ Ν.8151.6          

  

Λεκάνη κρεμαστή (επίτοιχη) αποχωρητηρίου από πορσελάνη με κάθισμα   
Λεκάνη κρεμαστή (επίτοιχη) αποχωρητηρίου από πορσελάνη με αποσπώμενο κάθισμα soft closing, με ιδιότητες : 
hygiene+ (αποτελεσματική προστασία κατά των βακτηρίων με ιόντα αργύρου) και clean+ ( με λεία επιφάνεια που 
αποτρέπει τη συσσώρευση βρωμίας ), ΄Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και 
συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων.    
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(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 013    

  

Ολογράφως: Τριακόσια πενήντα       
Αριθμητικώς 350,00        

  

A.T.:  98                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ Ν.8153          

  

Λεκάνη ΑΜΕΑ κρεμαστή (επίτοιχη) αποχωρητηρίου από πορσελάνη με κάθισμα.   
Λεκάνη W.C αναπήρων κρεμαστή, με εμπρόσθιο άνοιγμα και πολυεστερικό κάθισμα-κάλυμμα,  ενδεικτικού ύψους 
39cm δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.    
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 014    

    
Ολογράφως: Τετρακόσια πενήντα       
Αριθμητικώς 450,00         
  

A.T.:  99                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ Ν.8180.3          

  

Νιπτήρας πορσελάνης ειδικού τύπου ΑΜΕΑ επίτοιχος εργονομικού σχεδιασμού με πνευματικό σύστημα 
στήριξης ειδικου τύπου ΑΜΕΑ   
Νιπτήρας πορσελάνης ειδικού τύπου ΑΜΕΑ επίτοιχος εργονομικού σχεδιασμού με στήριξη για τους αγκώνες 
διαστάσεων περίπου 68Χ58cm, πλήρης (επιλογής της Υπηρεσίας) κατάλληλος για προσαρμογή-εφαρμογή σε 
πνευματικό σύστημα στήριξης με λεβιέ ανάκλησης. Στην τιμή περιλαμβάνονται: ο ειδικού τύπου νιπτήρας, το 
πνευματικό σύστημα στήριξης με λεβιέ ανάκλησης, τα στηρίγματα του  οι χαλκοσωλήνες, τα ρακόρ το ειδικό 
σιφώνι,και τα λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους λειτουργίας.    

(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 017   

  

Ολογράφως: Πεντακόσια τριάντα       
Αριθμητικώς 530,00         
  

A.T.:  100                     
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 8165.2.1         

  

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξέιδωτος, πλάτους περίπου 50cm δύο σκαφών διαστάσεων περίπου 
35Χ40Χ13cm 
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50cm δύο σκαφών, διαστάσεων περίπου 35x40x13 cm, 
μήκους 1,80 m πλήρης με βαλβίδες χρωμέ (σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, λιποσυλλέκτη Φ 1 1/4 ins στηρίγματα, 
εύκαμπους σωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και 
την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία. 

(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 017   

  

Ολογράφως: Εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ και εξήντα έξι   
Αριθμητικώς 176,66         

  

A.T.:  101                  
Άρθρο : ΑΤΗΕ 00Ν.19         

  

Ντουζιέρα από πορσελάνη , με βαλβίδα και μεταλλικό επιχρωμιωμένο σιφώνι, διαστάσεων 180x80cm 
περίπου 
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Ντουζιέρα από πορσελάνη , με βαλβίδα και μεταλλικό επιχρωμιωμένο σιφώνι, διαστάσεων 70x70cm , δηλαδή 
ντουζιέρα και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συγκολλήσεως στομίων και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 014   

  

Ολογράφως: Τριακόσια είκοσι τρία ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά  
Αριθμητικώς 323,44         
  

A.T.:  102                     
Άρθρο : ΑΤΗΕ 00Ν.20         

  

Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ150mm 
Πλαστική τάπα καθαρισµού σωληνώσεων αποχέτευσης από PVC, ονοµ. διαµέτρου Φ150mm , µε τα µικροϋλικά 
συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.  
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 008   

  

Ολογράφως: Δέκα οχτώ ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτά    
Αριθμητικώς 18,48         
  

A.T.:  103                     
Άρθρο : ΑΤΗΕ 00Ν.21         

  

Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ125mm 
Πλαστική τάπα καθαρισµού σωληνώσεων αποχέτευσης από PVC, ονοµ. διαµέτρου Φ125mm , µε τα µικροϋλικά 
συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.  
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 008    

  

Ολογράφως: Εννιά ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτά     
Αριθμητικώς 9,48         

  

A.T.:  104                     
Άρθρο : ΑΤΗΕ 00Ν.22         

  

Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ100mm 
Πλαστική τάπα καθαρισµού σωληνώσεων αποχέτευσης από PVC, ονοµ. διαµέτρου Φ100mm , µε τα µικροϋλικά 
συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.  
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 008   

  

Ολογράφως: Οχτώ ευρώ και δέκαεφτά λεπτά      
Αριθμητικώς 8,17         

           

A.T.:  105                     
Άρθρο : ΑΤΗΕ 00Ν.23         

  

Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ32mm 
Πλαστική τάπα καθαρισµού σωληνώσεων αποχέτευσης από PVC, ονοµ. διαµέτρου Φ32mm , µε τα µικροϋλικά 
συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών.  
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 008    

    
Ολογράφως: Δύο ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά     
Αριθμητικώς 2,74         

          

A.T.: 106                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8152          

  



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  "ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ" (ΠΑΛΙΟ ΑΣΥΛΟ 
ΑΝΙΑΤΩΝ) 

Σελίδα 38 από 153 

 

Πλήρες σέτ αξεσουάρ ειδικού τύπου αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ   
Σέτ χειρολαβών αναπήρων πλήρες, (περιλαμβάνει λαβή τοίχου μήκους έως  70cm από ανοξείδωτο χάλυβα, μπαρα 
τοίχου ανακλεινόμενη με ενσωματωμένη χαρτοθήκη μήκους έως 80cm από  ανοξείδωτο χάλυβα και μπάρα τοίχου-
δαπέδου σταθερή αριστερά ή δεξιά τοποθέτηση από ανοξείδωτο χάλυβα) επιλογής της Υπηρεσίας,  δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση,και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. λειτουργία.    
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 005   

  

Ολογράφως: Τριακόσια είκοσι πέντε       
Αριθμητικώς 325,00        

  

A.T.: 107                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8178.1.1           

Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη απλή  
Χαρτοθήκη πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως  επιχρωμιωμένη 
απλή . 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 014  
 \\ 
Ολογράφως: Είκοσι δύο        
Αριθμητικώς 22,00         
  

A.T.: 108                    
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8174            
Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες πλαστικό   
Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, εργασία πλήρους τοποθετήσεως και 
παράδοση σε λειτουργία. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 013     
            
Ολογράφως: Σαράντα        
Αριθμητικώς 40,00         
            
A.T.: 109                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8053.2            
Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαµέτρου έως 150 mm 
Μηχανοσίφωνας πλαστικός επί τόπου και πλήρως τοποθετηµένος. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 008     
            
Ολογράφως: Διακόσια πενήντα ένα       
Αριθμητικώς 251,00        
            
A.T.: 110                    
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8090            
Δικλείδα αντεπιστροφής από P.V.C. Φ125/160 mm   
 Δικλείδα αντεπιστροφής από P.V.C. Φ125/160 mm για την σύνδεση με το δίκτυο ακαθάρτων της αποχέτευσης, 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση με το δίκτυο και δοκιμή σε πλήρη λειτουργία.    
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 012     
            
Ολογράφως: Πενήντα πέντε        
Αριθμητικώς 55,00         
            
A.T.: 111                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8062.1           
Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική  
Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεως, των 
στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαμέσως το πολύ ανά 1 m και της εξ 
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6 cm τουλάχιστον επικαλύψεως (καβαλλήματος) του ενός τεμαχίου με το άλλο όπως και της εργασίας πλήρους  
εγκαταστάσεως Ανοικτή ημικυκλική.  
(1 kg)   Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 001     
            
Ολογράφως: Είκοσι δύο ευρώ και σαράντα τρία λεπτά    
Αριθμητικώς 22,43         
            
A.T.: 112                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8062.3           
Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική  
Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεως, των 
στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαμέσως το πολύ ανά 1 m και της εξ 
6 cm τουλάχιστον επικαλύψεως (καβαλλήματος) του ενός τεμαχίου με το άλλο όπως και της εργασίας πλήρους 
εγκαταστάσεως. Σωληνωτή κυκλική. 
(1 kg)   Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 001     
            
Ολογράφως: Δέκα τέσσερα        
Αριθμητικώς 14,00         
            
A.T.: 113                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 00Ν.24           
Κανάλι συλλογής ομβρίων με σχάρα κατηγορία Α15 
Κανάλι συλλογής ομβείων υδάτων από πολυπροπυλένιο (PPR), μέγιστων εξωτερικών διαστάσεων 135x98mm και 
εσωτερικών 98x83 με σχάρα από γαλβανισμένο χάλυβα  κατηγορίας Α15, επί τόπου και πλήρως τοποθετηµένο. 
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 001     
            
Ολογράφως: Σαράντα τρία ευρώ και είκοσι εφτά λεπτά    
Αριθμητικώς 43,27         
            
A.T.: 114                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 00Ν.25           
Σύστημα εκκένωσης δεξαμενής πυρόσβεσης 
Υποβρύχια αντλία εκκένωσης δεξαμενής πυρόσβεσης 1,5kw, με την κατασκευή ανάρτησης και ανύψωσης αυτής, τον 
φλοτεροδιακόπτη και τον ηλεκτρικό πίνακα όπως αυτά αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, 
συμπεριλαμβανομένου τον αγωγό κατάθλιψης και των απαραίτητων εξαρτημάτων έως την σύνδεση με το δίκτυο 
αποχέτευσης από PVC-U καθώς και τον αγωγό εκκένωσης της δεξαμενής και τον αγωγό υπερχείλησης έως το 
φρεάτιο της αντλίας και των απαραίτητων εξαρτημάτων, επί τόπου και πλήρως τοποθετημένα. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης:  021      
            
Ολογράφως: Χίλια εκατόν ενενήντα εφτά ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά 
Αριθμητικώς 1.197,94         
  
A.T.: 115                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 00Ν.26           
Φρεάτιο αποχέτευσης καθαρού ανοίγματος 500x500mm και βάθους έως 500mm 
Στην τιµή περιλαµβάνεται: 
α) Η εκσκαφή, η φορτοεκφόρτωση και η µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής µέχρι της θέσεως οριστικής 
εναποθέσεως. 
β) Το σκυρόδεµα C12/16 κατασκευής του φρεατίου µετά των απαραιτήτων ξυλοτύπων. 
γ) Όλη η ποσότητα του σιδηρού οπλισµού. 
ε) Η επίχωση με τα κατάλληλα υλικά και η συμπύκνωση αυτών. 
Κατά τα υπόλοιπα σύμφωνα με την Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-02. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται η παράδοση του φρεατίου πλήρους εγκατεστημένου και λειτουργικού. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 010     
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Ολογράφως: Εκατόν σαράντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτά   
Αριθμητικώς 141,20        
            
A.T.: 116                    
Άρθρο : ΑΤΗΕ 00Ν.27           
Φρεάτιο αποχέτευσης καθαρού ανοίγματος 600x600mm και βάθους έως 1200mm 
Στην τιµή περιλαµβάνεται: 
α) Η εκσκαφή, η φορτοεκφόρτωση και η µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής µέχρι της θέσεως οριστικής 
εναποθέσεως. 
β) Το σκυρόδεµα C12/16 κατασκευής του φρεατίου µετά των απαραιτήτων ξυλοτύπων. 
γ) Όλη η ποσότητα του σιδηρού οπλισµού. 
ε) Η επίχωση με τα κατάλληλα υλικά και η συμπύκνωση αυτών. 
Κατά τα υπόλοιπα σύμφωνα με την Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-02. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται η παράδοση του φρεατίου πλήρους εγκατεστημένου και λειτουργικού. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 010     
            
Ολογράφως: Διακόσια τριάντα ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά   
Αριθμητικώς 231,70        
            
A.T.: 117                    
Άρθρο : ΑΤΗΕ 00Ν.28           
Φρεάτιο αποχέτευσης καθαρού ανοίγματος 700x700mm και βάθους έως 1600mm 
Στην τιµή περιλαµβάνεται: 
α) Η εκσκαφή, η φορτοεκφόρτωση και η µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής µέχρι της θέσεως οριστικής 
εναποθέσεως. 
β) Το σκυρόδεµα C12/16 κατασκευής του φρεατίου µετά των απαραιτήτων ξυλοτύπων. 
γ) Όλη η ποσότητα του σιδηρού οπλισµού. 
ε) Η επίχωση με τα κατάλληλα υλικά και η συμπύκνωση αυτών. 
Κατά τα υπόλοιπα σύμφωνα με την Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-02. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται η παράδοση του φρεατίου πλήρους εγκατεστημένου και λειτουργικού. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 010     
            
Ολογράφως: Τριακόσια ένα        
Αριθμητικώς 301,00         
  
A.T.: 118                    
Άρθρο : ΑΤΗΕ 00Ν.29           
Φρεάτιο συστήματος εκκένωσης δεξαμενής πυρόσβεσης, καθαρού ανοίγματος 800x800x800mm  
Στην τιµή περιλαµβάνεται: 
α) Η εκσκαφή, η φορτοεκφόρτωση και η µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής µέχρι της θέσεως οριστικής 
εναποθέσεως. 
β) Το σκυρόδεµα C12/16 κατασκευής του φρεατίου µετά των απαραιτήτων ξυλοτύπων. 
γ) Όλη η ποσότητα του σιδηρού οπλισµού. 
ε) Η επίχωση με τα κατάλληλα υλικά και η συμπύκνωση αυτών. 
Κατά τα υπόλοιπα σύμφωνα με την Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-01. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται η παράδοση του φρεατίου πλήρους εγκατεστημένου και λειτουργικού. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 010     
            
Ολογράφως: Διακόσια σαράντα πέντε      
Αριθμητικώς 245,00        
       
A.T.: 119                    
Άρθρο :  ΥΔΡ 11.01.01           
Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)   
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Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D που προβλέπεται 
από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του πλαισίου έδρασης 
αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο 
εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα.   
Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση με 
ζύγιση) 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , ανεξαρτήτως της φέρουσας ικανότητας.  
(1 kg)   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752      
            
Ολογράφως: Ένα ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά     
Αριθμητικώς 1,71         
            
A.T.: 120                    
Άρθρο : ΑΤΗΕ 00Ν.30           
Φρεάτια από πολυπροπυλένιο 200x200mm με καπάκι 
Πλαστικά φρεάτιο από πολυπροπυλένιο (PPR) διαστάσεων 200x200mm με καπάκι από πολυπροπυλένιο (PPR), επί 
τόπου και πλήρως εγκατεστημένο. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 010     
            
Ολογράφως: Δέκα εννιά ευρώ και εξήντα δύο λεπτά     
Αριθμητικώς 19,62         
            
A.T.: 121                    
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.31           
Φρεάτια από πολυπροπυλένιο 400x400mm με καπάκι 
Πλαστικά φρεάτιο από πολυπροπυλένιο (PPR) διαστάσεων 200x200mm με καπάκι από πολυπροπυλένιο (PPR), επί 
τόπου και πλήρως εγκατεστημένο. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 010     
            
Ολογράφως: Σαράντα δύο ευρώ και εβδομήντα εφτά λεπτά   
Αριθμητικώς 42,77         
            
A.T.: 122                    
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 8153.2           
Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες 
Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες με τον ορειχάλκινο πλωτήρα, τα ρακόρ στομίων 
τροφοδοτήσεως και εκροής τον χαλκοσωλήνα συνδέσεως και τους γάντζους στηρίξεως , δηλαδή υλικά γενικά επί 
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως γιά λειτουργία 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 015     
            
Ολογράφως: Ενενήντα πέντε ευρώ και είκοσι τρία λεπτά   
Αριθμητικώς 95,23         
            
A.T.: 123          
Άρθρο : ΑΤΗΕ 00Ν.32           
Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER 24HP απόδοσης Cooling:78,30kW , Heating:75,00kW 
Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER απόδοσης Cooling:78,30kW,Heating:75,00kW για τις συνθήκες 
λειτουργίας σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. H μονάδα θα είναι κατάλληλη για ψύξη-θέρμανση (αντλια 
θερμότητας) και καταλλήλη για υπαίθρια τοποθέτηση. Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της μονάδας, καθώς και 
όλα τα υπόλοιπα τεχνικά της χαρακτηριστικά θα είναι αυτά που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της 
μελέτης. Η μονάδα θα είναι πλήρης με όλα τα υλικά,όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση,συνδεσμολογία 
εσωτερικής-εξωτερικής μονάδας) καθώς και την εργασία προμήθειας επιτόπου, τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους 
εγκαταστάσεως, για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 037     
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Ολογράφως: Οχτώ χιλιάδες εκατόν εβδόμήντα ένα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά 
Αριθμητικώς 8.171,62         
  
A.T.: 124                    
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.33           
Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER 18HP απόδοσης Cooling:53,90kW , Heating:56,90kW 
Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER 18HP απόδοσης Cooling:53,90kW , Heating:56,90kW για τις 
συνθήκες λειτουργίας σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. H μονάδα θα είναι κατάλληλη για ψύξη-θέρμανση 
(αντλια θερμότητας) και καταλλήλη για υπαίθρια τοποθέτηση. Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της μονάδας, 
καθώς και όλα τα υπόλοιπα τεχνικά της χαρακτηριστικά θα είναι αυτά που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα 
σχέδια της μελέτης. Η μονάδα θα είναι πλήρης με όλα τα υλικά,όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική 
καλωδίωση,συνδεσμολογία εσωτερικής-εξωτερικής μονάδας) καθώς και την εργασία προμήθειας επιτόπου, 
τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκαταστάσεως, για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 037     
            
Ολογράφως: Εφτά χιλιάδες τριάντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά 
Αριθμητικώς 7.034,93         
  
A.T.: 125                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 00Ν.34           
Α.Τ. 3.3: Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER 8HP απόδοσης Cooling:21,00kW , Heating:25,20kW 
Α.Τ. 3.3: Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER 8HP απόδοσης Cooling:21,00kW , Heating:25,20kW για τις 
συνθήκες λειτουργίας σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή.. H μονάδα θα είναι κατάλληλη για ψύξη-θέρμανση 
(αντλια θερμότητας) και καταλλήλη για υπαίθρια τοποθέτηση. Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της μονάδας, 
καθώς και όλα τα υπόλοιπα τεχνικά της χαρακτηριστικά θα είναι αυτά που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα 
σχέδια της μελέτης. Η μονάδα θα είναι πλήρης με όλα τα υλικά,όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική 
καλωδίωση,συνδεσμολογία εσωτερικής-εξωτερικής μονάδας) καθώς και την εργασία προμήθειας επιτόπου, 
τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκαταστάσεως, για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 037     
            
Ολογράφως: Τρεις χιλιάδες οχτακόσια ένα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά 
Αριθμητικώς 3.801,94        
            
A.T.: 126                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 00Ν.35           
Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER δαπέδου, εμφανούς τοποθέτησης, Ονομαστικής ψυκτικής 
ισχύος 2,2 kW και θερμικής 2,5kW 
Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER oνομαστικής ψυκτικής ισχύος 2,2 kW και θερμικής 2,5kW. H μονάδα 
θα είναι κατάλληλη για ψύξη-θέρμανση (αντλια θερμότητας). Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της μονάδας, καθώς 
και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της θα είναι αυτά που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.Η 
μονάδα θα είναι πλήρης με ολα τα υλικά όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση, σύνδεση με επίτοιχο 
χειριστήριο κ.λ.π) καθώς και την εργασία τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης,για την ομαλή και 
αυτοματη λειτουργία. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 037     
            
Ολογράφως: Πεντακόσια έξι ευρώ και πενήντα τρία λεπτα    
Αριθμητικώς 506,53        
            
A.T.: 127                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.36           
Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER δαπέδου, εμφανούς τοποθέτησης, Ονομαστικής ψυκτικής 
ισχύος 2,8 kW και θερμικής 3,2kW 
Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER oνομαστικής ψυκτικής ισχύος 2,8 kW και θερμικής 3,2kW. H μονάδα 
θα είναι κατάλληλη για ψύξη-θέρμανση (αντλια θερμότητας). Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της μονάδας, καθώς 
και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της θα είναι αυτά που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.Η 
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μονάδα θα είναι πλήρης με ολα τα υλικά όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση, σύνδεση με επίτοιχο 
χειριστήριο κ.λ.π) καθώς και την εργασία τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης,για την ομαλή και 
αυτοματη λειτουργία. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 037     
            
Ολογράφως: Πεντακόσια είκοσι τρία ευρώ και εξήντα έξι λεπτά   
Αριθμητικώς 523,66        
            
A.T.: 128                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.37           
Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER δαπέδου, εμφανούς τοποθέτησης, Ονομαστικής ψυκτικής 
ισχύος 3,6 kW και θερμικής 4,0kW 
Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER oνομαστικής ψυκτικής ισχύος 3,6 kW και θερμικής 4,0kW. H μονάδα 
θα είναι κατάλληλη για ψύξη-θέρμανση (αντλια θερμότητας). Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της μονάδας, καθώς 
και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της θα είναι αυτά που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.Η 
μονάδα θα είναι πλήρης με ολα τα υλικά όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση, σύνδεση με επίτοιχο 
χειριστήριο κ.λ.π) καθώς και την εργασία τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης,για την ομαλή και 
αυτοματη λειτουργία. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 037     
            
Ολογράφως: Πεντακόσια εβδομήντα ευρώ και εβδομήντα εννιά λεπτά   
Αριθμητικώς 570,79        
            
A.T.: 129                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.38           
Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER δαπέδου, εμφανούς τοποθέτησης, Ονομαστικής ψυκτικής 
ισχύος 4,5 kW και θερμικής 5,0kW 
Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER oνομαστικής ψυκτικής ισχύος 4,5 kW και θερμικής 5,0kW. H μονάδα 
θα είναι κατάλληλη για ψύξη-θέρμανση (αντλια θερμότητας). Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της μονάδας, καθώς 
και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της θα είναι αυτά που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.Η 
μονάδα θα είναι πλήρης με ολα τα υλικά όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση, σύνδεση με επίτοιχο 
χειριστήριο κ.λ.π) καθώς και την εργασία τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης,για την ομαλή και 
αυτοματη λειτουργία. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 037     
            
Ολογράφως: Πεντακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά  
Αριθμητικώς 594,35        
            
A.T.: 130                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 00Ν.39           
Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER δαπέδου, εμφανούς τοποθέτησης, Ονομαστικής ψυκτικής 
ισχύος 5,6 kW και θερμικής 6,3kW 
Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER oνομαστικής ψυκτικής ισχύος 5,6 kW και θερμικής 6,3kW. H μονάδα 
θα είναι κατάλληλη για ψύξη-θέρμανση (αντλια θερμότητας). Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της μονάδας, καθώς 
και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της θα είναι αυτά που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.Η 
μονάδα θα είναι πλήρης με ολα τα υλικά όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση, σύνδεση με επίτοιχο 
χειριστήριο κ.λ.π) καθώς και την εργασία τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης,για την ομαλή και 
αυτοματη λειτουργία. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 037     
            
Ολογράφως: Εξιακόσια σαράντα εφτά ευρώ και ενενήντα λεπτά   
Αριθμητικώς 647,90        
 
A.T.: 131                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.40           
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Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER δαπέδου, εμφανούς τοποθέτησης, Ονομαστικής ψυκτικής 
ισχύος 7,1 kW και θερμικής 8,0kW 
Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER oνομαστικής ψυκτικής ισχύος 7,1 kW και θερμικής 8,0kW. H μονάδα 
θα είναι κατάλληλη για ψύξη-θέρμανση (αντλια θερμότητας). Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της μονάδας, καθώς 
και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της θα είναι αυτά που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.Η 
μονάδα θα είναι πλήρης με ολα τα υλικά όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση, σύνδεση με επίτοιχο 
χειριστήριο κ.λ.π) καθώς και την εργασία τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης,για την ομαλή και 
αυτοματη λειτουργία. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 037     
            
Ολογράφως: Εφτακόσια πέντε ευρώ και δύο λεπτά     
Αριθμητικώς 705,02         
  
A.T.: 132                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.41           
Εναλλάκτης αέρα - αέρα,τύπου VAM παροxής νωπού αέρα έως 500 m3/h 
Εναλλάκτης αέρα - αέρα,τύπου VAM, παροxής νωπού αέρα έως 500 m3/h, για την εναλλαγή θερμότητας μεταξύ 
νωπού αέρα και αέρα απαγωγής, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές και τα 
σχέδια της μελέτης. Η μονάδα θα είναι πλήρης με ολα τα υλικά όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση, 
σύνδεση με κεντρικό χειριστήριο κ.λ.π), όλες τις απαραίτητες εργασίες και υλικά για σύνδεση με τα στόμια 
προσαγωγής – απαγωγής (δηλαδή κατασκευές απο αεραγωγούς ορθογωνικούς ή/και και εύκαμπτους και plenum 
στομίων) καθώς και την εργασία τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης,για την ομαλή και αυτόματη 
λειτουργία. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 037     
            
Ολογράφως: Χίλια οχτακόσια τριάντα εφτά ευρώ και ενενήντα οχτώ λεπτά  
Αριθμητικώς 1.837,98         
  
A.T.: 133                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.42           
Εναλλάκτης αέρα - αέρα,τύπου VAM παροxής νωπού αέρα έως 1000 m3/h 
Εναλλάκτης αέρα - αέρα,τύπου VAM, παροxής νωπού αέρα έως 1000 m3/h, για την εναλλαγή θερμότητας μεταξύ 
νωπού αέρα και αέρα απαγωγής, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές και τα 
σχέδια της μελέτης. Η μονάδα θα είναι πλήρης με ολα τα υλικά όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση, 
σύνδεση με κεντρικό χειριστήριο κ.λ.π), όλες τις απαραίτητες εργασίες και υλικά για σύνδεση με τα στόμια 
προσαγωγής – απαγωγής (δηλαδή κατασκευές απο αεραγωγούς ορθογωνικούς ή/και και εύκαμπτους και plenum 
στομίων) καθώς και την εργασία τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης,για την ομαλή και αυτόματη 
λειτουργία. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 037     
            
Ολογράφως: Χίλια ενιακόσια πενήντα εφτά ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά  
Αριθμητικώς 1.957,72         
  
A.T.: 134                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.43           
Κεντρικό χρονοπρογραμματιζόμενο χειριστήριο κλιματιστικών μονάδων VRV 
Κεντρικό χρονοπρογραμματιζόμενο χειριστήριο κλιματιστικών μονάδων VRV με τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα 
με τις τεχνικές προδιαγραφές. Νοείται πλήρες με όλα τα υλικά και εξαρτήματα συμπεριλαμβανομένου και του 
καλωδίου σύνδεσης καθώς και την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκαταστάσεως, για την ομαλή και 
αυτόματη λειτουργία. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 037     
            
Ολογράφως: Χίλια διακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά 
Αριθμητικώς 1.254,14         
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A.T.: 135                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.44           
Ενσύρματο / ασύρματο χειριστήριο εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας VRV 
Ενσύρματο / ασύρματο χειριστήριο εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας VRV με τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα 
με τις τεχνικές προδιαγραφές. Νοείται πλήρες με όλα τα υλικά και εξαρτήματα συμπεριλαμβανομένου και του 
καλωδίου σύνδεσης καθώς και την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκαταστάσεως, για την ομαλή και 
αυτόματη λειτουργία. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 037     
            
Ολογράφως: Εβδομήντα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά     
Αριθμητικώς 70,15         
  
A.T.: 136                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.45           
Εξάρτημα διακλάδωσης ψυκτικών σωλήνων κλιματισμού   
Εξάρτημα διακλάδωσης ψυκτικών σωλήνων κλιματισμού. Νοείται πλήρες με όλα τα υλικά και εξαρτήματα καθώς και 
την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκαταστάσεως, για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία.  
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 037     
            
Ολογράφως: Ογδόντα οχτώ ευρώ και πενήντα εννιά λεπτά    
Αριθμητικώς 88,59         
  
A.T.: 137                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.46           
Συλλεκτοδιανομεας ψυκτικών σωλήνων κλιματισμού, Τεσσάρων (4) λήψεων- αναχωρήσεων  
Συλλεκτοδιανομεας ψυκτικών σωλήνων κλιματισμού, πλήρης εγκατεστημένος δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία. 
(1 ζεύγος)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 037     
            
Ολογράφως: Ενενήντα οχτώ ευρώ και δέκα έξι λεπτά     
Αριθμητικώς 98,16         
            
A.T.: 138                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.47           
Συλλεκτοδιανομεας ψυκτικών σωλήνων κλιματισμού, Εφτά (7) λήψεων- αναχωρήσεων  
Συλλεκτοδιανομεας ψυκτικών σωλήνων κλιματισμού, πλήρης εγκατεστημένος δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία. 
(1 ζεύγος)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 037     
            
Ολογράφως: Εκατόν είκοσι τέσσερα ευρώ και πενήντα οχτώ λεπτά   
Αριθμητικώς 124,58        
            
A.T.: 139                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.48           
Συλλεκτοδιανομεας ψυκτικών σωλήνων κλιματισμού, Δέκα (10) λήψεων- αναχωρήσεων  
Συλλεκτοδιανομεας ψυκτικών σωλήνων κλιματισμού, πλήρης εγκατεστημένος δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία. 
(1 ζεύγος)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 037     
            
Ολογράφως: Διακόσια δέκα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά     
Αριθμητικώς 210,26         
  
A.T.: 140                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.49           
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Συγκρότημα ζεύγους ψυκτικών σωλήνων κλιματισμού και καλωδιώσεων ισχύος, Μέγιστης διατομής  ≤ Φ 
19,05 mm 
Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
ενός μέτρου συγκροτήματος μονωμένων ψυκτικών σωληνώσεων (συμπεριλαμβανομένων των υλικών στερέωσής 
τους και των ειδικών τεμαχίων) και καλωδιώσεων ισχύος και αυτοματισμού, έκαστου συστήματος VRV, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των παρελκομένων του, υλικών-μικροϋλικών και εργασιών, για παράδοση σε 
απολύτως ικανοποιητική κατάσταση. 
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 007     
            
Ολογράφως: Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά     
Αριθμητικώς 22,55         
            
A.T.: 141                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.50           
Συγκρότημα ζεύγους ψυκτικών σωλήνων κλιματισμού και καλωδιώσεων ισχύος, Μέγιστης διατομής  > Φ 
19,05 mm 
Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
ενός μέτρου συγκροτήματος μονωμένων ψυκτικών σωληνώσεων (συμπεριλαμβανομένων των υλικών στερέωσής 
τους και των ειδικών τεμαχίων) και καλωδιώσεων ισχύος και αυτοματισμού, έκαστου συστήματος VRV, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των παρελκομένων του, υλικών-μικροϋλικών και εργασιών, για παράδοση σε 
απολύτως ικανοποιητική κατάσταση. 
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 007     
            
Ολογράφως: Είκοσι έξι ευρώ και δέκα έξι λεπτά      
Αριθμητικώς 26,16         
            
A.T.: 142                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.51           
Στόμιο προσαγωγής, στροβιλισμού αέρα, διαστάσεων 300x300mm 
Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία ενός στομίου προσαγωγής, στροβιλισμού, από αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, με 
ρυθμιζόμενα πτερύγια και ρυθμιζόμενο διάφραγμα, συμπεριλαμβανομένου μονωμένου plenum, κατάλληλου για 
τοποθέτηση σε οροφή ή ψευδοροφή, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρελκομένων του, υλικών-μικροϋλικών και 
εργασιών, για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική κατάσταση. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 036     
            
Ολογράφως: Εξήντα ένα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά    
Αριθμητικώς 61,34         
            
A.T.: 143                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.52           
Στόμιο προσαγωγής στροβιλισμού αέρα, διαστάσεων 400x400mm 
Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία ενός στομίου προσαγωγής, στροβιλισμού, από αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, με 
ρυθμιζόμενα πτερύγια και ρυθμιζόμενο διάφραγμα, συμπεριλαμβανομένου μονωμένου plenum, κατάλληλου για 
τοποθέτηση σε οροφή ή ψευδοροφή, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρελκομένων του, υλικών-μικροϋλικών και 
εργασιών, για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική κατάσταση. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 036     
         
Ολογράφως: Εξήντα εφτά ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά    
Αριθμητικώς 67,75         
 
A.T.: 144                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.53           
Στόμιο προσαγωγής στροβιλισμού αέρα, διαστάσεων 500x500mm 
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Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία ενός στομίου προσαγωγής, στροβιλισμού, από αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, με 
ρυθμιζόμενα πτερύγια και ρυθμιζόμενο διάφραγμα, συμπεριλαμβανομένου μονωμένου plenum, κατάλληλου για 
τοποθέτηση σε οροφή ή ψευδοροφή, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρελκομένων του, υλικών-μικροϋλικών και 
εργασιών, για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική κατάσταση. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 036     
            
Ολογράφως: Ογδόντα ένα ευρώ και τριάντα εφτά λεπτά     
Αριθμητικώς 81,37         
  
A.T.: 145                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.54           
Στόμιο προσαγωγής στροβιλισμού αέρα, διαστάσεων 600x600mm 
Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία ενός στομίου προσαγωγής, στροβιλισμού, από αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, με 
ρυθμιζόμενα πτερύγια και ρυθμιζόμενο διάφραγμα, συμπεριλαμβανομένου μονωμένου plenum, κατάλληλου για 
τοποθέτηση σε οροφή ή ψευδοροφή, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρελκομένων του, υλικών-μικροϋλικών και 
εργασιών, για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική κατάσταση. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 036     
            
Ολογράφως: Ογδόντα οχτώ ευρώ και εβδομήντα εφτά λεπτά   
Αριθμητικώς 88,77         
  
A.T.: 146                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.55           
Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 100x100mm 
Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία ενός στομίου επιστροφής, γραμμικού, ελαφρού τύπου, από αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, 
ανοιγόμενου, με φίλτρο, συμπεριλαμβανομένου μονωμένου plenum, κατάλληλου για τοποθέτηση σε οροφή ή 
ψευδοροφή ή επίτοιχα, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρελκομένων του, υλικών-μικροϋλικών και εργασιών, για 
παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική κατάσταση. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 036     
            
Ολογράφως: Δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα πέντε     
Αριθμητικώς 14,65         
  
A.T.: 147                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.56           
Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 150x100mm 
Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία ενός στομίου επιστροφής, γραμμικού, ελαφρού τύπου, από αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, 
ανοιγόμενου, με φίλτρο, συμπεριλαμβανομένου μονωμένου plenum, κατάλληλου για τοποθέτηση σε οροφή ή 
ψευδοροφή  ή επίτοιχα, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρελκομένων του, υλικών-μικροϋλικών και εργασιών, 
για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική κατάσταση. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 036     
            
Ολογράφως: Δέκα οχτώ ευρώ και τριάντα δύο λεπτά     
Αριθμητικώς 18,32         
  
A.T.: 148                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.57           
Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 150x150mm 
Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία ενός στομίου επιστροφής, γραμμικού, ελαφρού τύπου, από αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, 
ανοιγόμενου, με φίλτρο, συμπεριλαμβανομένου μονωμένου plenum, κατάλληλου για τοποθέτηση σε οροφή ή 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  "ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ" (ΠΑΛΙΟ ΑΣΥΛΟ 
ΑΝΙΑΤΩΝ) 

Σελίδα 48 από 153 

 

ψευδοροφή  ή επίτοιχα, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρελκομένων του, υλικών-μικροϋλικών και εργασιών, 
για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική κατάσταση. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 036     
            
Ολογράφως: Είκοσι ένα ευρώ και ενενήντα οχτώ λεπτά     
Αριθμητικώς 21,98         
            
A.T.: 149                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.58           
Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 150x300mm 
Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία ενός στομίου επιστροφής, γραμμικού, ελαφρού τύπου, από αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, 
ανοιγόμενου, με φίλτρο, συμπεριλαμβανομένου μονωμένου plenum, κατάλληλου για τοποθέτηση σε οροφή ή 
ψευδοροφή  ή επίτοιχα, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρελκομένων του, υλικών-μικροϋλικών και εργασιών, 
για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική κατάσταση. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 036     
    
Ολογράφως: Τριάντα δύο ευρώ και ενενήντα εφτά λεπτά     
Αριθμητικώς 32,97         
  
A.T.: 150                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.59           
Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 150x350mm 
Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία ενός στομίου επιστροφής, γραμμικού, ελαφρού τύπου, από αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, 
ανοιγόμενου, με φίλτρο, συμπεριλαμβανομένου μονωμένου plenum, κατάλληλου για τοποθέτηση σε οροφή ή 
ψευδοροφή  ή επίτοιχα, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρελκομένων του, υλικών-μικροϋλικών και εργασιών, 
για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική κατάσταση. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 036     
            
Ολογράφως: Τριάντα έξι ευρώ και εξήντα τρία λεπτά     
Αριθμητικώς 36,63         
  
A.T.: 151                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.60           
Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 200x300mm 
Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία ενός στομίου επιστροφής, γραμμικού, ελαφρού τύπου, από αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, 
ανοιγόμενου, με φίλτρο, συμπεριλαμβανομένου μονωμένου plenum, κατάλληλου για τοποθέτηση σε οροφή ή 
ψευδοροφή  ή επίτοιχα, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρελκομένων του, υλικών-μικροϋλικών και εργασιών, 
για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική κατάσταση. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 036     
            
Ολογράφως: Τριάντα έξι ευρώ και εξήντα τρία λεπτά     
Αριθμητικώς 36,63         
  
A.T.: 152                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.61           
Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 200x350mm 
Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία ενός στομίου επιστροφής, γραμμικού, ελαφρού τύπου, από αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, 
ανοιγόμενου, με φίλτρο, συμπεριλαμβανομένου μονωμένου plenum, κατάλληλου για τοποθέτηση σε οροφή ή 
ψευδοροφή  ή επίτοιχα, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρελκομένων του, υλικών-μικροϋλικών και εργασιών, 
για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική κατάσταση. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 036     
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Ολογράφως: Σαράντα ευρώ και είκοσι εννιά λεπτά     
Αριθμητικώς 40,29         
  
A.T.: 153                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.62           
Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 200x650mm 
Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία ενός στομίου επιστροφής, γραμμικού, ελαφρού τύπου, από αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, 
ανοιγόμενου, με φίλτρο, συμπεριλαμβανομένου μονωμένου plenum, κατάλληλου για τοποθέτηση σε οροφή ή 
ψευδοροφή  ή επίτοιχα, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρελκομένων του, υλικών-μικροϋλικών και εργασιών, 
για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική κατάσταση. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 036     
            
Ολογράφως: Εξήντα δύο ευρώ και είκοσι εφτά λεπτά     
Αριθμητικώς 62,27         
  
A.T.: 154                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.63           
Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 250x200mm 
Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία ενός στομίου επιστροφής, γραμμικού, ελαφρού τύπου, από αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, 
ανοιγόμενου, με φίλτρο, συμπεριλαμβανομένου μονωμένου plenum, κατάλληλου για τοποθέτηση σε οροφή ή 
ψευδοροφή  ή επίτοιχα, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρελκομένων του, υλικών-μικροϋλικών και εργασιών, 
για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική κατάσταση. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 036     
    
Ολογράφως: Τριάντα δύο ευρώ και ενενήντα εφτά λεπτά     
Αριθμητικώς 32,97         
  
A.T.: 155                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.64           
Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 250x250mm 
Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία ενός στομίου επιστροφής, γραμμικού, ελαφρού τύπου, από αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, 
ανοιγόμενου, με φίλτρο, συμπεριλαμβανομένου μονωμένου plenum, κατάλληλου για τοποθέτηση σε οροφή ή 
ψευδοροφή  ή επίτοιχα, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρελκομένων του, υλικών-μικροϋλικών και εργασιών, 
για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική κατάσταση. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 036     
            
Ολογράφως: Τριάντα έξι ευρώ και εξήντα τρία λεπτά     
Αριθμητικώς 36,63         
  
A.T.: 156                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.65           
Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 250x300mm 
Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία ενός στομίου επιστροφής, γραμμικού, ελαφρού τύπου, από αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, 
ανοιγόμενου, με φίλτρο, συμπεριλαμβανομένου μονωμένου plenum, κατάλληλου για τοποθέτηση σε οροφή ή 
ψευδοροφή  ή επίτοιχα, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρελκομένων του, υλικών-μικροϋλικών και εργασιών, 
για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική κατάσταση. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 036     
            
Ολογράφως: Σαράντα ευρώ και είκοσι εννιά λεπτά     
Αριθμητικώς 40,29         
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A.T.: 157                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.66           
Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 250x400mm 
Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία ενός στομίου επιστροφής, γραμμικού, ελαφρού τύπου, από αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, 
ανοιγόμενου, με φίλτρο, συμπεριλαμβανομένου μονωμένου plenum, κατάλληλου για τοποθέτηση σε οροφή ή 
ψευδοροφή  ή επίτοιχα, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρελκομένων του, υλικών-μικροϋλικών και εργασιών, 
για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική κατάσταση. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 036     
            
Ολογράφως: Σαράντα εφτά λεπτά και εξήντα δύο λεπτά     
Αριθμητικώς 47,62         
            
A.T.: 158                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.67           
Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 250x450mm 
Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία ενός στομίου επιστροφής, γραμμικού, ελαφρού τύπου, από αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, 
ανοιγόμενου, με φίλτρο, συμπεριλαμβανομένου μονωμένου plenum, κατάλληλου για τοποθέτηση σε οροφή ή 
ψευδοροφή  ή επίτοιχα, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρελκομένων του, υλικών-μικροϋλικών και εργασιών, 
για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική κατάσταση. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 036     
         
Ολογράφως: Πενήντα ένα ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτά     
Αριθμητικώς 51,28         
            
A.T.: 159                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.68           
Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 250x550mm 
Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία ενός στομίου επιστροφής, γραμμικού, ελαφρού τύπου, από αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, 
ανοιγόμενου, με φίλτρο, συμπεριλαμβανομένου μονωμένου plenum, κατάλληλου για τοποθέτηση σε οροφή ή 
ψευδοροφή  ή επίτοιχα, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρελκομένων του, υλικών-μικροϋλικών και εργασιών, 
για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική κατάσταση. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 036     
            
Ολογράφως: Πενήντα οχτώ ευρώ και εξήντα ένα λεπτά     
Αριθμητικώς 58,61         
            
A.T.: 160                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.69           
Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 350x700mm 
Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία ενός στομίου επιστροφής, γραμμικού, ελαφρού τύπου, από αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, 
ανοιγόμενου, με φίλτρο, συμπεριλαμβανομένου μονωμένου plenum, κατάλληλου για τοποθέτηση σε οροφή ή 
ψευδοροφή  ή επίτοιχα, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρελκομένων του, υλικών-μικροϋλικών και εργασιών, 
για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική κατάσταση. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 036     
            
Ολογράφως: Εβδομήντα έξι ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά    
Αριθμητικώς 76,92         
  
A.T.: 161                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.70           
Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 300x400mm 
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Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία ενός στομίου επιστροφής, γραμμικού, ελαφρού τύπου, από αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, 
ανοιγόμενου, με φίλτρο, συμπεριλαμβανομένου μονωμένου plenum, κατάλληλου για τοποθέτηση σε οροφή ή 
ψευδοροφή  ή επίτοιχα, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρελκομένων του, υλικών-μικροϋλικών και εργασιών, 
για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική κατάσταση. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 036     
            
Ολογράφως:  Πενήντα εφτά ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά    
Αριθμητικώς 57,91         
  
A.T.: 162                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.71           
Στόμιο νωπού, διαστάσεων 600x400mm 
Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία ενός στομίου προσαγωγής-απόρριψης νωπού αέρα, ελαφρού τύπου, από αλουμίνιο, διαστάσεων 600 x 
400 (mm), βαμμένου με ηλεκτροστατική βαφή, ανοιγόμενου, με φίλτρο, συμπεριλαμβανομένου μονωμένου plenum, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των παρελκομένων του, υλικών-μικροϋλικών και εργασιών, για παράδοση σε 
απολύτως ικανοποιητική κατάσταση. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 036     
            
Ολογράφως: Εξήντα ευρώ και είκοσι λεπτά       
Αριθμητικώς 60,20         
  
A.T.: 163                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.72           
Στόμιο επικοινωνίας, διαστάσεων 250x150mm 
Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία ενός στομίου επικοινωνίας, ελαφρού τύπου, από αλουμίνιο, διαστάσεων 250 x 150 (mm), βαμμένου με 
ηλεκτροστατική βαφή, ανοιγόμενου, με φίλτρο, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρελκομένων του, υλικών-
μικροϋλικών και εργασιών, για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική κατάσταση. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 036     
            
Ολογράφως: Δέκα πέντε ευρώ και ογδόντα εφτά λεπτά     
Αριθμητικώς 15,87         
  
A.T.: 164                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.73           
Δισκοβαλβίδα Φ100 έως Φ125 αλουμινίου 
Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία μιας δισκοβαλβίδας αλουμινίου κατάλληλης για εφαρμογές εξαερισμού. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 036     
            
Ολογράφως: Είκοσι        
Αριθμητικώς 20,00         
            
A.T.: 165                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.74           
Ανεμιστήρας γραμμής (inline) 
Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία ενός ανεμιστήρα εξαερισμού, γραμμής (inline), δύο ταχυτήτων, ισχύος 80 W, Φ 150, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των παρελκομένων του, υλικών-μικροϋλικών και εργασιών, για παράδοση σε 
απολύτως ικανοποιητική κατάσταση. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 036     
            
Ολογράφως: Εκατό        
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Αριθμητικώς 100,00        
            
A.T.: 166                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.75           
Σωλήνας PVC, Φ100 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός μέτρου μήκους (1 μ.μ.) σωλήνα 
PVC Φ100, για πίεση λειτουργίας 6 ατμοσφαιρών σύνδεση με άλλους σωλήνες με εξαρτήματα ή συγκόλληση, 
προμήθεια και τοποθέτηση στομίων αερισμού, καθώς στήριξη στα οικοδομικά στοιχεία του κτιρίου, εργασία 
εκσκαφής, διάνοιξης οπών κλπ, την  επαναφορά των δομικών στοιχείων στην αρχική τους κατάσταση κλπ. 
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 008     
            
Ολογράφως: Δέκα πέντε        
Αριθμητικώς 15,00         
            
A.T.: 167                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.76           
Στόμιο προσαγωγής αέρα, κυκλικό διαστάσεων Φ300mm 
Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία ενός στομίου προσαγωγής, κυκλικό, από αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, 
συμπεριλαμβανομένου μονωμένου plenum, και κατά τα υπόλοιπα σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή 
κατάλληλου για τοποθέτηση σε οροφή ή ψευδοροφή  ή επίτοιχα ή στον αεραγωγό, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
παρελκομένων του, υλικών-μικροϋλικών και εργασιών, για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική κατάσταση. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 036     
            
Ολογράφως: Τριάντα έξι ευρώ και εξήντα ένα λεπτά     
Αριθμητικώς 36,61         
  
A.T.: 168                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.77           
Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή σωλήνων με πάπλωμα υαλοβάμβακα, Πάχος παπλώματος 4cm 
Θερμκή μόνωση επιφάνειας αεραγωγών αποτελούμενη από πάπλμα υαλοβάμβακα 4cm εμποτισμένο με μονωτικό 
έναντι υγραδίας, επικόλληση τούτου με ΦΛΙΝ-ΚΟΤ, στερέωσημε γαλβανισμένο σύρμα και περιέλιξη με διπλή στρώση 
λινάτσας, εμβαπτισμένης με ασφαλτόκολλα, κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση όλων των υλικών, διαμόρφωση λείας επιφάνειας και εργασία τοποθέτησης  
(1 m2)     Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 036         
                        
Ολογράφως: Δεκαέξι ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά         
Αριθμητικώς  16,78           
            
A.T.: 169                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.78           
Αεραγωγός ορθογωνικής διατομής από γαλβανισμένη λαμαρίνα 
Αγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής οποιωνδήποτε διαστάσεων, θηλυκωτος ή 
φλατζωτός κατασκευασμένος σύμφωνα με τους Αμερικανούς κανομισμούς. Περιλαμβάνονται η μόνωση των 
αεραγωγών καθώς τα κάθε φύσεως ειδικά τεμάχια (καμούλες,γωνίες, ταύ, S, κτλ), οι κατευθυντήρες αέρα, τα 
διαφράγματα διαχωρισμού και ρυθμίσεως της ποσότητας αέρα και τα στόμια λήψεως ή απορρίψεως αέρα, με τις 
ενισχύσεις από μορφοσίδηρο και τα υίκά συνδέσεως, στερεώσεως και στεγανώσεως και την εργασία κατασκευής, 
εγκαταστάσεως και ρυθμίσεως. 
(1 kg)   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 035     
         
Ολογράφως: Εξι ευρώ και πενήντα λεπτά       
Αριθμητικώς 6,50         
            
A.T.: 170                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.79           
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Αεραγωγός εύκαμπτος μη μονωμένος, Φ100 
Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
ενός μέτρου εύκαμπτου μη μονωμένου αεραγωγού από αλουμίνιο, συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδικών 
εξαρτημάτων του και των παρελκομένων του, υλικών-μικροϋλικών και εργασιών, για παράδοση σε απολύτως 
ικανοποιητική κατάσταση. 
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 035     
            
Ολογράφως: Ένα ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτά       
Αριθμητικώς 1,28         
  
A.T.: 171                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.80           
Αεραγωγός εύκαμπτος μη μονωμένος, Φ250 
Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
ενός μέτρου εύκαμπτου μη μονωμένου αεραγωγού από αλουμίνιο, συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδικών 
εξαρτημάτων του και των παρελκομένων του, υλικών-μικροϋλικών και εργασιών, για παράδοση σε απολύτως 
ικανοποιητική κατάσταση. 
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 035     
         
Ολογράφως: Δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά      
Αριθμητικώς 2,93         
            
A.T.: 172                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.81           
Αεραγωγός εύκαμπτος μονωμένος, Φ100 
Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
ενός μέτρου εύκαμπτου μονωμένου αεραγωγού από αλουμίνιο, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρελκομένων 
του, υλικών-μικροϋλικών και εργασιών, για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική κατάσταση.  
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 035     
            
Ολογράφως: Δύο ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτά       
Αριθμητικώς 2,28         
  
A.T.: 173                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.82           
Αεραγωγός εύκαμπτος μονωμένος, Φ150 
Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
ενός μέτρου εύκαμπτου μονωμένου αεραγωγού από αλουμίνιο, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρελκομένων 
του, υλικών-μικροϋλικών και εργασιών, για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική κατάσταση.  
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 035     
            
Ολογράφως: Τρία ευρώ και σαράντα τρία λεπτά      
Αριθμητικώς 3,43         
  
A.T.: 174                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.83           
Αεραγωγός εύκαμπτος μονωμένος, Φ200 
Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
ενός μέτρου εύκαμπτου μονωμένου αεραγωγού από αλουμίνιο, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρελκομένων 
του, υλικών-μικροϋλικών και εργασιών, για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική κατάσταση.  
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 035     
            
Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτά      
Αριθμητικώς 4,28         
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A.T.: 175                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.84           
Αεραγωγός εύκαμπτος μονωμένος, Φ250 
Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
ενός μέτρου εύκαμπτου μονωμένου αεραγωγού από αλουμίνιο, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρελκομένων 
του, υλικών-μικροϋλικών και εργασιών, για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική κατάσταση.  
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 035     
            
Ολογράφως: Πέντε ευρώ και σαράντα ένα λεπτά      
Αριθμητικώς 5,41         
  
A.T.: 176                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.85           
Θερμαντικό πάνελ υπερύθρων 
Θερμαντικό πάνελ υπερύθρων κατασκευασμένο από αλουμίνιο, με δυνατότητα επίτοιχης τοποθέτησης και 
θερμαντικό υλικό από ανθρακονήματα είναι ισχύος 500W 230V. Τα επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστηκά της μονάδας 
σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή. Η μονάδα θα είναι πλήρης με όλα τα υλικά,όργανα και εξαρτήματα καθώς 
και την εργασία προμήθειας επιτόπου, τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκαταστάσεως, για την ομαλή και 
αυτόματη λειτουργία. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 024     
            
Ολογράφως: Εκατόν πενήντα εννιά ευρώ και εξήντα έξι λεπτά   
Αριθμητικώς 159,66        
            
A.T.: 177                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.86           
Απορροφητήρας κουζίνας 
Απορροφητήρας οικιακής χρήσης inox, αθόρυβος (έως 51 dB) με δύο (2) μοτέρ απορρόφησης στα 460m³/h, ισχύος 
95W το κάθε μοτέρ, συρόμενους ή πιεζούμενους διακόπτες και μεταλλικά φίλτρα αποσπώμενα για εύκολο 
καθάρισμά τους, συμπεριλαμβανομένων και του αγωγού εξαερισμού, της περσίδας και όλων των απαραίτητων 
μικρουλικών, δηλ. προσκόμιση, εγκατάσταση απορροφητήρα, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.  
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 039     
            
Ολογράφως: Εκατόν εξήντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά    
Αριθμητικώς 163,90         
  
A.T.: 178                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.87           
Στόμιο προσαγωγής αέρα, διαστάσεων 500x250mm 
Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία ενός στομίου προσαγωγής, γραμμικού, ελαφρού τύπου, από αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική 
βαφή, συμπεριλαμβανομένου μονωμένου plenum, και κατά τα υπόλοιπα σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή 
κατάλληλου για τοποθέτηση σε οροφή ή ψευδοροφή  ή επίτοιχα ή στον αεραγωγό, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
παρελκομένων του, υλικών-μικροϋλικών και εργασιών, για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική κατάσταση. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 036     
            
Ολογράφως: Τριάντα τέσσερα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά    
Αριθμητικώς 34,32         
  
A.T.: 179                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.88           
Στόμιο επιστροφής αέρα, διαστάσεων 200x150mm 
Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία ενός στομίου επιστροφής, γραμμικού, ελαφρού τύπου, από αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, 
ανοιγόμενου, με φίλτρο, συμπεριλαμβανομένου μονωμένου plenum, κατάλληλου για τοποθέτηση σε οροφή ή 
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ψευδοροφή  ή επίτοιχα, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρελκομένων του, υλικών-μικροϋλικών και εργασιών, 
για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική κατάσταση. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 036     
            
Ολογράφως: Είκοσι εφτά ευρώ και ενενήντα λεπτά     
Αριθμητικώς 27,90         
  
A.T.: 180                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.89           
Ηχοπαγίδα δικτύου προσαγωγής αέρα 
Ηχοπαγίδα δικτύου προσαγωγής αέρα από γαλβανισμένη λαμαρίνα, τεσσάρων ηχοστοιχείων και κατά τα λοιπά 
συμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, πλήρως εγκατεστηµένη µετά 
των υλικών και µικρουλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36     
            
Ολογράφως: Χίλια πεντακόσια πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτά   
Αριθμητικώς 1.505,36         
  
A.T.: 181                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.90           
Ηχοπαγίδα δικτύου επιστροφής αέρα 
Ηχοπαγίδα δικτύου επιστροφής αέρα από γαλβανισμένη λαμαρίνα, τριών ηχοστοιχείων και κατά τα λοιπά συμφωνα  
με τα οριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, πλήρως εγκατεστηµένη µετά των υλικών 
και µικρουλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36     
            
Ολογράφως: Τριακόσια έξι ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτά     
Αριθμητικώς 306,88         
  
A.T.: 182                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.91           
Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα 
Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα με το σύστημα αυτοματισμών αυτής σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια. Στην τιμή περιλαμβάνεται  η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών, και 
μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη όλων των απαραίτητων εργασίων για την παράδοση της 
μονάδας πλήρως λειτουργική με όλους τις απαραίτητες ρυθμίσεις και ελέγχους, καθώς και η δαπάνη προμήθειας, 
τοποθέτησης σύνδεσης, ρύθμισης και παράδοσης σε καλή λειτουργία όλου του συστήματος αυτοματισμού (μονάδα 
ελέγχου, αισθητήρια, μονάδες χώρου κλπ.) 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 033     
         
Ολογράφως: Δεκαεννιά χιλιάδες τετρακόσια δέκα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά 
Αριθμητικώς 19.410,52          
A.T.: 183          
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 9347            
Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ   
Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ δηλαδή υλικά εργασία, και καταβολή στη ΔΕΗ της σχετικής δαπάνης συνδέσεως, αναγόμενα 
σε εργασία για την σύνδεση ενός μετρητού της ΔΕΗ.    
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 052     
            
Ολογράφως: Διακόσια δέκα        
Αριθμητικώς 210,00         
  
A.T.: 184                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ N.9347.1.2            
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Διάταξη μετρητή ΔΕΔΔΗΕ με την κατασκευή ειδικού ερμαρίου    
Διάταξη μετρητών ΔΕΔΔΗΕ με την κατασκευή ειδικού ερμαρίου και κατάλληλης εσοχής  στον τοίχο της περίφραξης 
του οικοπέδου. Η κατασκευή θα είναι σε κάθε περίπτωση σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες της 
ΔΕΔΔΗΕ για αντίστοιχες κατασκευές. Στην τιμή περιλαμβάνεται όλες οι εργασίες και τα υλικά για την έντεχνη 
κατασκευή της διάταξης, καθώς και η υποδομή των σωλήνων μέχρι το φρεάτιο επίσκεψης στην βάση του τοίχου.    
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 052     
            
Ολογράφως: Τετρακόσια είκοσι        
Αριθμητικώς 420,00        
            
A.T.: 185                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8799.1.2            
Εσxάρες καλωδίων γαλβανισμένες Εσxάρα καλωδίων ύψους 35 μμ Πλάτους 100 mm    
Εσxάρες καλωδίων γαλβανισμένες εν θερμώ απο διάτρητη λαμαρίνα εσxαρών, όπως αναφέρεται στην τεxνική 
περιγραφή και προδιαγραφή μετα των ειδικών γωνιακών εξαρτημάτων αλλαγής διεύθυνσης καθώς και των λοιπών 
εξαρτημάτων για τη στερέωση απο τοίxο ή ανάρτηση απο την οροφή πλήρως εγκατεστημένη, δηλ. προμήθεια, 
εγκατάσταση επι της εσxάρας και παράδοση.    
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 034     
    
Ολογράφως: Εντεκα ευρώ και εβδομήντα λεπτά      
Αριθμητικώς 11,70         
  
A.T.: 186                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8799.1.3            
Εσxάρες καλωδίων γαλβανισμένες Εσxάρα καλωδίων ύψους 35 μμ Πλάτους 200 mm  
Εσxάρες καλωδίων γαλβανισμένες εν θερμώ απο διάτρητη λαμαρίνα εσxαρών, όπως αναφέρεται στην τεxνική 
περιγραφή και προδιαγραφή μετα των ειδικών γωνιακών εξαρτημάτων αλλαγής διεύθυνσης καθώς και των λοιπών 
εξαρτημάτων για τη στερέωση απο τοίxο ή ανάρτηση απο την οροφή πλήρως εγκατεστημένη, δηλ. προμήθεια, 
εγκατάσταση επι της εσxάρας και παράδοση.    
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 034     
            
Ολογράφως: Δέκα έξι ευρώ και τρίαντα λεπτά      
Αριθμητικώς 16,30         
  
A.T.: 187                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.2            
Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α  
Ρευματοδότης χωνευτός με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ,μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, 
παραδοτέος σε λειτουργία  SCHUKO - Εντάσεως 16 Α . 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 049     
            
Ολογράφως: Εννιά ευρώ και τέσσερα λεπτά       
Αριθμητικώς 9,04         
            
A.T.: 188                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8735.2.1            
Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm 
Κυτίο διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά (γύψος, πίσσα μονωτική, 
κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.  Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm  
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 041     
    
Ολογράφως: Τρία ευρώ και ογδόντα εννιά λεπτά      
Αριθμητικώς 3,89         
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A.T.: 189                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.1            
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός   
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση 
εγκατάσταση και σύνδεση  Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 049     
    
Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ και έξι λεπτά       
Αριθμητικώς 4,06         
            
A.T.: 190                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.4            
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ   
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση 
εγκατάσταση και σύνδεση  Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ.   
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 049     
            
Ολογράφως: Πέντε ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά      
Αριθμητικώς 5,83         
  
A.T.: 191                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.1           
Καλώδιο τύπου H05VV-R (NYM)  τριπολικό, διατομής 3 x 1,5 mm2 
Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών 
και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης 
φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. Τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 
mm2  
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 046     
            
Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ και ογδόντα εφτά λεπτά     
Αριθμητικώς 4,87         
  
A.T.: 192                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.2           
Καλώδιο τύπου H05VV-R (NYM)  τριπολικό, διατομής 3 x 2,5 mm2 
Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών 
και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης 
φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. Τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 
mm2  
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 046     
            
Ολογράφως: Πέντε ευρώ και είκοσι ένα λεπτά      
Αριθμητικώς 5,21         
  
A.T.: 193                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.3           
Καλώδιο τύπου H05VV-R (NYM)  τριπολικό, διατομής 3 x 4 mm2 
Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών 
και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης 
φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
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αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. Τριπολικό Διατομής:3 Χ 4 mm2  
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 046     
            
Ολογράφως: Εξι ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά      
Αριθμητικώς 6,86       
            
A.T.: 194                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.4           
Καλώδιο τύπου H05VV-R (NYM)  τριπολικό, διατομής 3 x 6 mm2 
Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών 
και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης 
φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. Τριπολικό Διατομής:3 Χ 6 mm2  
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 046     
            
Ολογράφως: Οκτώ ευρώ και τριάντα έξι λεπτά      
Αριθμητικώς 8,36       
  
A.T.: 195                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.6.2            
Καλώδιο τυ ̟ που J1VV-R (ΝΥΥ) πενταπολικό διατοµής 5 Χ 2,5 mm2 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών 
και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης 
φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. Πενταπολικό Διατομής:5 Χ 2,5 
mm2  
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47     
            
Ολογράφως: Οκτώ ευρώ και ένα λεπτό       
Αριθμητικώς 8,01       
  
A.T.: 196                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.6.3           
Καλώδιο τυ ̟ που J1VV-R (ΝΥΥ) πενταπολικό διατοµής 5 Χ 4 mm2  
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών 
και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης 
φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. Πενταπολικό Διατομής:5 Χ 4 
mm2  
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47     
            
Ολογράφως: Εννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά      
Αριθμητικώς 9,35         
  
A.T.: 197                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.6.4           
Καλώδιο τυ ̟ που J1VV-R (ΝΥΥ) πενταπολικό διατοµής 5 Χ 6 mm2  
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών 
και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης 
φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
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αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. Πενταπολικό Διατομής:5 Χ 6 
mm2  
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47     
            
Ολογράφως: Εντεκα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά     
Αριθμητικώς 11,43         
  
A.T.: 198                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.6.5           
Καλώδιο τυ ̟ που J1VV-R (ΝΥΥ) πενταπολικό διατοµής 5 Χ 10 mm2  
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών 
και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης 
φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. Πενταπολικό Διατομής:5 Χ 10 
mm2  
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47     
            
Ολογράφως: Δέκα εφτά ευρώ και σαράντα λεπτά      
Αριθμητικώς 17,40         
  
A.T.: 199                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.6.6          
Καλώδιο τυ ̟ που J1VV-R (ΝΥΥ) πενταπολικό διατοµής 5 Χ 16 mm2 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης 
φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. Πενταπολικό Διατομής:5 Χ 16 
mm2  
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47   
  
Ολογράφως: Είκοσι τρία ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτά     
Αριθμητικώς 23,28           
           
A.T.: 200                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8774.6.7          
Καλώδιο τυ ̟ ου J1VV-R (ΝΥΥ) πενταπολικό διατοµής 5 Χ 25 mm2 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών 
και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης 
φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. Πενταπολικό Διατομής:5 Χ 
25mm2  
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47   
  
Ολογράφως: Είκοσι έξι ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά     
Αριθμητικώς 26,34        
           
A.T.: 201                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.4.4          
Καλώδιο τυ ̟ που J1VV-R (ΝΥΥ) τριπολικο διατοµής 3 Χ 70 mm2 +35 mm2  
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο ή υπόγειο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης 
φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
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αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. Τριπολικό Διατομής:3 Χ 
70mm2 +35 mm2 
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47    
  
Ολογράφως: Σαράντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά     
Αριθμητικώς 46,40           
  
A.T.: 202                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ  Ν.8774.1.8          
Καλώδιο τυ ̟ ου J1VV-R (ΝΥΥ) μονοπολικό διατοµής 1x 35 mm2  
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο  ή υπόγειο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης 
φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. Μονοπολικό Διατομής:1x 35 
mm2 
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47    
  
Ολογράφως: Δέκα ευρώ και εβδομήντα οχτώ λεπτά     
Αριθμητικώς 10,78           
  
A.T.: 203                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8773.5.1          
Καλώδιο τυ ̟ που J1VV-R (ΝΥΥ) τετραπολικό διατοµής 4x 1,5 mm2  
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο ή υπόγεια, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης 
φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. Τετραπολικό Διατομής:4x 1,5 
mm2 
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47   
  
Ολογράφως: Πέντε ευρώ και ογδόντα εφτά λεπτά      
Αριθμητικώς 5,87           
  
A.T.: 204                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.1.7           
Καλώδιο τυ ̟ που J1VV-R (ΝΥΥ) μονοπολικό διατοµής 1x 25 mm2  
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο ή υπόγειο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης 
φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. Τετραπολικό Διατομής:1x 25 
mm2 
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47    
  
Ολογράφως: Εννεά ευρώ και ένα λεπτό       
Αριθμητικώς 9,01           
  
A.T.: 205                   
Άρθρο : ΗΛΜ 60.20.40.11          
Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), Φ63 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων ονομαστικής 
διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), δομημένου τοιχώματος, 
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κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 «Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση 
καλωδίων», φορτίου παραμόρφωσης 5% > 400 Ν/m, με ενσωματωμένη ατσαλίνα, παραδιδομένων σε κουλούρα ή 
ευθύγραμμα τμήματα. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη και η 
ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης 
(μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, η πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες 
(όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που 
παρεμβάλλονται. 
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα 
οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 41   
  
  
Ολογράφως: Εξι ευρώ και σαράντα λεπτά       
Αριθμητικώς 6,40           
  
A.T.: 206                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.2          
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλασικός σπιράλ Διαμέτρου Φ13,5mm 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισμένος δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα πλαστικά 
προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κτλ., επί τόπου και πλήρως εγκατεστημένος. 
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 041    
  
Ολογράφως: Τρία ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά      
Αριθμητικώς 3,45           
           
A.T.: 207                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.3          
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλασικός σπιράλ Διαμέτρου Φ16mm 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισμένος δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα πλαστικά 
προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κτλ., επί τόπου και πλήρως εγκατεστημένος. 
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 041    
  
Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ και ενενήντα εννιά λετπά     
Αριθμητικώς 4,99           
  
A.T.: 208                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.5          
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλασικός σπιράλ Διαμέτρου Φ29mm 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισμένος δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα πλαστικά 
προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κτλ., επί τόπου και πλήρως εγκατεστημένος. 
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 041    
  
Ολογράφως: Πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά       
Αριθμητικώς 5,90           
           
A.T.: 209                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.92          
Φρεάτια από πολυπροπυλένιο 400x400mm με καπάκι 
Πλαστικά φρεάτιο από πολυπροπυλένιο (PPR) διαστάσεων 200x200mm με καπάκι από πολυπροπυλένιο (PPR), επί 
τόπου και πλήρως εγκατεστημένο. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 010     
          
  
Ολογράφως: Σαράντα δύο ευρώ και εβδομήντα εφτά λεπτά   
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Αριθμητικώς 42,77           
  
A.T.: 210                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.93          
Ηλεκτρικός πίνακας  (Γενικός Πίνακας - Α.Π.)   
Ηλεκτρικός πίνακας (γενικός πίνακας) κατάλληλος για xωνευτή ή μη xωνευτή εγκατάσταση κατασκευασμένος και 
εξοπλισμένος με όλα τα απαιτούμενα όργανα, δηλ. διακοπτες, τριφασικό ραγοδιακόπτη, ασφάλειες, 
μικροαυτόματους, ενδεικτικές λυχνίες, πολυόργανα, ρελέ διαφυγής έντασης, αντικεραυνική προστασία, κλπ.  στην 
είσοδο και τους αναλογικούς ραγοδιακόπτες στις αναxωρήσεις, σύμφωνα με τα σχέδια πινάκων και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης  με όλα τα καλώδια και μικροϋλικά και την εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης καθώς 
και τις δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία.    
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 052     
  
Ολογράφως: Δύο χιλιάδες οχτώ ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτά   
Αριθμητικώς 2.008,99           
 
A.T.: 211                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.94          
Ηλεκτρικός πίνακας  (Πίνακας κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων - Β.Π.)   
Ηλεκτρικός πίνακας (γενικός πίνακας) κατάλληλος για xωνευτή ή μη xωνευτή εγκατάσταση κατασκευασμένος και 
εξοπλισμένος με όλα τα απαιτούμενα όργανα, δηλ. διακοπτες, τριφασικό ραγοδιακόπτη, ασφάλειες, 
μικροαυτόματους, ενδεικτικές λυχνίες, πολυόργανα, ρελέ διαφυγής έντασης, αντικεραυνική προστασία, κλπ.  στην 
είσοδο και τους αναλογικούς ραγοδιακόπτες στις αναxωρήσεις, σύμφωνα με τα σχέδια πινάκων και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης  με όλα τα καλώδια και μικροϋλικά και την εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης καθώς 
και τις δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία.    
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 052     
  
Ολογράφως: Χίλια τριακόσια πενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά 
Αριθμητικώς 1.359,94           
           
A.T.: 212                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.95          
Ηλεκτρικός πίνακας  (Πίνακας κλιματισμού θεάτρου - Γ.Π.)   
Ηλεκτρικός πίνακας (γενικός πίνακας) κατάλληλος για xωνευτή ή μη xωνευτή εγκατάσταση κατασκευασμένος και 
εξοπλισμένος με όλα τα απαιτούμενα όργανα, δηλ. διακοπτες, τριφασικό ραγοδιακόπτη, ασφάλειες, 
μικροαυτόματους, ενδεικτικές λυχνίες, πολυόργανα, ρελέ διαφυγής έντασης, αντικεραυνική προστασία, κλπ.  στην 
είσοδο και τους αναλογικούς ραγοδιακόπτες στις αναxωρήσεις, σύμφωνα με τα σχέδια πινάκων και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης  με όλα τα καλώδια και μικροϋλικά και την εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης καθώς 
και τις δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία.    
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 052     
  
Ολογράφως: Χίλια τριακόσια τρία ευρώ και τριάντα οχτώ λεπτά   
Αριθμητικώς 1.303,38           
  
A.T.: 213                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.96          
Ηλεκτρικός πίνακας  (Πίνακας αντλιοστασίου πυρόσβεσης - Δ.Π.)   
Ηλεκτρικός πίνακας (γενικός πίνακας) κατάλληλος για xωνευτή ή μη xωνευτή εγκατάσταση κατασκευασμένος και 
εξοπλισμένος με όλα τα απαιτούμενα όργανα, δηλ. διακοπτες, τριφασικό ραγοδιακόπτη, ασφάλειες, 
μικροαυτόματους, ενδεικτικές λυχνίες, πολυόργανα, ρελέ διαφυγής έντασης, αντικεραυνική προστασία, κλπ.  στην 
είσοδο και τους αναλογικούς ραγοδιακόπτες στις αναxωρήσεις, σύμφωνα με τα σχέδια πινάκων και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης  με όλα τα καλώδια και μικροϋλικά και την εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης καθώς 
και τις δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία.    
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 052     
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Ολογράφως: Τριακόσια εβδομήντα εννιά ευρώ και εξήντα δύο λεπτά  
Αριθμητικώς 379,62           
  
A.T.: 214                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.97          
Ηλεκτρικός πίνακας  (Πίνακας Αίθουσας Προβολών - Ε.Π.)   
Ηλεκτρικός πίνακας (γενικός πίνακας) κατάλληλος για xωνευτή ή μη xωνευτή εγκατάσταση κατασκευασμένος και 
εξοπλισμένος με όλα τα απαιτούμενα όργανα, δηλ. διακοπτες, τριφασικό ραγοδιακόπτη, ασφάλειες, 
μικροαυτόματους, ενδεικτικές λυχνίες, πολυόργανα, ρελέ διαφυγής έντασης, αντικεραυνική προστασία, κλπ.  στην 
είσοδο και τους αναλογικούς ραγοδιακόπτες στις αναxωρήσεις, σύμφωνα με τα σχέδια πινάκων και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης  με όλα τα καλώδια και μικροϋλικά και την εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης καθώς 
και τις δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία.    
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 052     
  
Ολογράφως: Πεντακόσια σαράντα ένα ευρώ και είκοσι δύο   
Αριθμητικώς 541,22           
 
A.T.: 215                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.98          
Ηλεκτρικός πίνακας  (Πίνακας ΚΔΑΠ_2 - Ζ.Π.)   
Ηλεκτρικός πίνακας (γενικός πίνακας) κατάλληλος για xωνευτή ή μη xωνευτή εγκατάσταση κατασκευασμένος και 
εξοπλισμένος με όλα τα απαιτούμενα όργανα, δηλ. διακοπτες, τριφασικό ραγοδιακόπτη, ασφάλειες, 
μικροαυτόματους, ενδεικτικές λυχνίες, πολυόργανα, ρελέ διαφυγής έντασης, αντικεραυνική προστασία, κλπ.  στην 
είσοδο και τους αναλογικούς ραγοδιακόπτες στις αναxωρήσεις, σύμφωνα με τα σχέδια πινάκων και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης  με όλα τα καλώδια και μικροϋλικά και την εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης καθώς 
και τις δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία.    
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 052     
  
Ολογράφως: Εφτακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά 
Αριθμητικώς 794,34           
           
A.T.: 216                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ Ν.8884.2           
Συσκευή ενσύρματου θυροτηλεφώνου πλήρες   
Συσκευή ενσύρματου θυροτηλεφώνου πλήρες, με δυνατότητα απενεργοποίησης κουδουνισμού και σύνδεσης με 
ηλεκτρική κλειδαριά. Περιλαμβάνει μια εσωτερική μονάδα (ακουστικό), μια εξωτερική μονάδα (μπουτονιέρα), κιτ 
στερέωσης της εξωτερικής μονάδας, ένα τροφοδοτικό ρεύματος και τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης, με όλα τα 
υλικά και μικρουλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.    
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 061     
  
Ολογράφως: Πενήντα         
Αριθμητικώς 50,00           
           
A.T.: 217                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ Ν.9500.1           
Πρίζα τηλεφώνου  ή DATA 8 επαφών Rj45, cat 6  
Πρίζα τηλεφώνου 4ή DATA 8 επαφών Rj45, cat 6 , xωνευτή με το κουτί, δηλ. προμήθεια και προσκόμιση, μικροϋλικά, 
εγκατάσταση και σύνδεση για παράδοση σε πλήρη λειτουργεία.    
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 061     
           
Ολογράφως: Δέκα οχτώ ευρώ και είκοσι λεπτά      
Αριθμητικώς 18,20           
           
A.T.: 218                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 8993.1.2          



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  "ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ" (ΠΑΛΙΟ ΑΣΥΛΟ 
ΑΝΙΑΤΩΝ) 

Σελίδα 64 από 153 

 

Τηλεφωνικός κατανεμητής μιάς οριολωρίδας των 10 σειρών με 2 ακροδέκτες σε κάθε σειρά  
Τηλεφωνικός κατανεμητής με οριολωρίδες και σειρές σε κάθε οριολωρίδα με δύο ή τρεις ακροδέκτες, αποτελούμενος 
από μεταλλικό ερμάριο με πόρτα από φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους τουλάχιστον 1,5 mm κατάλληλος γιά 
ορατή ή χωνευτή εγκατάσταση, στεγανότητας Ρ 30 ή Ρ 43 κατά DIN 40050, με τις οπές διελεύσεως των τηλεφωνικών 
αγωγών ή καλωδίων, ανεξάρτητα από το πλήθος τους, την πινακίδα χαρακτηρισμού του κατανεμητή και την 
καρτέλλα αναγραφής των κυκλωμάτων, χρωματισμένος με τρεις στρώσεις βαφής (δύο στρώσεις αντιοξειδωτικής 
βαφής και μία στρώση χρώματος αποχρώσεως της εγκρίσεως της επιβλέψεως) δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, διευθέτηση και ανάπτυξη των τηλεφωνικών αγωγών και καλωδίων μέσα στον κατανεμητή, κοχλίωση 
και συγκόλληση των άκρων στις οριολωρίδες, έλεγχο και δοκιμές με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία γιά την 
παράδοση του κατανεμητή σε πλήρη και κανονική λειτουργία  μιάς οριολωρίδας των 10 σειρών με 2 ακροδέκτες σε 
κάθε σειρά. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 052     
           
Ολογράφως: Εκατόν ογδόντα        
Αριθμητικώς 180,00           
  
A.T.: 219                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.99          
Ανιχνευτής παθητικών υπερύθρων  
Ανιχνευτής κίνησης παθητικών υπερύθρων, συµβατικής τεχνολογίας . Σύµφωνα και µε τεύχος τεχνικών 
προδιαγραφών , µετά βάσεως κατάλληλος για εγκατάσταση στον τοίχο ή στην οροφή,ρυθµιζοµένος απευθείας, 
πλήρως εγκατεστηµένος µετά των υλικών και µικρουλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 062     
  
Αριθμητικώς 43,96           
Ολογράφως: Σαράντα τρία ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά    
  
A.T.: 220                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.100          
Πληκτρολόγιο συναγερμού με LCD οθόνη 
Πληκτρολόγιο με LCD οθόνη κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση και συμβατό με την κεντρική μονάδα συναγερμού. 
Σύµφωνα και µε τεύχος τεχνικών προδιαγραφών , µετά βάσεως κατάλληλος για εγκατάσταση στον τοίχο ή στην 
οροφή,ρυθµιζοµένος απευθείας, πλήρως εγκατεστηµένος µετά των υλικών και µικρουλικών εγκαταστάσεως και της 
εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 062     
  
Ολογράφως: Εκατόν δέκα οχτώ ευρώ και ενενήντα έξι λετπά   
Αριθμητικώς 118,96           
  
A.T.: 221                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.101          
Πίνακας συναγερμού 16 ζωνών 
Πίνακας συναγερμού έως 16 ζωνών , συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχέδια,την 
Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, πλήρως εγκατεστηµένος µετά των υλικών και µικρουλικών 
εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 062     
           
Ολογράφως: Τριακόσια είκοσι τέσσερα      
Αριθμητικώς 324,00           
           
A.T.: 222                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.102          
Μαγνητική επαφή 
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Μαγνητική επαφή, πυθμιζόμενη απευθείας, με κατάλληλη βάση στήριξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχέδια,την 
Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, πλήρως εγκατεστηµένος µετά των υλικών και µικρουλικών 
εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 062     
           
Ολογράφως: Δέκα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά     
Αριθμητικώς 10,84           
           
A.T.: 223                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.103          
Εξωτερική σειρήνα 
Σειρήνα συναγερμού με φωτεινό φάρο ενεργοποίησης, συμπεριλαμβανόμενης της μπαταρίας, με κατάλληλη βάση 
στήριξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχέδια,την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, πλήρως 
εγκατεστηµένος µετά των υλικών και µικρουλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 062     
           
Ολογράφως: Ογδόντα πέντε ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά   
Αριθμητικώς 85,34           
           
A.T.: 224                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.104          
Πρίζες R-TV 
Πρίζα με 2 ξεχωριστές εξόδους για FM και TV σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχέδια,την Τεχνική Περιγραφή και τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές, πλήρως εγκατεστηµένος µετά των υλικών και µικρουλικών εγκαταστάσεως και της 
εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 061     
  
Ολογράφως: Δώδεκα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά    
Αριθμητικώς 12,34           
  
A.T.: 225                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.105          
Κεραία TV 
Κεραία TV  με δυνατότητα τηλεοπτικών προγραμμάτων UHF / IV και ραδιοφωνικών προγραμμάτων FM σύμφωνα 
με τα οριζόμενα σττν Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, πλήρως εγκατεστηµένος µετά των υλικών 
και µικρουλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 048     
  
Ολογράφως: Πενήντα ένα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά    
Αριθμητικώς 51,96           
  
A.T.: 226                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.106          
Ενισχυτής TV - FM 
Ενισχυτής TV - FM  με δυνατότητα ενίσχυσης ραδιοσυχνοτήτων UHF / IV και  FM σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, πλήρως εγκατεστηµένος µετά των υλικών (διακλαδωτήρων  κτλ) 
και µικρουλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 061     
  
Ολογράφως: Εξήντα δύο ευρώ και τριάντα τέσσερα   
Αριθμητικώς 62,34           
          
  
A.T.: 227                   
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Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.107          
Ομοαξονικό καλώδιο 75Ω 
Ομοαξονικό καλώδιο 75Ω σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, πλήρως 
εγκατεστηµένος µετά των υλικών και µικρουλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 044    
  
Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ και εξήντα τρία λεπτά     
Αριθμητικώς 4,63           
  
A.T.: 228                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.108          
Ζεύγος ηχείων 100W 
Ζεύγος ηχείων 100W σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, πλήρως 
εγκατεστηµένος µετά των υλικών (καλώδιο σύνδεσης κτλ) και µικρουλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 061    
  
Ολογράφως: Εκατόν σαράντα έξι ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά   
Αριθμητικώς 146,96           
           
A.T.: 229                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.109          
Ενισχυτής ήχου 
Ενισχυτής ήχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, πλήρως 
εγκατεστηµένος µετά των υλικών και µικρουλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
(1 τεμ.)   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 061    
  
Ολογράφως: Τριακόσια ογδόντα εφτά λεπτά και τριάντα τέσσερα λεπτά 
Αριθμητικώς 387,34           
  
A.T.: 230                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.110          
Ερμάριο δομημένης καλωδίωσης ασθενών 
Ερμάριο δομημένης καλωδίωσης ασθενών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, πλήρως εγκατεστηµένος µετά των υλικών και µικρουλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεμ.)   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 061    
  
Ολογράφως: Διακόσια εξήντα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά   
Αριθμητικώς 260,76           
  
A.T.: 231                   
Άρθρο :  ΑΤΗΕ 00Ν.111          
Καλώδιο UTP cat6 4 ζευγών 
Καλώδιο UTP cat6 4 ζευγών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, 
πλήρως εγκατεστηµένος µετά των υλικών και µικρουλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία. 
(1 τεμ.)   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 048    
  
Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ και εβδομήντα οχτώ λεπτά    
Αριθμητικώς 4,78           
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A.T.: 232                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 00Ν.113          
Φωτιστικό ψευδοροφής, χωνευτό, LED, 600 x600mm, 36W 
Φωτιστικό ψευδοοροφής χωνευτό, LED, 600 x600mm, 36W και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική 
Προδιαγραφή, με τα μικρουλικά εγκατάστασης, επί τόπου και πλήρως εγκατεστημένο σε πλήρη λειτουργία. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 060     
  
Ολογράφως: Εκατόν τριάντα πέντε ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά   
Αριθμητικώς 135,94           
 
A.T.: 233                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 00Ν.114          
Φωτιστικό ψευδοροφής, χωνευτό, LED, 600 x600mm, 60W 
Φωτιστικό ψευδοοροφής χωνευτό, LED, 600 x600mm, 36W και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική 
Προδιαγραφή, με τα μικρουλικά εγκατάστασης, επί τόπου και πλήρως εγκατεστημένο σε πλήρη λειτουργία. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 060     
           
Ολογράφως: Εκατόν σαράντα τέσσερα ευρώ και εφτά λεπτά   
Αριθμητικώς 144,07           
  
A.T.: 234                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 00Ν.115          
Φωτιστικό ψευδοροφής τύπου downlight, LED, 19W, Φ175 
Φωτιστικό ψευδοροφής τύπου downlight, LED, 19W, Φ175 και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική 
Προδιαγραφή, με τα μικρουλικά εγκατάστασης, επί τόπου και πλήρως εγκατεστημένο σε πλήρη λειτουργία. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 060     
           
Ολογράφως: Εξήντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά   
Αριθμητικώς 64,95           
           
A.T.: 235                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 00Ν.116          
Φωτιστικό ψευδοροφής τύπου downlight, LED, 26W, Φ175 
Φωτιστικό ψευδοροφής τύπου downlight, LED, 26W, Φ175 και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική 
Προδιαγραφή, με τα μικρουλικά εγκατάστασης, επί τόπου και πλήρως εγκατεστημένο σε πλήρη λειτουργία. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 060     
  
Ολογράφως: Εβδομήντα τρία ευρώ και τρία λεπτά      
Αριθμητικώς 73,03           
           
A.T.: 236                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 00Ν.117          
Φωτιστικό ψευδοροφής τύπου downlight, LED, 26W, Φ235 
Φωτιστικό ψευδοροφής τύπου downlight, LED, 26W, Φ235 και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική 
Προδιαγραφή, με τα μικρουλικά εγκατάστασης, επί τόπου και πλήρως εγκατεστημένο σε πλήρη λειτουργία. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 060     
  
Ολογράφως: Εβδομήντα εννιά ευρώ και δέκα εφτά λεπτά     
Αριθμητικώς 79,17           
           
A.T.: 237                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 00Ν.118          
Φωτιστικό σώμα αναρτώμενο συμμετρικής δέσμης, LED, 69W, Φ320 
Φωτιστικό σώμα αναρτώμενο συμμετρικής δέσμης, LED, 69W, Φ320 και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική 
Προδιαγραφή, με τα μικρουλικά εγκατάστασης, επί τόπου και πλήρως εγκατεστημένο σε πλήρη λειτουργία. 
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(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 060     
  
Ολογράφως: Τριακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά   
Αριθμητικώς 348,76           
           
A.T.: 238                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 00Ν.119          
Φωτιστικό επίτοιχο τύπου spotlight, LED, 15W 
Φωτιστικό επίτοιχο τύπου spotlight, LED, 15W και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή, με τα 
μικρουλικά εγκατάστασης, επί τόπου και πλήρως εγκατεστημένο σε πλήρη λειτουργία. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 060     
           
Ολογράφως: Εκατό τριάντα ένα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά    
Αριθμητικώς 131,15           
  
A.T.: 239                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 00Ν.120          
Φωτιστικό τύπου LED, 28W, αναρτώμενο από την οροφή 
Φωτιστικό τύπου LED, 28W, αναρτώμενο από την οροφή και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή, 
με τα μικρουλικά εγκατάστασης, επί τόπου και πλήρως εγκατεστημένο σε πλήρη λειτουργία. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 060     
  
Ολογράφως: Εκατόν ογδόντα ένα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά   
Αριθμητικώς 181,24           
  
A.T.: 240                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 00Ν.121          
Φωτιστικό εξωτερικού χώρου, στεγανό, LED, 22W  
Φωτιστικό εξωτερικού χώρου, στεγανό, LED, 22W   και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή, με τα 
μικρουλικά εγκατάστασης, επί τόπου και πλήρως εγκατεστημένο σε πλήρη λειτουργία. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 060     
  
Ολογράφως: Εκατόν δέκα τέσσερα ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτά   
Αριθμητικώς 114,99           
  
A.T.: 241                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 00Ν.122          
Φωτιστικό οροφής στεγανού τύπου, γραμμικό με 2 λαμπτήρες φθορισμού 18W και πολυκαρβονικό κάλυμα 
διάφανο 
Φωτιστικό οροφής στεγανού τύπου, γραμμικό με 2 λαμπτήρες φθορισμού 18W και πολυκαρβονικό κάλυμα διάφανο  
και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή, με τα μικρουλικά εγκατάστασης, επί τόπου και πλήρως 
εγκατεστημένο σε πλήρη λειτουργία. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 060     
  
Ολογράφως: Τριάντα εύρω και τριάντα τρία λεπτά     
Αριθμητικώς 30,33           
           
A.T.: 242                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 00Ν.123          
Φωτιστικό οροφής στεγανού τύπου, γραμμικό με 2 λαμπτήρες φθορισμού 36W και πολυκαρβονικό κάλυμα 
διάφανο 
Φωτιστικό οροφής στεγανού τύπου, γραμμικό με 2 λαμπτήρες φθορισμού 18W και πολυκαρβονικό κάλυμα διάφανο  
και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή, με τα μικρουλικά εγκατάστασης, επί τόπου και πλήρως 
εγκατεστημένο σε πλήρη λειτουργία. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 060     
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Ολογράφως: Τριάντα τέσσερα ευρώ και δέκα εννιά λεπτά     
Αριθμητικώς 34,19           
           
A.T.: 243                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 00Ν.124          
Φωτιστικό εξωτερικού χώρου, στεγανό, τύπου πυλώνα,  LED, 64W 
Φωτιστικό εξωτερικού χώρου, στεγανό, LED, 64W αναρτημένο σε κυλινδρικό ιστό αλουμινίου, ύψους 6m και 
προκατασκευασμένη βάση σκυροδέματος κατάλληλη για τη στήριξη του ιστού των 6m και τη διέλευση των 
καλωδίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Στις δαπάνες του άρθρου περιλαμβάνεται η 
προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου του ιστού, της προκατασκευασμένης βάσης στήριξης, του φωτιστικού 
σώματος, η εκσκαφή για την τοποθέτηση της προκατασκευασμένης βάσης στήριξης, η τοποθέτηση της βάσης η 
σύνδεση με τον ιστό, η στερέωση, η συναρμολόγηση και σύνδεση του, έτοιµου προς πλήρη λειτουργία. Κοινώς 
περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά εγκατάστασης, η μεταφορά τους επί τόπου του έργου και 
το κόστος των απαιτούμενων εργασιών για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας, ακόµα και αν δεν αναφέρονται ρητά.  
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 060     
  
Ολογράφως: Χίλια πεντακόσια πενήντα έξι ευρώ και εξήντα εφτά λεπτά   
Αριθμητικώς 1.556,67           
           
A.T.: 244                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.62.1.3           
Ανιχνευτής κίνησης  
Ανιχνευτής κίνησης για τον αυτόματο έλεγχο ενός φωτιστικού ή ομάδας φωτιστικών σωμάτων με την ανίχνευση 
κίνησης στον χώρο που επιβλέπει. Ο ανιχνευτής θα έχει την δυνατότητα ρύθμισης της ευαισθησίας ώστε να 
επιτυγχάνεται ο καθορισμός της ακρίβειας της ανίχνευσης. Θα έχει επίσης την δυνατότητα να ελέγχει το επίπεδο 
φωτισμού σε μια περιοχή από 10 έως 4.000 lux. Στην τιμή περιλαμβάνεται η σύνδεση του υλικού και η δοκιμή του σε 
πλήρη λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή,  τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια 
που συνοδεύουν την μελέτη.   
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 042     
  
Ολογράφως: Εξήντα         
Αριθμητικώς 60,00           
           
A.T.: 245                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 00Ν.125          
Θεμελιακή-Αντικεραυνική Προστασία κτιρίου ΚΔΑΠ/ΜΕΑ 
Το άρθρο περιλαμβάνει την Θεμελιακή-Αντικεραυνική Προστασία του κτιρίου ΚΔΑΠ/ΜΕΑ, σύμφωνα με την Τεχνική 
Προδιαγραφή και τα Σχέδια της μελέτης, και αποζημιώνει όλα τα απαιτούμενα υλικά, μικροϋλικά και εργασίες, τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό, τα ειδικά εργαλεία ακόμα και αν δεν κατονομάζονται ρητά για την πλήρη και έντεχνη 
κατασκευή τους, καθώς και τα πάσης φύσεως μέσα και μέτρα προστασίας, και τις δοκιμές για παράδοση σε κανονική 
λειτουργία.    
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 005     
Ολογράφως: Δέκα χιλιάδες τετρακόσια δέκα εννέα ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτά 
Αριθμητικώς 10.419,68          
  
A.T.: 246                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 00Ν.126          
Θεμελιακή-Αντικεραυνική Προστασία κτιρίου Κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων και Αίθουσας Προβολών 
Το άρθρο περιλαμβάνει την Θεμελιακή-Αντικεραυνική Προστασία του κτιρίουΚτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων και 
Αίθουσας Προβολών, σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή και τα Σχέδια της μελέτης, και αποζημιώνει όλα τα 
απαιτούμενα υλικά, μικροϋλικά και εργασίες, τον απαιτούμενο εξοπλισμό, τα ειδικά εργαλεία ακόμα και αν δεν 
κατονομάζονται ρητά για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή τους, καθώς και τα πάσης φύσεως μέσα και μέτρα 
προστασίας, και τις δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία.    
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 005     
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Ολογράφως: Οκτώ χιλιάδες οχτακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά 
Αριθμητικώς 8.871,65           
  
A.T.: 247                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8201.1.2           
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg  
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως 
τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη.  Γομώσεως 6 kg.  
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 019     
           
Ολογράφως: Τριάντα εφτά ευρώ και εννιά λεπτά      
Αριθμητικώς 37,09           
  
A.T.: 248                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8202.2           
Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός Γομώσεως 6 kg  
Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο 
πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη.  Γομώσεως 6 kg.  
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 019     
           
Ολογράφως: Εξήντα εννιά ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτά     
Αριθμητικώς 69,68           
           
A.T.: 249                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 00Ν.127          
Πίνακας πυρανίχνευσης τεσσάρων (4) ζωνών 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός κεντρικού συμβατικού πίνακα 
πυρανίχνευσης με τις μπαταρίες αυτονομίας του, τεσσάρων (4) ζωνών εισόδου (για ανιχνευτές, κομβία συναγερμού 
κλπ.) και δύο (2) εξόδων για συνδυασμένες μονάδες σειρήνας-φάρου που θα ενεργοποιούνται με την εκδήλωση 
πυρκαϊάς στο κτήριο και θα διαθέτει κάρτα τηλεφωνητή, συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών-μικροϋλικών-
εργασιών (όπως: τοποθέτηση, στερέωση, σύνδεση, επέμβαση σε δομικά στοιχεία και επιμελής αποκατάσταση, 
ρύθμιση, δοκιμή κλπ), για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική κατάσταση. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 052     
  
Ολογράφως: Διακόσια ενενήντα τρία ευρώ και εξήντα τρία λεπτά   
Αριθμητικώς 293,63           
  
A.T.: 250                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 00Ν.128          
Πίνακας πυρανίχνευσης τεσσάρων (8) ζωνών 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός κεντρικού συμβατικού πίνακα 
πυρανίχνευσης με τις μπαταρίες αυτονομίας του, οκτώ (8) ζωνών εισόδου (για ανιχνευτές, κομβία συναγερμού κλπ.) 
και δύο (2) εξόδων για συνδυασμένες μονάδες σειρήνας-φάρου που θα ενεργοποιούνται με την εκδήλωση πυρκαϊάς 
στο κτήριο και θα διαθέτει κάρτα τηλεφωνητή, συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών-μικροϋλικών-εργασιών 
(όπως: τοποθέτηση, στερέωση, σύνδεση, επέμβαση σε δομικά στοιχεία και επιμελής αποκατάσταση, ρύθμιση, δοκιμή 
κλπ), για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική κατάσταση. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 052     
           
Ολογράφως: Τετρακόσια σαράντα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά   
Αριθμητικώς 440,45           
  
A.T.: 251                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.9532.1           
Ανιxνευτής ιονισμού - καπνού   
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Ανιxνευτής ιονισμού - καπνού διεγειρόμενος απο τα ορατά ή αόρατα καύσης, κατάλληλος για την τοποθέτηση σε 
υγρούς ή xώρους, με την βάση του κατάλληλος, για τοποθέτηση σε οροφή και δεν εκπέμπει ραδιενέργεια μεγαλύτερη 
από 1mCi, συνδεδεμένος με τον πίνακα πυρανίσχευσης κατά τα λοιπά όπως στην προδιαγραφή, με τα υλικάκαι 
μικροϋλικά σύνδεσης, και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.    
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 062     
           
Ολογράφως: Σαράντα έξι         
Αριθμητικώς 46,00           
           
A.T.: 252                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.9533.1           
Πατητό κομβίο συναγερμού ηλεκτρικό, με γυάλινο κάλυμμα   
Πατητό κομβίο συναγερμού ηλεκτρικό κατάλληλο για xειροκίνητη θέση σε λειτουργία του συστήματος ανίxνευσης 
πυρκαγιάς, όπου με την πίεση του κουμπιού μετά το σπάσιμο του γυάλινου καλύμματος θα ενεργοποιεί σειρήνα 
συναγερμού συνδεδεμένη με το κύκλωμα, κατα τα λοιπά όπως στις προδιαγραφές με τα υλικά και μικροϋλικά 
σύνδεσης, και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.    
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 060     
           
Ολογράφως: Σαράντα πέντε        
Αριθμητικώς 45,00           
  
A.T.: 253                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.9533.2           
Φαροσειρήνα, IP65, με απομονωτή και βάση 
Φαροσειρήνα IP65, με απομονωτή και βάση συστήματος πυρανίχνευσης για εσωτερική εγκατάσταση στηριγμένη σε 
μικρή βάση με ρυθμιζόμενη ένταση ήχου και μέγιστη φωτεινότητα με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους 
εγκατάστασης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.    
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 060     
  
Ολογράφως: Ογδόντα τρία         
Αριθμητικώς 83,00           
           
A.T.: 254                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8987.3           
Φωτιστικό ασφαλείας  
Αυτόνομο φωτιστικό σώμα ασφαλείας με κατάλληλη λυxνία, και συσσωρευτής Ni-Cd  
με λαμπτήρα φθορισμού ή led με ένδειξη εξόδου ή πορείας ή διπλής κατέυθυνσης, τροφοδοτούμενος απο το κεντρικό 
κύκλωμα ηλεκτροδότησης και περιλαμβάνον ηλεκτρονική διάταξη αυτόματης μεταγωγής και μετατροπής, μετα των 
υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία 
συνδεσμολογίας και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 060     
          
  
Ολογράφως: Σαράντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά     
Αριθμητικώς 44,80           
  
A.T.: 255                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8204.1.1           
Πυροσβεστικό ερμάριο επίτοιχο ή χωνευτό διαστάσεων 50Χ50 με ένα πυροσβεστικό κρουνό 1/2΄΄  
Πυροσβεστικό ερμάριο επίτοιχο ή χωνευτό διαστάσεων 50Χ50,  με ελαστικό σωλήνα 20 m και ακροφύσιο 
ρυθμιζόμενο,  με ή χωρίς θέση φορητού πυροσβεστήρα, πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου με την 
εργασία συναρμολογήσεως, βαφής με ερυθρό χρώμα, συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.    
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 020     
  
Ολογράφως: Εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και σαράντα δύο λεπτά   
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Αριθμητικώς 199,42           
  
A.T.: 256                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 00Ν.129          
Φωτιστικό ασφαλείας 2x21W  
Αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας με δύο προβολείς LED 21W με απόδοση 1620lm και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την 
Τεχνική Προδιαγραφή, μετα των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολογίας και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 060     
  
Ολογράφως: Εκατόν σαράντα εννιά ευρώ και είκοσι ένα   
Αριθμητικώς 149,21           
  
A.T.: 257                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8209           
Κεφαλή καταιονισμού (sprinkler) διατομής Φ 1/2 ins  
Κεφαλή καταιονισμού (sprinkler) διατομής Φ 1/2 ins ορειχάλκινη, κρεμαστή θερμοκρασίας βολβού 68oC, με 
διάμετρο ακροφυσίου 17/32΄΄ , επιχριωμένη, σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή, πλήρως τοποθετημένο στο 
δίκτυο σωληνώσεων πυρόσβεσης, έτοιμο για λειτουργία.  
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 011     
  
Ολογράφως: Εντεκα         
Αριθμητικώς 11,00           
           
A.T.: 258                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8203.5.1           
Δίκρουνο τροφοδότησης υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου από την ΠΥ, πλήρες (με 4΄΄ στο 
αντεπίστροφο)   
Δίκρουνο τροφοδότησης υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου από την ΠΥ, πλήρες, (με 4΄΄ στο αντεπίστροφο) που 
περιλαμβάνει α) χαλυβδοσωλήνα σύνδεσης 4 ins με βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη β) δύο στόμια σύνδεσης της 
ΠΥ διαμέτρου DN 65 mm με ορειχάλκινες δικλέιδες διακοπής και πώματα στομίων με αλυσίδες στερέωσης, επί τόπου 
και πλήρως εγκατεστημένο. 
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 020     
           
Ολογράφως: Διακόσια σαράντα        
Αριθμητικώς 240,00           
  
A.T.: 259                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 00Ν.130          
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 3/4 ins 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε 
είδους ειδικά τεµάχια (και ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά 
(καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως. 
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 005    
  
Ολογράφως: Δέκα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά     
Αριθμητικώς 14,70           
           
A.T.: 260                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 00Ν.131          
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 1 ins 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε 
είδους ειδικά τεµάχια (και ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά 
(καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως. 
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 005    
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Ολογράφως: Δέκα εφτά ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά     
Αριθμητικώς 17,85           
           
A.T.: 261                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 00Ν.132          
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 1 1/4 ins 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε 
είδους ειδικά τεµάχια (και ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά 
(καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως.  
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 005    
  
Ολογράφως: Είκοσι ένα         
Αριθμητικώς 21,00           
  
A.T.: 262                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 00Ν.133          
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 1 1/2 ins 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε 
είδους ειδικά τεµάχια (και ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά 
(καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως.  
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 005    
  
Ολογράφως: Είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά      
Αριθμητικώς 25,20           
  
A.T.: 263                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 00Ν.134          
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 2 ins 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε 
είδους ειδικά τεµάχια (και ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά 
(καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως.  
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 005   
  
Ολογράφως: Είκοσι οχτώ ευρώ και τριάντα πέντε λετπα     
Αριθμητικώς 28,35           
           
A.T.: 264                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 00Ν.135          
Καλώδιο τυ ̟ που LIYCY διατοµής 2 Χ 1 mm2 
Καλώδιο τύπου  LIYCY ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, 
κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά 
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και 
εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1 m)   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 047    
  
Ολογράφως: Δύο ευρώ και δέκα λεπτά       
Αριθμητικώς 2,10           
  
A.T.: 265                   
Άρθρο : ΑΤΗΕ 00Ν.136          
Πυροσβεστικό συγκρότημα πλήρες, με έδραση κατά ΕΝ12845   
Πυροσβεστικό  συγκρότημα πλήρες  με έδραση κατά ΕΝ12845 αυτόνομο αποτελούμενο από : 
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α) ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα με  φυγοκεντρική αντλία αυτόματης αναρρόφησης, παροχής 38 m3/h και 
μανομετρικού ύψους 60.00 m, (το υλικό κατασκευής του σώματος θα είναι χυτοσίδηρος με πτερωτή από χυτοσίδηρο 
και άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα) και ηλεκτροκινητήρα, στεγανό, τριφασικό, βραχυκυκλωμένου δρομέα 
προστασίας ΙP 54, ισχύος 20HP, τάσης 400V και στροφών 2900 ανά λεπτό. 
β) πετρελαιοκίνητο αντλητικό συγκρότημα με  φυγοκεντρική αντλία αυτόματης αναρρόφησης, παροχής 38 m3/h και 
μανομετρικού ύψους 60.00 m, (το υλικό κατασκευής του σώματος θα είναι χυτοσίδηρος με πτερωτή από χυτοσίδηρο 
και άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα) και πετρελαιοκινητήρα, τετράχρονος αερόψυκτος, δικύλινδρος ισχύος 21HP, και 
στροφών 2900 ανά λεπτό. 
γ) αντλητικό συγκρότημα Jockey, ηλεκτροκίνητο, αποτελούμενο από μια πολυβάθμια φυγοκεκτρική αντλία παροχής 
2,4 m3/h και μανομετρικού ύψους 69.00m (το υλικό κατασκευής του χιτωνίου θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα με 
πτερωτές από τεχνοπολυμερές και άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα) και ηλεκτροκινητήρα, στεγανό, τριφασικό, 
βραχυκυκλωμένου δρομέα προστασίας ΙP 55, ισχύος 1,5HP, τάσης 400V και στροφών 2900 ανά λεπτό.                                                                                                   
δ) Πιεστική δεξαμενή μεμβράνης, χωρητικότητας 200Lit και πίεσης λειτουργίας 10 Atm 
ε) Ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού ηλεκτροκίνητου συγκροτήματος 
ζ) Ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού πετρελαιοκίνητου συγκροτήματος 
η) Ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού αντλίας Jockey και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή.  
Το πυροσβεστικό συγκρότημα θα εδράζεται σε κοινή βάση, θα είναι συναρμολογημένο ηλεκτρικά και υδραυλικά, 
έτοιμο για άμεση λειτουργία. Θα γίνουν οι συνδέσεις με το δίκτυο αναρρόφησης- κατάθλιψης και ηλεκτρικού 
ρεύματος. Στην τιμή περιλαμβάνεται πυροσβεστικό συγκρότημα με τα ανωτέρω, η  έδραση του  όπως περιγράφεται 
στην Τεxνικές Προδιαγραφή, το τεύχος υπολογισμών δηλαδή  προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση με τα 
δίκτυα νερού, συμπεριλαμβανόμενων των συλλεκτών, σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε υλικό, 
μικροϋλικό και εργασία, για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.  
(1 τεμάχιο)  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 021     
  
Ολογράφως: Δέκα εφτά χιλιάδες πεντακόσια δέκα έξι ευρώ και δύο λεπτά  
Αριθμητικώς 17.516,02          
 

 

Ομάδα Ε: Επενδύσεις, επιστρώσεις. 

  

A.T.: 266 

 
ΣΧΕΤ_ΟΙΚ -Β 
079.45  

Θερμομόνωση οροφών και δαπέδων με πλάκες από γραφιτούχα 
διογκωμένη πολυστερίνη πολυστερίνη πάχους 40 mm.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7934  100,00%  

 
      Θερμομόνωση οροφών και δάπεδων με πλάκες μονωτικού υλικού, με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης, χωρίς 
στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-
02-01 ''Θερμομονώσεις δωμάτων''.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.»    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ     
 (Αριθμητικώς): 8,00      
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A.T.: 267  
 
ΣΧΕΤ_ΟΙΚ 079.47  Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από γραφιτούχα διογκωμένη 

πολυστερίνη πάχους 60 mm.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7934  100,00%  
 
            Κατασκευή συστήματος πλήρους εξωτερικής θερμομόνωσης - ηχομόνωσης - πυροπροστασίας με πλάκες από 
γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 60 mm με στερέωση αυτών με ειδικά πλαστικά βύσματα και κόλλα 
στην υφιστάμενη τοιχοποιία και στα φέροντα στοιχεία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 
«Θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων». 
Τα απαιτούμενα υλικά και οι εργασίες εφαρμογής τους σε στρώσεις είναι οι ακόλουθες: 
1. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό και σταθερό και η εξωτερική θερμομόνωση εφαρμόζεται απευθείας 
πάνω σε τούβλο ή σκυρόδεμα. 
2. Τοποθετείται οδηγός εκκίνησης/ στήριξης, όσο δυνατόν χαμηλότερα γίνεται π.χ.5mm από το έδαφος, ο 
οποίος θα πρέπει να σφραγιστεί με κορδόνι αρμών και μαστίχα. Για τη σωστή κατακορύφωση θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στο να γίνει σωστή τοποθέτηση του οδηγού στήριξης και του νήματος στάθμης και να γίνεται 
χρήση αλφαδιού στην εκάστοτε πλάκα. 
3. Παρασκευάζεται ινοπλισμένη κόλλα ειδική για την επικόλληση θερμομονωτικών πλακών με βάση το 
τσιμέντο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
4. Σε μη ομαλό υπόστρωμα η κόλλα θα πρέπει να εφαρμόζεται περιμετρικά και στο κέντρο της επιφάνειας της 
μονωτικής πλάκας μέχρι πάχους 3cm. Σε τοιχοποιία ευθύγραμμη μπορεί να εφαρμοστεί και με οδοντωτή σπάτουλα 
σε όλη την επιφάνεια της πλάκας σε πάχος 1cm. 
5. Οι θερμομονωτικές πλάκεςθα έχουν πιστοποίηση CE, πάχους και συντελεστού θερμικής αγωγιμότητας 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη κατά ΚΕΝΑΚ, και θα επικολλούνται οριζόντια στην τοιχοποιία σε διάταξη 
πλέγματος. Σε περίπτωση που υπάρχουν κενά ανάμεσα στις πλάκες θα πρέπει να αρμολογηθούν με αφρό 
πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης. 
6. Σε περίπτωση που υπάρχουν στρογγυλάδες στο κτίριο θα πρέπει να κοπεί το θερμομονωτικό υλικό σε 
λωρίδες εφόσον η ακτίνα της στρογγυλάδας θα είναι μεγάλη και τα κενά να γεμίζουνε με αφρό πολυουρεθάνης. Εάν 
υπάρχει μικρότερη ακτίνα αρκεί να κοπεί η πλάκα σε σχήμα V και να γεμίσει το ενδιάμεσο κενό πάλι με πολυουρεθάνη 
χαμηλής διόγκωσης. 
7. Έπειτα τοποθετούνται πλαστικά βύσματα ειδικά για θερμομόνωση κτιρίων για την μηχανική υποβοήθηση 
στήριξης των πλακών περιμετρικά (6 βύσματα /m2). Τα βύσματα θα πρέπει να μπουν στα σημεία οπού υπάρχει 
κόλλα κάτω από την πλάκα. Τα σημεία αυτά εντοπίζονται εύκολα χτυπώντας την πλάκα με το χέρι.  
8. Εν συνεχεία, παρασκευάζεται η ίδια ινοπλισμένη κόλλα και εφαρμόζεται το προϊον με π.χ. οδοντωτή 
σπάτουλα αφήνοντας έτσι κόλλα σε πα΄χος περίπου 3-5mm σε όλη την επιφάνεια για να μπορέσει να βυθιστεί το 
υαλόπλεγμα μέσα της. 
9. Στη συνέχεια και ενώ η κόλλα είναι νωπή, τοποθετείται το υαλόπλεγμα 5x5mm με βάρος 160gr/m2 σε όλη 
την επιφάνεια της πλάκας. Είναι σημαντικό το ένα φύλλο υαλοπλέγματος να εφαρμόζεται κατακόρυφα και να 
αλληλοεπικαλυφθεί με το επόμενο κατά 10cm περίπου προσθέτοντας αυτή την φορά επιπλέον ινοπλισμένη κόλλα 
στα σημεία που θα χρειαστεί ώστε να καλυφθεί πλήρως. Στις βάσεις του κτιρίου θα πρέπει να εφαρμόζουμε 
υαλόπλεγμα 0,30cm σε οριζόντιες λωρίδες ταυτόχρονα με το υπόλοιπο πλέγμα. 
10. Θα ακολουθήσουν οι εργασίες εφαρμογής τηςεπένδυσης της τοιχοποιίας η οποία πληρώνεται με το οικίο 
άρθρο.  
 
Το παρόν άρθρο αποζημιώνει όλα τα απαιτούμενα υλικά, μικροϋλικά και εργασίες ακόμα και αν δεν κατονομάζονται 
ρητά για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή της πλήρους εξωτερικής θερμομόνωσης (π.χ. βύσματα, υαλόπλεγμα, 
κορδόνια αρμών και μαστίχες, κόλλες κ.λ.π.) καθώς και την ενδεχόμενη χρήση ικριωμάτων.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 16,00      
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A.T.: 268  
 
ΣΧΕΤ_ΟΙΚ 079.70.3  Θερμομόνωση εξωτερικού κελύφους με πλάκες από γραφιτούχα 

διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 60 mm.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7744  100,00%  
 
            Κατασκευή συστήματος πλήρους εξωτερικής θερμομόνωσης - ηχομόνωσης - πυροπροστασίας με πλάκες από 
γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 60 mm με στερέωση αυτών με ειδικά πλαστικά βύσματα και κόλλα 
στην υφιστάμενη τοιχοποιία και στα φέροντα στοιχεία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 
«Θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων». 
Τα απαιτούμενα υλικά και οι εργασίες εφαρμογής τους σε στρώσεις είναι οι ακόλουθες: 
1. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό και σταθερό και η εξωτερική θερμομόνωση εφαρμόζεται απευθείας 
πάνω σε τούβλο ή σκυρόδεμα. 
2. Τοποθετείται οδηγός εκκίνησης/ στήριξης, όσο δυνατόν χαμηλότερα γίνεται π.χ.5mm από το έδαφος, ο 
οποίος θα πρέπει να σφραγιστεί με κορδόνι αρμών και μαστίχα. Για τη σωστή κατακορύφωση θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στο να γίνει σωστή τοποθέτηση του οδηγού στήριξης και του νήματος στάθμης και να γίνεται 
χρήση αλφαδιού στην εκάστοτε πλάκα. 
3. Παρασκευάζεται ινοπλισμένη κόλλα ειδική για την επικόλληση θερμομονωτικών πλακών με βάση το 
τσιμέντο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
4. Σε μη ομαλό υπόστρωμα η κόλλα θα πρέπει να εφαρμόζεται περιμετρικά και στο κέντρο της επιφάνειας της 
μονωτικής πλάκας μέχρι πάχους 3cm. Σε τοιχοποιία ευθύγραμμη μπορεί να εφαρμοστεί και με οδοντωτή σπάτουλα 
σε όλη την επιφάνεια της πλάκας σε πάχος 1cm. 
5. Οι θερμομονωτικές πλάκεςθα έχουν πιστοποίηση CE, πάχους και συντελεστού θερμικής αγωγιμότητας 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη κατά ΚΕΝΑΚ, και θα επικολλούνται οριζόντια στην τοιχοποιία σε διάταξη 
πλέγματος. Σε περίπτωση που υπάρχουν κενά ανάμεσα στις πλάκες θα πρέπει να αρμολογηθούν με αφρό 
πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης. 
6. Σε περίπτωση που υπάρχουν στρογγυλάδες στο κτίριο θα πρέπει να κοπεί το θερμομονωτικό υλικό σε 
λωρίδες εφόσον η ακτίνα της στρογγυλάδας θα είναι μεγάλη και τα κενά να γεμίζουνε με αφρό πολυουρεθάνης. Εάν 
υπάρχει μικρότερη ακτίνα αρκεί να κοπεί η πλάκα σε σχήμα V και να γεμίσει το ενδιάμεσο κενό πάλι με πολυουρεθάνη 
χαμηλής διόγκωσης. 
7. Έπειτα τοποθετούνται πλαστικά βύσματα ειδικά για θερμομόνωση κτιρίων για την μηχανική υποβοήθηση 
στήριξης των πλακών περιμετρικά (6 βύσματα /m2). Τα βύσματα θα πρέπει να μπουν στα σημεία οπού υπάρχει 
κόλλα κάτω από την πλάκα. Τα σημεία αυτά εντοπίζονται εύκολα χτυπώντας την πλάκα με το χέρι.  
8. Εν συνεχεία, παρασκευάζεται η ίδια ινοπλισμένη κόλλα και εφαρμόζεται το προϊον με π.χ. οδοντωτή 
σπάτουλα αφήνοντας έτσι κόλλα σε πα΄χος περίπου 3-5mm σε όλη την επιφάνεια για να μπορέσει να βυθιστεί το 
υαλόπλεγμα μέσα της. 
9. Στη συνέχεια και ενώ η κόλλα είναι νωπή, τοποθετείται το υαλόπλεγμα 5x5mm με βάρος 160gr/m2 σε όλη 
την επιφάνεια της πλάκας. Είναι σημαντικό το ένα φύλλο υαλοπλέγματος να εφαρμόζεται κατακόρυφα και να 
αλληλοεπικαλυφθεί με το επόμενο κατά 10cm περίπου προσθέτοντας αυτή την φορά επιπλέον ινοπλισμένη κόλλα 
στα σημεία που θα χρειαστεί ώστε να καλυφθεί πλήρως. Στις βάσεις του κτιρίου θα πρέπει να εφαρμόζουμε 
υαλόπλεγμα 0,30cm σε οριζόντιες λωρίδες ταυτόχρονα με το υπόλοιπο πλέγμα. 
10.Εφαρμόζεται η τελική στρώση έτοιμου σιλικονούχου σοβά συμβατό με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, 
χρώματος επιλογής της υπηρεσίας .  
 
Το παρόν άρθρο αποζημιώνει όλα τα απαιτούμενα υλικά, μικροϋλικά και εργασίες ακόμα και αν δεν κατονομάζονται 
ρητά για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή της πλήρους εξωτερικής θερμομόνωσης (π.χ. βύσματα, υαλόπλεγμα, 
κορδόνια αρμών και μαστίχες, κόλλες κ.λ.π.) καθώς και την ενδεχόμενη χρήση ικριωμάτων.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ     
 (Αριθμητικώς): 24,00      
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A.T.: 269  
 
ΣΧΕΤ_ΟΙΚ 079.48  Θερμομόνωση δώματος ή στέγης με πλάκες από γραφιτούχα διογκωμένη 

πολυστερίνη πάχους 70 mm.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7934  100,00%  
 
      Θερμομόνωση δώματος ή στέγης με πλάκες μονωτικού υλικού, με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης. Υλικά επί 
τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 ''Θερμομονώσεις 
δωμάτων''.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.»    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ   
 (Αριθμητικώς): 16,00      

 

A.T.: 270 
 
ΣΧΕΤ_ΟΙΚ 073.12  Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) εκ  λιθου λατομίου επιλογής της 

Υπηρεσίας, πάχους 5cm και πλάτους 60cm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7312  100,00%  
 
      Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) εκ  λιθου λατομίου επιλογής της Υπηρεσίας, πάχους 5cm και πλάτους εως 
60cm, με αρμούς μέσου πάχους 1 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, πλάκες, 
τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 120,00      

 

A.T.: 271  
 
ΝΕΟ_ΟΙΚ 074.1  Κατασκευή χυτού ελαστικού (EPDM) δαπέδου ασφαλείας, ενδεικτικού 

τύπου SAFEPOL MULTICOLOUR.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  OIK 7373.1  100,00%  
 
            Κατασκευή χυτού ελαστικού δάπεδο ασφαλείας (για παιδικές χαρές, αυλές σχολικών κτιρίων κ.λ.π.) τεχνικά 
ισοδύναμο με το σύστημα SAFEPOL MULTICOLOUR 859, με συνολικό πάχος 5εκ. Θα εφαρμοσθεί κατευθείαν πάνω 
σε πατημένο, στεγνό καθαρό γαρμπίλι-σύντριμμα πάχους 15 εκ. ή επάνω σε τσιμεντοεπιφάνεια ή ασφαλτοεπιφάνεια 
ή επιφάνεια βιομηχανικού δαπέδου κ.λ.π.. 
Θα αποτελείται κατά βάση από μείγμα πολυουρεθάνης και ανακυκλωμένο λάστιχο ως πρώτη στρώση σε πάχος 4εκ. 
και από μείγμα πολυουρεθάνης και έγχρωμους κόκκους ανακυκλωμένου λάστιχου (EPDM) σε πάχος 1εκ. ως δεύτερη 
στρώση. Το συνολικό πάχος του δαπέδου θα πρέπει να είναι 5εκ. Το δάπεδο θα πρέπει να είναι υψηλής αντοχής, 
αναλλοίωτο από την επίδραση των καιρικών συνθηκών, της ηλιακής ακτινοβολίας και να πληροί τις προδιαγραφές 
κατά ΕΝ 1177. 
Πριν την έναρξη της εφαρμογής θα πρέπει να γίνει επιμελής καθαρισμός της υπάρχουσας επιφάνειας από σκόνες, 
υπολείμματα, λάδια ή άλλους ρύπους που εμποδίζουν την πρόσφυση του συνθετικού υλικού. Στη συνέχεια η 
επιφάνεια καλουπώνεται έτσι ώστε τα τελειώματα της να μην είναι εκτεθειμένα , γιατί λόγω τριβής μπορεί να 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  "ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ" (ΠΑΛΙΟ ΑΣΥΛΟ 
ΑΝΙΑΤΩΝ) 

Σελίδα 78 από 153 

 

αποκολληθούν κομμάτια και επαλείφεται με ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για να επιτευχθεί σωστή 
πρόσφυση μεταξύ αυτής της επιφάνειας και του συνθετικού τάπητα. Ακολουθεί διάστρωση μίγματος μαύρων 
κόκκων ελαστικού (καουτσούκ) με κοκκομετρική διαβάθμιση 3 εως 6mm με πολυουρεθάνη, με μαστάρι, σπάτουλα 
και μετά με κύλινδρο, σε πάχος 4cm και επάλειψη της παραπάνω επιφάνειας με ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής 
βάσης για να επιτευχθεί σωστή πρόσφυση μεταξύ αυτής και της επόμενης στρώσης. Εφόσον έχει στεγνώσει η 
προηγούμενη στρώση υλικών διαστρώνεται μίγμα  πολυουρεθάνης και έγχρωμων κόκκων ελαστικού EPDM, 
κοκκομετρικής διαβάθμισης 1-3mm σε πάχος 1cm. Η διάστρωση θα γίνει με ειδική σπάτουλα σε μια στρώση. Η τελική 
επιφάνεια του δαπέδου ολοκληρώνεται με την επίστρωση 20% μαύρων κόκκων καουτσούκ και έγχρωμων κόκκων 
EPDM.  
Η τελική επιλογή της επιθυμητής απόχρωσης θα γίνει μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας. 
Το σύστημα χυτού ελαστικού δαπέδου θα πρέπει να έχει ελεγχθεί εργαστηριακά από διεθνές αναγνωρισμένο 
εργαστήριο και να καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1177 όσον αφορά το κριτήριο τραυματισμού της 
κεφαλής (HIC). Πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Υπηρεσία το 
αντίστοιχο πιστοποιητικό για ύψος πτώσης  1,5μ. και τεχνικό φυλλάδιο του προς ένταξη υλικού. Η εταιρεία 
εφαρμογής του δαπέδου θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί σε Διεθνή Εργαστήριο για  την ποιότητα κατασκευής της 
παιδικής χαράς και να έχει  το σχετικό  πιστοποιητικό ΕΝ 1177 για ύψος πτώσης  1,5μ.  και όχι να είναι απλός 
αντιπρόσωπος ξένου πιστοποιημένου οίκου. Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει ISO 9001 περί πιστοποίησης 
ποιότητας στην τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων του ιδίου ή του υπεργολάβου-συνεργείου εφαρμογής με το οποίο 
θα συνεργαστεί.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 70,00      

 

A.T.: 272 
 
ΝΕΟ_ΟΙΚ-Β 041.3  Προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση με οποιοδήποτε τρόπο πλυμένου 

διαβαθμισμένου, πολύχρωμου υλικού ποταμού, κοκκομετρίας 3-7 mm.   
Κωδ. αναθεώρησης :  OIK 4104  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση µε οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε θέση επιλογής της υπηρεσίας, 
µε προσοχή, πλυμένου, διαβαθμισμένου πολύχρωμου υλικού ποταμού, κοκκομετρίας 3-7 mm. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται υλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους διαμόρφωσης, σε οποιαδήποτε θέση και 
στάθμη, σύμφωνα µε τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις οδηγίες της επίβλεψης του έργου.    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 140,00      

 

A.T.: 273  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Γ-2.2  Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 3211.Β  100,00%  

 
      Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 ''Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή 
υλικά'', ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  "ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ" (ΠΑΛΙΟ ΑΣΥΛΟ 
ΑΝΙΑΤΩΝ) 

Σελίδα 79 από 153 

 

· η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
· η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική 
επιφάνεια. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,31  [*] (1,1+0,21)  

 

A.T.: 274  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Δ-3  Ασφαλτική προεπάλειψη.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 4110  100,00%  

 
      Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα, 
ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-
03-11-01 ''Ασφαλτική προεπάλειψη''. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η 
μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
· η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),  
· ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση,  
· η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου 
(Federal),  
· η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  
· η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και μεταφοράς αυτού 
στον τόπο διάστρωσης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,10      

 

A.T.: 275  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Δ-8.1  Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 4521.Β.1  100,00%  
 
      Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και 
τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή 
υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΠΕΤΕΠ 05-03-11-
04 ''Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης (κλειστού τύπου)''.  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
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· η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την 
εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 
· η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  
· η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 
· η σταλία των μεταφορικών μέσων 
· η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η 
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 
· η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των 
επιφανειακών ιχνών. 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών 
σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και τον τύπο της χρησιμοποιουμένης 
ασφάλτου.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,10  [*] (6,995+0,105)  

 

A.T.: 276  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 53.50.3  Ξύλινα δάπεδα. Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 

mm. Από ξυλεία τύπου δρυός  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5353  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 53 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
α) Η κατασκευή ψευδοπατώματος συμπεριλαμβάνεται στην τιμή των άρθρων όταν αυτό αναφέρεται ρητά στην 
περιγραφή των εργασιών. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στην μελέτη, το ψευδοπάτωμα θα αποτελείται:: 
- από σανίδες από υγιή λευκή ξυλεία πάχους τουλάχιστον 13 mm, πλάτους έως 200 mm και υγρασία μικρότερη από 
10%  
- από λωρίδες δαπέδων που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια αποδοχής προς τοποθέτηση  
- από μοριοσανίδες πάχους τουλάχιστον 13 mm με υγρασία μικρότερη από 10%. 
 
β) Στην τιμή των άρθρων συμπεριλαμβάνεται ανηγμένη η κατασκευή των διατάξεων αερισμού του 
καδρονιαρίσματος (αρμός μεταξύ των λωρίδων δαπέδου και του ψευδοσοβατεπιού). 
 
γ) Η ενδεχόμενη κατασκευή στρώσεως γαρμπιλομωσαΙκού, στρώσεως στεγνής άμμου, στρώσεως απομόνωσης 
υγρασίας,  φράγματος υδρατμών, στρώσης διακοπής κτυπογενούς θορύβου ή θερμομονωτικής στρώσης, 
τιμολογούνται ιδιαίτερα, εκτός άν στην περιγραφή του άρθρου αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνονται στην τιμή 
μονάδας. 
 
δ) Η ξυλεία των λωρίδων δαπέδου θα είναι πρώτης διαλογής με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
δ1) Υγρασία ξυλείας 
- τύπου Σουηδίας, καστανιάς και πεύκης μεσογείου,ελάτης και ερυθροελάτης 9-15% 
- δρυός 7-13%- 
- κολλητές λωρίδες 7-11%  
δ2) Ανοχές των διαστάσεων: 
- πάχους  - 0,5 mm έως + 0,1 mm  
- πλάτους ± 0,7%  
- μήκους ± 0,2 mm 
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Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου Σουηδίας πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm και μήκους τουλάχιστον 
2,00 m, πλήρως κατεργασμένα και τοποθετημένα με ατσαλόπροκες ή UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και 
οπωσδήποτε στις συνδέσεις των περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των γωνιών (καλύπτονται με στόκο στην 
απόχρωση του ξύλου), με τα ψευδοσοβατεπιά που τοποθετούνται στον ανεπίχριστο τοίχο, τις εγκοπές-αρμούς 
αερισμού και τα ειδικά προς τούτο σοβατεπιά με ανοξείδωτη σίτα για τη δημιουργία διακένου αερισμού (στις 
απαιτούμενες θέσεις), πλήρως τοποθετημένα. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)    

( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,50      

 

A.T.: 277  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 72.47.1  Επιστεγάσεις. Αρμοκάλυπτρα. Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 50 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7246  100,00%  

 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 
- Τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές καταλήξεις κλπ). 
- Οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ. 
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων. 
- Η στερέωση  των κεραμιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, με σύρμα από σκληρό χάλυβα, 
ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα άγκιστρα,  αυτοδιατρυούμενες, γαλβανισμένα καρφιά κλπ. 
- Το κονίαμα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης), στην περίπτωση εν 
ξηρώ κατασκευής επικεράμωσης 
- Η ενδεχόμενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών στις κάτω απολήξεις 
επιστέγασης με βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραμίδια. 
- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες για την στεγάνωση αρμών απολήξεων καπνοδόχων κλπ, 
- Τα κονιαμάτα κάθε μορφής στην περίπτωση κολυμβητής κατασκευής και τα αντίστοιχα πρόσμικτα αυτών. 
β) Στις τιμές των άρθρων επικεραμώσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται (εκτός αν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή του 
άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού,  γαλβανισμένης λαμαρίνας ή ηλεκτροστατικά βαμένου αλλουμινίου.  
γ) Οι τιμές μονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72  έχουν εφαρμογή  ανεξαρτήτως της κλίσης της στέγης 
και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και τις ενδεχόμενες αυξημένες επικαλύψεις των κεραμιδιών οι οποίες 
απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες, συμπεριλαμβάνουν σε κάθε δαπάνη για την λήψη των μέτρων ασφαλείας 
που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 
 
Επικάλυψη αρμού διαστολής δαπέδων, οροφών ή τοίχων με αρμοκάλυπτρο, βιομηχανικής προέλευσης, της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο 
του προϊόντος, οποίο στερεώνεται στα δομικά στοιχεία εκατέρωθεν του αρμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή και πλήρωση του διακένου του αρμού με παραμορφώσιμες πλάκες από φυτικές ίνες εμποτισμένες με 
ασφαλτικό (ενδεικτικού τύπου FLEXCELL ή αναλόγου), σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. 
Περιλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως.  
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετημένου αρμοκάλυπτρου    

( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 35,00      
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A.T.: 278 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 73.11  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7311  100,00%  

 
      Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m², επί 
υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με αρμούς μέσου πάχους 
2 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την 
εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00 ''Επιστρώσεις με φυσικούς 
λίθους''. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 20,00      

 

A.T.: 279 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 73.36.1  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με 

τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας 
πάχους 3,0 cm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7335  100,00%  

 
      Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις τσιμεντοκονιάματος 
των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με 
λεπτοκόκκη άμμο.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 16,00      

 

A.T.: 280  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 73.92  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με 

υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7373.1  100,00%  
 
      Κατασκευή εγχρώμου βαρέως τύπου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης υποβάσεως από οπλισμένο 
σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου 
περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο, σύμφωνα με την μελέτη.  
Περιλαμβάνονται:  
α) Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα κατηγορίας B500C, ελαχίστου 
πάχους 8 έως 10 cm στα σημεία απορροής και 10 έως 12 cm στις κορυφές και εφαρμογή στις περιμετρικά των 
υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με το παλαιό.  
β) Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό).  
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γ) Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση στροφείου (ελικόπτερο), συγχρόνως με 
την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άμμο και 40% από τσιμέντο, 
πλαστικοποιητές και χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την μελέτη. 
δ) Πρόσθετη επεξεργασία επιφανειακής σκλήρυνσης πάχους 3 mm, με την χρήση μίγματος λεπτοκόκκων αδρανών 
από χαλαζιακά πετρώματα (quartz) και προσμίκτων.  
ε) Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και σε βάθος 15 mm περίπου, σε 
κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές υλικό.  
στ) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη αυτής με νάϋλον.  
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με 
την μελέτη. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 25,00      

 

A.T.: 281  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 75.36.2  Λοιπά μαρμαρικά. Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m. Μπαλκονοποδιές 

από μάρμαρο πάχους 4 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7537  100,00%  
 
      Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m από μάρμαρο πλάτους έως 30 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 
03-07-03-00 ''Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους''. 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και 
καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, 
στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού  
 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra) 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)    

( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 35,00      

 

A.T.: 282  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 77.15  Χρωματισμοί. Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για 

χρωματισμούς.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7735  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την 
προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, 
φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, 
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δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την 
εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως 
έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις 
κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που 
αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-
00 ''Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων''.  
 
Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, 
αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως 
νερού, με αντοχή στα αλκάλια. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,50      

 
 

A.T.: 283 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 71.31  Χρωματισμοί. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα.  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7131  100,00%  
 

 
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε 
οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου". 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία 
και ικριώματα εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ   
 (Αριθμητικώς): 10,00  
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A.T.: 284 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 77.17.1  Χρωματισμοί. Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών. 

Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7737  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την 
προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, 
φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, 
δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την 
εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως 
έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις 
κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που 
αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Σπατουλάρισμα προετοιμασμένης επιφανείας σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-02-00 ''Χρωματισμοί 
επιφανειών επιχρισμάτων'' και 03-10-05-00 ''Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών''.  
 
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφανείας, εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού 
σπατουλαρίσματος, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης, διασταυρουμένης προς την προηγούμενη, 
τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα. Εναλλακτικά, τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας 
επιφάνειας εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος με τσιμεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό σε 
μορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματος έτοιμου προς χρήση, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή 
δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσματος, τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 3,00      

 

A.T.: 285  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 77.71.3  Χρωματισμοί. Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος 

βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών. Βερνικοχρωματισμοί 
ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η 
διαλύτου.  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7771  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την 
προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, 
φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, 
δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την 
εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως 
έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις 
κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που 
αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 ''Χρωματισμοί ξύλινων 
επιφανειών''. 
 
Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα, διάστρωση αλκυδικού 
υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου 
και εργασία. 
  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ     
 (Αριθμητικώς): 14,00      

 

A.T.: 286  
 
ΝΕΟ_ΟΙΚ 077.84.2  Χρωματισμοί επιφανειών οποιουδηποτε υλικου με  οικολογικό ακρυλικό 

ή πλαστικό χρώμα βελουτε, εσωτερικής ή εξωτερικης χρήσης   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7786.1  100,00%  
 
                  Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την 
προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, 
φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, 
δαπέδων, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την 
εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως 
έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   
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γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις 
κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που 
αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
ε) Στην περίπτωση βαφής γυψοσανίδων προβλέπεται η προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις 
συναρμογές των γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της 
απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος 
 
Χρωματισμοί επιφανειών κατάλληλα προετοιμασμένων σπατουλαριστων επιφάνειων επιχρισμάτων, γυψοσανίδων, 
μπετόν, ξύλου, μετάλλων κ.λ.π., με υψηλής ποιότητας ακρυλικό ή πλαστικό οικολογικό χρώμα, εσωτερικής ή 
εξωτερικης χρήσης με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 
Χαρακτηριστικά Προϊόντος 
 
 Αντίσταση στην ανάπτυξη μούχλας 
Ομοιόμορφο βελουτέ τελείωμα EGGSHELL 
 Ειδική σύνθεση που δεν πιτσιλάει. 
 Εύκολη χρήση και καθαρισμός. 
 Θα είναι άοσμο και θα στεγνώνει γρήγορα. 
 Μεγάλη καλυπτικότητα. 
 Μεγάλη αντοχή στο πλύσιμο και στην σκληρή χρήση 
 Θα καθαρίζει εύκολα και θα αντιστέκεται στους λεκέδες 
 Χωρίς αμμωνία 
 
Τοξικότητα: Δεν θα περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο. 
 
Διαβάθμιση γυαλάδας: 0 - 5 υπό γωνία παρατήρησης 60°, 
 
σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 ''Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων''. 
Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και πλήρης εργασία.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 16,00      

 

A.T.: 287  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 79.10  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επίστρωση με ελαστομερή 

υδρατμοπερατή μεμβράνη.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7912  100,00%  
 
      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε 
κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση 
της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του 
προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των 
οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη 
ποσότητα στην συσκευασία.   



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  "ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ" (ΠΑΛΙΟ ΑΣΥΛΟ 
ΑΝΙΑΤΩΝ) 

Σελίδα 88 από 153 

 

(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m², υδρατμοπερατή, ειδική για στεγάνωση 
ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μή υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου. 
 
Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση  πλατυκέφαλων καρφιών ή με 
διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της στρώσης κατά 20 cm και η προστασία των άκρων με 
αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με το υλικό 
 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά)    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 7,00      

 

A.T.: 288 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 79.15.3  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Γεωυφάσματα μή υφαντά. 

Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 205 gr/m²  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7914  100,00%  
 
      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε 
κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση 
της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του 
προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των 
οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη 
ποσότητα στην συσκευασία.   
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε θέσεις της κατασκευής, 
σύμφωνα με την μελέτη. 
 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτομένης επιφανείας.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,70      
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A.T.: 289  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 79.16.1  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Φράγματα υδρατμών από 

συνθετικά υλικά. Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7914  100,00%  
 
      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε 
κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση 
της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του 
προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των 
οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη 
ποσότητα στην συσκευασία.   
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Δημιουργία φράγματος υδρατμών με διάστρωση φύλλων συνθετικών υλικών, σε οποιαδήποτε θέση του έργου.  
 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτομένης επιφανείας.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΠΕΝΗΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,500      

 

A.T.: 290  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 79.19  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Μεμβράνη HDPE με 

αμφίπλευρες κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές και επικολλημένο 
γεωύφασμα.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7912  100,00%  

 
      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε 
κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση 
της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του 
προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των 
οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη 
ποσότητα στην συσκευασία.   
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή 
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(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος σε επαφή με το έδαφος με μεμβράνη HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας) με αμφίπλευρες κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές και επικολλημένο γεωύφασμα - φίλτρο από 
πολυπροπυλένιο, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, η οποία στερεώνεται μεταξύ του σιδηροπλισμού και των παρειών 
ορύγματος με κατάλληλους αποστατήρες, στην εξωτερική επιφάνεια των τοιχίων πριν την επίχωσή τους και 
ματίζεται με επικάλυψη τουλάχιστον 30 cm, ή αυτογενή θερμική συγκόλληση. 
 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτόμενης επιφάνειας (υλικά και εργασία).    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 17,00      

 

A.T.: 291 
 
ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β 
053.43  

Δάπεδο κολλητό από μασιφ δρυινες σανιδες-λωριδες πάχους 18 έως 22 
mm και πλάτους έως 20εκ.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5343  100,00%  

 
      Δάπεδο κολλητό από μασίφ δρύινες σανίδες - λωρίδες (τελικής απόχρωσης και επεξεργασίας - φινίρισμα επιλογής 
της Υπηρεσίας) , σύμφωνα με την μελέτη, τις υποδείξεις της Επίβλεψης και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 ''Ξύλινα κολλητά 
δάπεδα'', ανεξάρτητα από διαστάσεις και σε οποιοδήποτε σχέδιο τοποθέτησης, πάχους 18 έως 22 mm και πλάτους 
έως 20εκ. που εφαρμόζεται με ειδική κόλλα ελαστική ενός ή δύο συστατικών  σε οριζόντια όμαλή, πλήρως 
αλφαδιασμένη επιφάνεια, κατάλληλα επεξεργασμένη και καθαρή. 
Πριν την τοποθέτηση του θα γίνει: 
- Υγρομέτρηση της τσιμεντοκονίας για τυχόν υγρασία. 
- Τρίψιμο και καθαρισμός της τσιμεντοκονίας. 
- Πέρασμα μια ή δύο στρώσεις με αστάρι ειδικό για τσιμεντοκονίες. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των δρύινων μασίφ σανίδων και της κόλλας, τα μικροϋλικά, η 
εργασία και τα υλικα προετοιμασίας της επιφάνειας εφαρμογής και επικόλλησης του δαπέδου όπως περιγράφονται 
παραπάνω, καθώς και το ξύσιμο και τρίψιμο της τελικής επιφάνειας.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ     
 (Αριθμητικώς): 39,00      

 

A.T.: 292 
 
ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β 
072.11  

Επικεράμωση με τσιμεντένια κεραμίδια.   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7211  100,00%  
 
      Επικεράμωση στέγης οποιασδήποτε μορφής και κλίσης με κεραμίδια κατασκευασμένα από τσιμέντο διαστάσεων 
μορφής και χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Τα κεραμίδια θα συμμορφώνονται ως προς το ευρωπαϊκό πρότυπο 
EN 490:2011, Θα φέρουν σήμανση CE και η εταιρία παραγωγής θα ακολουθεί σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 
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9001. Τα κεραμίδια θα πρέπει να έχουν αποθηκευτεί πριν από τη χρήση τουλάχιστον για 6 μήνες και θα συνοδεύονται 
από έγγραφη εγγύηση τουλάχιστον 30 ετών. 
 
α) Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 
- Τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαϊνές καταλήξεις κλπ). 
- Οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ. 
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων. 
- Η στερέωση  των κεραμιδιών, των κορφιάδων κλπ, με σύρμα από σκληρό χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα 
άγκιστρα,  αυτοδιατρυούμενες, γαλβανισμένα καρφιά κλπ. 
- Το κονίαμα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης), στην περίπτωση εν 
ξηρώ κατασκευής επικεράμωσης 
- Η ενδεχόμενη τοποθέτηση ανοξείδωτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών στις κάτω απολήξεις 
επιστέγασης με βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραμίδια. 
- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες για την στεγάνωση αρμών απολήξεων καπνοδόχων κλπ, 
- Τα κονιάματα κάθε μορφής στην περίπτωση κολυμβητής κατασκευής και τα αντίστοιχα πρόσμικτα αυτών. 
β) Στην τιμή μονάδας, δεν συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση φύλλων χαλκού,  γαλβανισμένης λαμαρίνας ή 
ηλεκτροστατικά βαμμένου αλουμινίου. 
γ) Το παρόν άρθρο  έχει εφαρμογή  ανεξαρτήτως της κλίσης της στέγης και του ύψους της από τον περιβάλλοντα 
χώρο και τις ενδεχόμενες αυξημένες επικαλύψεις των κεραμιδιών οι οποίες απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες. 
Συμπεριλαμβάνει επίσης, κάθε δαπάνη για την λήψη των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. 
 
Πλήρης περαιωμένη εργασία, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 16,00      

 

A.T.: 293 
 
ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β 
073.26.2  

Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα 
(γκρέ), δοιωνδήποτε διαστάσεων, μετα ειδικων τεμαχιων   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7328.1  100,00%  

 
            Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), οιωνδήποτε διαστάσεων ,με 
χρήση κονιαμάτων.οιουδήποτε χρώματος (επιλογής της Υπηρεσίας), με ή χωρίς μπιζουταρισμα,  με επιφάνεια λεία ή 
αδρή, ή αντιολισθητική, σε υπόστρωμα, τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m³ ασβέστου,  
κολλητά με σουπερ ελαστική κόλλα πλακιδίων,  με αρμούς το πολύ 1 mm, με  πλήρωση των κενών με  αρμολόγημα 
με σουπερ ελαστικό έγχρωμο (επιλογής της Υπηρεσίας) αρμοστοκο πλακιδίων .  
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση ειδικών  τεμαχίων κουρμπαριστων εσωτερικών και εξωτερικών 
γωνιών (ίδιο υλικό  και επεξεργασία με τα υπόλοιπα πλακίδια) για λόγους υγιεινής καθώς επίσης  συμπεριλαμβανεται 
η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, υλικά, πλακίδια, ειδικά τεμάχια πλακιδίων 
(εσω και έξω κουρμπαριστες γωνίες) κόλλες, αρμόστοκοι, μικροϋλικά,  κλπ, επί τόπου, και την εργασία πλήρους 
κατασκευής.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 47,00      

 

A.T.: 294  
 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  "ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ" (ΠΑΛΙΟ ΑΣΥΛΟ 
ΑΝΙΑΤΩΝ) 

Σελίδα 92 από 153 

 

ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β 
073.33.2  

Επιστρώσεις δαπέδων με  πλακίδια  εφυαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα 
(γκρέ), ''GROUP 4'', οιωνδήποτε διαστάσεων   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7331  100,00%  

 
 
            Επιστρώσεις δαπέδων με  πλακίδια  Gres (οξυμαχα), 1ης ποιότητας, έγχρωμα,με επιφάνεια αντιολισθητική 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη ''GROUP 4'', οιωνδήποτε διαστάσεων, οποιουδήποτε 
χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, επιλογής της Υπηρεσίας. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των 
πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, με ειδική κόλλα υψηλής ελαστικότητας συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή ή σε 
στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου (το οποίο δεν αποζημιώνεται ιδιαίτερα), η πλήρωση των αρμών 
με ειδικο υλικό πληρώσεως υψηλής ελαστικότητας, οποιουδήποτε χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, συμβατό με 
τα πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. Πλήρης περαιωμένη εργασία χάραξης 
σχεδίου, τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη. Υλικά, 
πλακίδια, μικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία πλήρους κατασκευής.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 36,00      

 

A.T.: 295  
 
ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β 
073.33.3  

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια Cotto klinker ή Cotto Gres 
Porcellanato   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7331  100,00%  

 
            Επιστρώσεις δαπέδων με  πλακίδια  Cotto Klinker ή Cotto Gres Porcellanato, A΄ ποιότητας, με επιφάνεια 
αντιολισθητική (R9-R11), αντιπαγετικά υδατοαπορροφητικοτητας (Ε≤0,5% για τα Gres Porcellanato και 
0,5%≤Ε≤3% για τα Klinker), κατηγορίας AIa για τα Gres Porcellanato και AIb για τα Klinker, οιωνδήποτε διαστάσεων, 
οποιασδήποτε απόχρωσης και σχεδίου εφαρμογής επιλογής της Υπηρεσίας. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και 
τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς  έως 5 mm, με ειδική κόλλα υψηλής ελαστικότητας συμβατή με την 
υπάρχουσα υποδομή (η οποία δεν αποζημιώνεται ιδιαίτερα), η πλήρωση των αρμών με ειδικο υλικό πληρώσεως 
υψηλής ελαστικότητας, οποιουδήποτε χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, συμβατό με τα πλακίδια και ο επιμελής 
καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.  
Η κόλλα θα φέρει σήμανση CE και θα συνοδεύεται με τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με το EN 12004. 
Τα πλακίδια θα παραληφθούν σε κιβώτια τα οποία θα φέρουν σήμανση CE θα συνοδεύονται με το πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης με το EN ISO 14411 και θα αναγράφονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
Quality, με το σημα, 1/A/PRIMA/ONE /STD, που είναι τα σήματα της πρώτης ποιότητας 
CAliber, να είναι ίδιο το νούμερο σε όλη την ποσότητα 
TONO, να είναι ίδιο νούμερο σε όλη την ποσότητα 
 
Πλήρης περαιωμένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00. Υλικά, πλακίδια, μικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την 
εργασία πλήρους κατασκευής.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 50,00      

 

A.T.: 296  
 
ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β 
073.35  

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια Cotto Klinker ή Cotto 
Gres Porcellanato.   
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7326.1  100,00%  
 
      Επενδύσεις με ειδικά τεμάχια κατασκευής περιθωρίων (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια Cotto Klinker ή Cotto 
Gres Porcellanato, A΄ ποιότητας, με επιφάνεια αντιολισθητική (R9-R11), αντιπαγετικά υδατοαπορροφητικοτητας 
(Ε≤0,5% για τα Gres Porcellanato και 0,5%≤Ε≤3% για τα Klinker), κατηγορίας AIa για τα Gres Porcellanato και AIb 
για τα Klinker, οιωνδήποτε διαστάσεων, οποιασδήποτε απόχρωσης και σχεδίου εφαρμογής επιλογής της Υπηρεσίας. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς  έως 5 mm, με ειδική κόλλα υψηλής 
ελαστικότητας συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή (η οποία δεν αποζημιώνεται ιδιαίτερα), η πλήρωση των αρμών 
με ειδικο υλικό πληρώσεως υψηλής ελαστικότητας, οποιουδήποτε χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, συμβατό με 
τα πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.  
Η κόλλα θα φέρει σήμανση CE και θα συνοδεύεται με τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με το EN 12004. 
Τα πλακίδια θα παραληφθούν σε κιβώτια τα οποία θα φέρουν σήμανση CE θα συνοδεύονται με το πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης με το EN ISO 14411 και θα αναγράφονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
Quality, με το σημα, 1/A/PRIMA/ONE /STD, που είναι τα σήματα της πρώτης ποιότητας 
CAliber, να είναι ίδιο το νούμερο σε όλη την ποσότητα 
TONO, να είναι ίδιο νούμερο σε όλη την ποσότητα 
 
Πλήρης περαιωμένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00. Υλικά, πλακίδια, μικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την 
εργασία πλήρους κατασκευής.    

( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ     
 (Αριθμητικώς): 22,00      

 

A.T.: 297 
 
ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β 
075.54.3  

Επενδύσεις βαθμίδων (πάτημα και ρίχτυ) με  ειδικά τεμάχια πλακιδίων 
τύπου Cotto Klinker ή Cotto Gres Porcellanato.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7556  100,00%  

 
      Επενδύσεις των βαθμίδων (πάτημα και ρίχτι) με ειδικά τεμάχια πλακιδίων. Τα ειδικά τεμάχια του πατήματος θα 
είναι γλυπτής διατομής φλωρεντιανού τύπου ή γωνιακής διατομής (ολόσωμη-ενιαία) επιλογής της υπηρεσίας και τα 
ειδικά τεμάχια που αφορούν στο ύψος της βαθμίδας της σκάλας θα είναι ορθογωνικής όψης και θα αντιστοιχούν στο 
ελεύθερο ύψος της βαθμίδας. Τα ανωτέρω ειδικά τεμάχια θα είναι Cotto Klinker ή Cotto Gres Porcellanato, A΄ 
ποιότητας, με επιφάνεια αντιολισθητική (R11), αντιπαγετικά υδατοαπορροφητικοτητας (Ε≤0,5% για τα Gres 
Porcellanato και 0,5%≤Ε≤3% για τα Klinker), κατηγορίας AIa για τα Gres Porcellanato και AIb για τα Klinker, 
οιωνδήποτε διαστάσεων, οποιασδήποτε απόχρωσης και σχεδίου εφαρμογής επιλογής της Υπηρεσίας. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς  έως 5 mm, με ειδική κόλλα υψηλής 
ελαστικότητας συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή (η οποία δεν αποζημιώνεται ιδιαίτερα), η πλήρωση των αρμών 
με ειδικο υλικό πληρώσεως υψηλής ελαστικότητας, οποιουδήποτε χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, συμβατό με 
τα πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.  
Η κόλλα θα φέρει σήμανση CE και θα συνοδεύεται με τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με το EN 12004. 
Τα πλακίδια θα παραληφθούν σε κιβώτια τα οποία θα φέρουν σήμανση CE θα συνοδεύονται με το πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης με το EN ISO 14411 και θα αναγράφονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
Quality, με το σημα, 1/A/PRIMA/ONE /STD, που είναι τα σήματα της πρώτης ποιότητας 
CAliber, να είναι ίδιο το νούμερο σε όλη την ποσότητα 
TONO, να είναι ίδιο νούμερο σε όλη την ποσότητα 
 
Πλήρης περαιωμένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00. Υλικά, πλακίδια, μικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την 
εργασία πλήρους κατασκευής.    

( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ     
 (Αριθμητικώς): 82,00      

 

A.T.: 298  
 
ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β 
075.58.2  

Σκαλομέρια βαθμίδων με  ειδικά τεμάχια πλακιδίων τύπου cotto klinker 
ή cotto gres porcellanato.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7559  100,00%  

 
 
      Επενδύσεις με ειδικά τεμάχια για σκαλομέρια, αποτελούμενα από δύο τεμάχια (τραπεζοειδούς όψης – με φάλτσο), 
ένα οριζόντο και ένα κατακόρυφο, στο οποίο θα υπάρχει - στην περίπτωση πατήματος φλωρεντιανού τύπου – ειδικά 
διαμορφωμένη εγκοπή για να ενσωματώνεται το ειδικό τεμάχιο του πατήματος. Τα σκαλομέρια θα είναι Cotto 
Klinker ή Cotto Gres Porcellanato, A΄ ποιότητας, με επιφάνεια αντιολισθητική (R11), αντιπαγετικά 
υδατοαπορροφητικοτητας (Ε≤0,5% για τα Gres Porcellanato και 0,5%≤Ε≤3% για τα Klinker), κατηγορίας AIa για τα 
Gres Porcellanato και AIb για τα Klinker, οιωνδήποτε διαστάσεων, οποιασδήποτε απόχρωσης και σχεδίου εφαρμογής 
επιλογής της Υπηρεσίας. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς  έως 5 mm, με 
ειδική κόλλα υψηλής ελαστικότητας συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή (η οποία δεν αποζημιώνεται ιδιαίτερα), η 
πλήρωση των αρμών με ειδικο υλικό πληρώσεως υψηλής ελαστικότητας, οποιουδήποτε χρώματος επιλογής της 
Υπηρεσίας, συμβατό με τα πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.  
Η κόλλα θα φέρει σήμανση CE και θα συνοδεύεται με τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με το EN 12004. 
Τα πλακίδια θα παραληφθούν σε κιβώτια τα οποία θα φέρουν σήμανση CE θα συνοδεύονται με το πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης με το EN ISO 14411 και θα αναγράφονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
Quality, με το σημα, 1/A/PRIMA/ONE /STD, που είναι τα σήματα της πρώτης ποιότητας 
CAliber, να είναι ίδιο το νούμερο σε όλη την ποσότητα 
TONO, να είναι ίδιο νούμερο σε όλη την ποσότητα 
 
Πλήρης περαιωμένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00. Υλικά, πλακίδια, μικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την 
εργασία πλήρους κατασκευής.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 16,00      

 

A.T.: 299  
 
ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β 
079.11.1  

Σύστημα στεγανοποίησης δώματος με διπλές ασφαλτικές μεμβράνες 
στεγανοποίησης, εφαρμοζόμενες με φλόγιστρο.   
 
 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7912  100,00%  

 
      Σύστημα στεγανοποίησης δώματος με μεμβράνες στεγανοποίησης ασφαλτικής βάσεως, εφαρμοζόμενες με 
φλόγιστρο, τύπου Sika Bituseal, βάσεως SBS΄ σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01 ''Στεγανοποίηση 
δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες''.  
 
α) Επιμελής καθαρισμός των επιφανειών και αφαίρεση τυχόν χαλαρών στοιχείων δια χειρός ή με τη βοήθεια 
μηχανικών μέσων. 
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β) Εφαρμογή στρώσης ασταρώματος ασφαλτικής βάσης τύπου Sika Igolflex P01S, γαλάκτωμα με πολύ καλή 
δυνατότητα διείσδυσης σε απορροφητικά υποστρώματα. Εφαρμογή με βούρτσα, ρολό ή ανάερο ψεκασμό. 
 
γ) Εφαρμογή μεμβράνης στεγανοποίησης ασφαλτικής βάσης τύπου Sika Bituseal T640PG(-20C), πάχους 4,00mm και 
βάρος 4,00kg/m2, βάσεως SBS, οπλισμένη με μη υφαντό πολυεστερικό οπλισμό, με την επάνω πλευρά επικαλυμμένη 
με φιλμ πολυαιθυλενίου και την κάτω πλευρά επίσης καλυμμένη με φιλμ πολυαιθυλενίου. Εφαρμογή με πλήρη 
επικόλληση επί του υποστρώματος με φλόγιστρο προπανίου. 
 
δ) Εφαρμογή  δεύτερης μεμβράνης στεγανοποίησης ασφαλτικής βάσης Sika Bituseal T660 MG(-20C), πάχους 
4,50mm και βάρος 6,00kg/m2, βάσεως SBS, οπλισμένη με μη υφαντό πολυεστερικό οπλισμό, με την επάνω πλευρά 
επικαλυμμένη με ορυκτη ψηφιδα  και την κάτω πλευρά επίσης καλυμμένη με φιλμ πολυαιθυλενίου. Εφαρμογή με 
πλήρη επικόλληση επί του υποστρώματος με φλόγιστρο προπανίου. 
 
Πλήρης περατωμένη εργασία και υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, ανάρτηση, τοποθέτηση και 
στερέωση σε πλήρη λειτουργία και ασφάλεια, εκτελεσμένης σύμφωνα με την μελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές, 
κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της Επίβλεψης του έργου και τις τεχνικές οδηγίες του 
προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν φθορών, ικριωμάτων, καθώς επίσης την εισκόμιση, λειτουργία και 
αποκόμιση οιουδήποτε εξοπλισμού, τυχόν φορτοεκφοτώσεων και μεταφορών που απαιτούνται, καθώς και η 
εφαρμογή θιξοτροπικού σφραγιστικού αρμών ενός συστατικού βάσεως διαλύτη και η θερμοκόλληση - ενίσχυση στις 
απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, στις ακμές, γωνίες, συναρμογές, θέσεις εξαεριστικών και σε 
διάφορα άλλα ευπαθή σημεία, η αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm, και η 
εγκατάσταση ειδικών τεμαχίων εξαερισμού σε κατάλληλες θέσεις. 
Οι φθορές των υλικών και μικροϋλικών, η εφαρμογή της εργασίας καθώς και κάθε ιδιομορφία τοπικά ή στο σύνολο 
της κατασκευής εντός του έργου και σε οιαδήποτε θέση από το δάπεδο εργασίας, όπως επίσης κάθε μικροεργασία ή 
δαπάνη  η οποία κρίνεται απαραίτητη για πλήρη εκτέλεση, άρτια και έντεχνη κατασκευή.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ     
 (Αριθμητικώς): 24,00      

 

Ομάδα ΣΤ: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές 

A.T.: 300  
 
ΝΕΟ_ΟΙΚ-Β 051.5  Κατασκευη  Αυλόθυρας με ηλεκτρικό κλείδωμα και επένδυση ξυλείας 

IPE.   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5103  100,00%  

 
            Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση - εγκατάσταση (σε σημείο υποδεικνυόμενο από την Υπηρεσία) ενός 
τετραγωνικού μέτρου ειδικού τεμαχίου Αυλόθυρας, διαστάσεων και σχεδίου επιλογής της Υπηρεσίας, 
κατασκευασμένης εκ σκελετού-πλαισίου από στραντζαριστες γαλβανισμένες διατομές (min. 2mm πάχος) 
κατάλληλης διατομής, επιλογής της Υπηρεσίας, επενδυόμενο με λωρίδες εκ ξυλείας ΙPE σε όλες τις έδρες - ορατές 
επιφάνειες του πρίσματος που προκύπτει από την κατασκευή του πλαισίου, με ειδικές κλειδαριές ασφαλείας και  
ανοξείδωτες χειρολαβές - πόμολα , με την ηλεκτρική εγκατάσταση και με  τα απαραίτητα εξαρτήματα για  ηλεκτρικό 
κλείδωμα - άνοιγμα, με ηλεκτρικό μπουτόν για την κάθε αυλόθυρα  καθώς επίσης και με διάφορα άλλα μικρούλικά 
και απαραίτητα εξαρτήματα (ηλεκτρικό μπουτόν, μεντεσέδες βαρέως τύπου, λάμες, ανοξείδωτες βίδες, σκυρόδεμα 
θεμελίωσης ξύλινων ή μεταλλικών στύλων στήριξης- ανάρτησης της αυλόθυρας , ξυλότυποι, σύρτες κ.λ.π.), 
απαραίτητα για την ασφαλή και μόνιμη στήριξη και λειτουργία της αυλόθυρας.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 170,00      
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A.T.: 301  
 
ΝΕΟ_ΟΙΚ-Β 
052.66.3  

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές 
πλάκες. Στέγη ξύλινη ανοίγματος 12,01 m έως 20,00 m   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5267  100,00%  

 
 
      Στέγη ξύλινη ανοίγματος 12,01 m έως 20,00 m για επιστέγαση με κεραμίδια οποιασδήποτε μορφής και τύπου, 
σύμφωνα με την στατική μελέτη, μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος από 
το έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμοίβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, 
κορυφοδοκούς, κατά μήκος και με εγκάρσιους συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας 
κατ΄ελάχιστον C22-10E κατά ΕΛΟΤ EN 338, με επιτεγίδες 4x6 cm, με σανίδωμα, σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια, 
αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κλπ) και γενικά με υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα επί τόπου καθώς και την 
εργασία πλήρους κατασκευής. 
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως μέσα και μέτρα προστασίας. 
Η επικάλυψη με κεραμίδια τιμολογείται με τα άρθρα της ενότητας 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ. 
Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η επιπλέον ποσότητα αυτών 
τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στην περίπτωση αύξησης του πάχους του σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται 
με βάση το άρθρο 52.80.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 60,00      

 

A.T.: 302  
 
ΝΕΟ_ΟΙΚ-Β 053.75  Ξύλινη επένδυση επιφανειών εξωτερικών χώρων,εκ ξυλείας  IPE 

Βραζιλίας   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5361  100,00%  
 
      Ξύλινη επένδυση επιφανειών εξωτερικών χώρων, εκ ξυλείας  IPE Βραζιλίας, εκ σανίδων πάχους 21-22 χιλ.. , 
πλάτους ~=0,12μ με οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία των σανίδων (εγκοπές , φάλτσο, πατούρα κ.λ.π.) ζητηθεί από 
την Υπηρεσία, τοποθετημένες με διάκενο μεταξύ τους, πλάτους 10 % του πλάτους των χρησιμοποιηθέντων σανίδων  
και σύμφωνα με σχέδιο επιλογής της Υπηρεσίας, πάνω σε '' σκελετό '' κατασκευασμένο με ξύλινες δοκιδες ίδιας 
ξυλείας με την χρημοποιούμενη για το σανίδωμα ή ξυλειας ajobe με δοκιδες ανά 30 εκ. Η τιμή περιλαμβάνει την 
προμήθεια , την μεταφορά , την κοπή σε κατάλληλες διαστάσεις και την τοποθέτηση   με όλα τα απαραίτητα  
ανοξείδωτα μικρούλικα στήριξης των σανίδων (ανοξείδωτες βίδες, ανοξείδωτοι αποστάτες κ.λ.π.), τον σκελετό 
στήριξης (προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας), τους απαραίτητους τάκους 
καθώς και την τελική επάλειψη του σανιδώματος με ειδικά συντηρητικά έλαια και αναφέρεται σε 1 μ2 επιφάνειας 
μετά του απαραίτητου σκελετού, εργασία πλήρους κατασκευής.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 70,00      

 
 
 

A.T.: 303  
 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  "ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ" (ΠΑΛΙΟ ΑΣΥΛΟ 
ΑΝΙΑΤΩΝ) 

Σελίδα 97 από 153 

 

ΝΕΟ_ΟΙΚ-Β 065.61  Σύνθετα συστήματα κουφωμάτων από ανοδιωμενο αλουμίνιο, 
οποιουδήποτε αριθμού φύλλων, διαστασεων και σχήματος, ανοιγόμενα, 
ανακλινόμενα, περιστρεφόμενα, σταθερά, με συνδυασμό υαλοστασίων, 
υαλοθυρών και φεγγιτών, ενδεικτικού τύπου ALUMIL Μ11500.   

 
            

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6542 
 

100,00%  

 
 Για το παρόν άρθρο έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι - στοιχεία: 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 
Θα προέρχονται από εργοστάσιο πιστοποιημένο κατά το διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001, δυνάμενο να παράγει 
ολοκληρωμένες σειρές διατομών (profile) και λοιπών εξαρτημάτων σύνδεσης με τις οποίες μπορούν να συντεθούν 
κουφώματα (θύρες, παράθυρα) οποιασδήποτε μορφής και λειτουργίας και ποικίλων διαστάσεων.  
Τα παραγόμενα κουφώματα θα πρέπει να πληρούν τις πιο κάτω απαιτήσεις, όπως ορίζονται στα σχετικά πρότυπα:  
- Αεροπερατότητας  
- Υδατοπερατότητας  
- Αντίστασης σε ανεμοπίεση  
- Μηχανικών αντοχών  
- Αντοχών σε κλιματικές επιδράσεις και σε χρήση (άνοιγμα-κλείσιμο)- Αντίστασης σε   
  κρούση 
- Αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο  
- Αντοχής σε στατική στρέψη  
- Αντίστασης σε στρέψη και επαναλαμβανόμενη στρέψη  
- Αντοχής σε λανθασμένους χειρισμούς 
 
Σημειώνεται ότι για τις ελάχιστες τιμές των άνω απαιτήσεων - είτε είναι σε κατηγορίες (όπως οι τρεις πρώτες) είτε 
όχι - ισχύουν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης «UNION EUROPEENNE POUR L’ AGREMENT DANS LA 
CONSTUCTION: Directives communes pour l’ agrenent des fenêtres». 
Και να έχουν τα εξής βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 
Κράμα αλουμινίου...............................................AlMgSi 0,5 F22 
Σκληρότητα........................................................12 Webster 
Ελάχιστο πάχος ηλεκτροστατικής βαφής……….70 μm 
Ελάχιστο πάχος ανοδίωσης............................. .15 μm 
Είδος θερμοδιακοπής:  ……………     ……….Υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο PA 6.6, πλάτους 38 mm στην κάσα και 34 mm 
στο φύλλο αντίστοιχα. 
Έλεγχος διαστάσεων διατομών......................... Σύμφωνα με DIN 12020 
Είδος στεγάνωσης..............................................Τριών επιπέδων με κεντρική στεγάνωση 
Αεροπερατοτητα…………………………………. Class 4 
Υδατοστεγανοτητα:………………………………..E900 
Αντοχή σε ανεμοπιεση: ………………………….C5 
 
Όλα τα εξαρτήματα λειτουργίας, όπως π.χ. μηχανισμοί περιμετρικής στεγανοποίησης και μονής ή διπλής ενέργειας, 
οι χειρολαβές, οι μεντεσέδες, οι σύρτες, οι κλειδαριές (απλές ή ασφαλείας) κλπ. θα είναι οι απαιτούμενες από τη 
μελέτη και τον προμηθευτικό οίκο των κουφωμάτων. Όλα τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση 
των διατομών μεταξύ τους θα είναι από αλουμίνιο κράματος AlMgSi (EN AW 6060), ώστε να αποφεύγονται τοπικά 
γαλβανικά στοιχεία που οδηγούν σε καταστρεπτικές διαβρώσεις, αλλά και για να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες 
αντοχές.  
Όλα τα εξαρτήματα των κουφωμάτων θα υποστηρίζουν επαρκώς τον υαλοπίνακα και τα πλαίσια, τόσο κατά τη 
λειτουργία τους όσο και στην ανοικτή θέση, χωρίς να προκαλούνται παραμορφώσεις ή ζημιές κάτω από το 
καθορισμένο φορτίο ανέμου, ή θόρυβοι, όπως επίσης και θα ικανοποιούν όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις 
ασφαλείας. 
Τα Ειδικά τεμάχια λειτουργίας (όπως στροφείς, ράουλα κύλισης κ.λπ.) θα είναι από:  
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α) αλουμίνιο, τουλάχιστον της ίδιας ποιότητας και αντοχής με εκείνο των διατομών  
β) ανοξείδωτο χάλυβα  
γ) παρεμβλήματα από νεοπρένιο  
δ) ράουλα teflon με ένσφαιρους τριβείς  
και θα έχουν τέτοια μορφή, ώστε να εφαρμόζουν ακριβώς στις διατομές και θα στερεώνονται με βίδες αντίστοιχης 
ποιότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η άκαμπτη σύνδεση με τα πλαίσια, η στεγανότητα και η ομαλή αθόρυβη 
λειτουργία των κουφωμάτων 
Τα παρεμβλήματα στεγανότητας - καρμοπληρωτικα λάστιχα θα είναι από Ελαστομερές Προπυλένιο Διένιο 
Μονομερές (EPDM) , με αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Θα πρέπει να 
διατηρούνται εύκαμπτα χωρίς παραμένουσα παραμόρφωση, τουλάχιστον για 10 έτη από την τοποθέτησή τους, με 
ή χωρίς φορτίο από τις διατομές, τους υαλοπίνακες και τα άλλα συστατικά μέρη του κουφώματος, σε θερμοκρασίες 
από -40°C έως +100° C.  
Στερεώσεις: Όλα τα μπουλόνια, βίδες και παξιμάδια που θα χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση και στερέωση 
του κουφώματος θα είναι επαρκούς αντοχής για το σκοπό που χρησιμοποιούνται και θα είναι από ανοξείδωτο 
χάλυβα. 
Τα συστήματα στερέωσης θα είναι : Χημικά ή εκτονούμενα βύσματα από τον τρέχοντα κατάλογο κατασκευαστή 
πιστοποιημένου κατά το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001. Τα συστήματα στερέωσης θα είναι από ανοξείδωτο 
χάλυβα, ανθεκτικά στη σκουριά και τη διάβρωση, με αφαιρούμενη βίδα ή βιδωτό παξιμάδι αντοχής στα φορτία της 
κατασκευής.  
 Όλα τα κουφώματα θα κατασκευαστούν με τέτοιο τρόπο που να δέχονται τους προβλεπόμενους από τη μελέτη του 
ΚΕΝΑΚ (με τον κατάλληλο συντελεστή) ενεργειακούς υαλοπίνακες με μαλακή επίστρωση νέας γενιάς και το 
απαιτούμενο δίκτυο ξηρού αέρα, με πάχη (4+4)-16-(3+3), προς αποφυγή θραύσης κάτω από την επίδραση των 
καιρικών μεταβολών.  
Τα προφίλ αλουμινίου θα προστατεύονται και θα χρωματίζονται με την ακόλουθη μέθοδο: 
Ανοδίωση (ανοδική οξείδωση)  
Η ανοδίωση θα εκτελείται σε εργαστήριο πιστοποιημένο από την Ένωση Αλουμινίου που έχει το δικαίωμα να 
χρησιμοποιεί το σήμα EURASS-EWAA* ή QUALANOD*. Η ανοδίωση θα εκτελείται σύμφωνα με το πρότυπο EN 12373-
1:2001: Aluminium and aluminium alloys - Anodizing - Part 1: Method for specifying decorative and protective anodic 
oxidation coatings on aluminium -- Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Ανοδίωση - Μέρος 1: Μέθοδος καθορισμού 
διακοσμητικών και προστατευτικών επιστρωμάτων με ανοδική οξείδωση σε αλουμίνιο. Το πάχος του επιφανειακού 
στρώματος οξειδίων του αργίλου θα είναι: min 20 μm. 
Η διαδικασία ανοδίωσης της διατομής θα ολοκληρώνεται με τη σφράγιση αυτής, ενώ ο έλεγχος στο εργοτάξιο θα 
γίνεται με τη «μέθοδο της κηλίδας», σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12373-4. 
Η απόχρωση και η κατηγορία «τελειώματος» (στιλπνό, βουρτσιστό κλπ ) θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας. 
 
Υαλόθυρες εισόδου από ανοδιωμενο αλουμίνιο, οποιουδήποτε αριθμού φύλλων, διαστάσεων και σχήματος, 
ανοιγόμενες, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, με θερμοδιακοπή, ενδεικτικού τύπου ALUMIL Μ11500 ή ισοδυνάμου 
τύπου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 «Κουφώματα αλουμινίου», θα φέρουν  τρείς μεντεσέδες 
ανά φύλλο βαρέως τύπου, τύπου Dr Hahn ή ισοδυνάμου, μπάρα πανικού τύπου GU ή ισοδυνάμου και μηχανισμό 
επαναφοράς τύπου GEZE ή ισοδυνάμου  και θα έχουν  τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 
Χαρακτηριστικά προφίλ 
Βασικό πλάτος: πλάτος κάσσας 76,5 mm και πλάτος φύλλου 84 mm 
Πάχος υαλοπίνακα: έως 58 mm 
Θερμοδιακοπή: Υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο PA 6.6, πλάτους 38 mm στην κάσα και 34 mm στο φύλλο, 
Βάρος φύλλου:  έως και 130kg 
Πάχος διατομών: 1,4 - 2,0mm 
  
Χαρακτηριστικά συστήματος  
Uf:  =  1,9 -2,10 W/m2K 
Εξωτερική εμφάνιση: Ίσιο, Πομπέ, Σπαστό (επιλογής της Υπηρεσίας) 
Είδος στεγάνωσης: 3 επιπέδων  
Είδος θερμομόνωσης: Υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο  πλάτους 38 mm στην κάσα και 36 mm στο φύλλο 
Μηχανισμός: European Groove, pvc, Χαλύβδινος 16mm 
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Τυπολογίες  
- Σταθερά 
- Ανοιγοανακλινόμενα 
- Μονόφυλλες εισόδου 
- Δίφυλλες εισόδου 
- Περιστρεφόμενα 
- Προβαλλόμενα έξω 
- φυσούνες 
- VW 
- Aller Retour 
 
Καθώς  και τα παρακάτω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: 
-Ειδικά προφίλ για την κατασκευή κύριων εισόδων κάθε τυπολογίας 
-Σύστημα κατασκευής κρυφού φύλλου χωρίς εμφανείς εξωτερικούς αρμούς. 
-Δυνατότητα Περιστρεφόμενων παραθύρων 
 
Επίσης θα φέρει  τα ακόλουθα πιστοποιητικά: 
Αεροδιαπερατότητα / Υδατοστεγανότητα / Ανεμοπίεση /Έλεγχος Λειτουργίας / Ηχομόνωση / Επίπεδο Ασφαλείας 
WKIII : IFT Rosenheim 
Αεροδιαπερατότητα - Υδατοστεγανότητα- Έλεγχος Λειτουργίας - Έλεγχος Παραβιασμότητας: NCTL 
Αεροδιαπερατότητα- Υδατοστεγανότητα - Ανεμοπίεση: ΕΚΑΝΑΛ, Ηχομόνωση: ΑΠΘ 
 
Η ολοκληρωμένη κατασκευή του κουφώματος θα πρέπει να έχει τη σήμανση CE και να συνοδεύεται από τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά των δοκιμών που έχει υποστεί. Κάθε κούφωμα ή υαλοπέτασμα τόσο στα σχέδια 
κατασκευής όσο και στην κατασκευή του, θα φέρει την καθορισμένη σήμανση με ένα ξεχωριστό αριθμό. Οι διατομές 
του αλουμινίου που θα παραδοθούν θα πρέπει να είναι λείες καθαρές χωρίς επιφανειακά και λοιπά ελαττώματα από 
τη διέλαση.  
 
Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται: οι υαλοπίνακες. 
 
Η τιμή του άρθρου αφορά σε οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και 
τις εντολές της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε θέση του έργου και περιλαμβάνει : την  κατασκευή και την  προμήθεια 
πλήρους λειτουργικού συστήματος κουφωμάτων, την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και τη πλήρη  εργασία 
τοποθέτησης τους, την κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 
1,8 mm, διατομής 20mm X 40mm, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, η τοποθέτηση 
προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών διατομών προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά ή την τοποθέτηση, τα πάσης φύσεως υλικά και τις  εργασίες που 
απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία τους και την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, 
της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης, ήτοι τα εξαρτήματα λειτουργίας (όπως χειρολαβές, μεντεσέδες, σύρτες, 
κλειδαριές (απλές ή ασφαλείας) κ.λ.π.), τα ειδικά τεμάχια λειτουργίας (όπως στροφείς, ράουλα κύλισης κ.λπ.), τα 
παρεμβλήματα στεγανότητας, τα συστήματα και οι μηχανισμοί ασφαλείας, η εργασία στερέωσης, ανάρτησης, η 
εργασία και τα υλικά της ανοδιωσης για την  προστασία, τον χρωματισμό και το τελικό φινίρισμα των κουφωμάτων, 
όπως όλα αυτά περιγράφονται παραπάνω καθώς τέλος και την ενδεχόμενη χρήση ικριωμάτων και γερανού.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ     
 (Αριθμητικώς): 324,00      

 

A.T.: 304  
 
ΝΕΟ_ΟΙΚ-Β 065.63  Επένδυση στέψης στηθαίων με διαμορφωμένα φύλλα λαμαρίνας.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6542 

 
100,00%  
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      Επένδυση στέψης στηθαίων με διαμορφωμένα φύλλα λαμαρίνας. Τα φύλλα  της λαμαρίνας θα είναι διατομής 
τύπου Π ενδεικτικών διαστάσεων 200x350x200 mm και πάχους τουλάχιστον 1,8 mm. Στο πέρας των κατακόρυφων 
τμημάτων θα κατασκευαστεί λοξή προεξοχή προς τα έξω μήκους 3 cm για την απομάκρυνση των υδάτων από τις 
κατακόρυφες πλευρές του στηθαίου. Η στερέωση θα πραγματοποιηθεί με ισχυρή εποξική κόλλα 2 συστατικών και 
επιπλέον με γαλβανισμένες βίδες με ροδέλες στεγάνωσης από ελαστομερές υλικό στα κατακόρυφα τμήματα της 
διατομής. Η επικάλυψη των τεμαχίων της λαμαρίνας όπου απαιτείται θα είναι κατ ελάχιστον 10 cm. Η λαμαρίνα θα 
είναι βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή, σε χρώμα παρεμφερές με το χρώμα της τοιχοποιίας, επιλογής της υπηρεσίας. 
Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα φέρουν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης ως προς τα πρότυπα και τους 
κανονισμούς, και οι εμπλεκόμενοι κατασκευαστές των τεμαχίων θα ακολουθούν σύστημα διαχείρισης ποιότητας 
ISO:9001. 
 
Πλήρης περαιωμένη εργασία, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη.    

( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 26,00      

 

A.T.: 305 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 23.3  Ικριώματα -  Αντιστηρίξεις. Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2303  100,00%  

 
       
Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 ''Ικριώματα''. 
 
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά των 
πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων 
και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών. 
 
Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν κινητότητα και 
μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η κατασκευή 
ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές μονάδος των εργασιών) ή 
κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.  
 
Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι εργασίες, 
προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος μεγαλύτερο από 0,20 m. 
Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 5,00      

 

A.T.: 306  
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 23.5  Ικριώματα -  Αντιστηρίξεις. Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2304  100,00%  
 
      Πετάσματα ασφαλείας (κατακόρυφα ή κεκλιμένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα εργασίας των ικριωμάτων, 
σανιδώματα, πατάρια) επί ικριωμάτων από σανίδες ή μεταλλικά φύλλα, για την προστασία των διερχομένων από 
πτώσεις υλικών, διαμορφωμένα σύμφωνα με την μελέτη ή και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, πλήρη με τους 
απαιτούμενους συνδέσμους, στηρίγματα και διαδοκίδωση. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας σανιδώματος.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 5,00      

 

A.T.: 307 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 52.66.1  Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με 

κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες. Στέγη ξύλινη ανοίγματος έως 
6,00 m  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5266  100,00%  

 
      Στέγη ξύλινη για επιστέγαση κεραμίδια γαλλικά ή ρωμαϊκά κλπ (εκτός από  βυζαντινά) ή τεχνητές πλάκες 
επίπεδες ή κυματοειδείς, σύμφωνα με την στατική μελέτη, μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε 
οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με τεγίδες, διαδοκίδες, 
στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά μήκος και με εγκάρσιους, συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, 
κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με επιτεγίδες 4x6 cm, χωρίς σανίδωμα, με σιδηρούς 
συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λ.π.) και γενικά με υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα επί 
τόπου καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.  
 
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως μέσα και μέτρα προστασίας. 
Η επικάλυψη με κεραμίδια τιμολογείται με τα άρθρα της ενότητας 72.των ΝΕΤ ΟΙΚ. 
 
Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η επιπλέον ποσότητα αυτών 
τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης του πάχους του σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με 
βάση το άρθρο 52.80.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) οριζοντίας προβολής    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 40,00      

 

A.T.: 308 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 52.66.2  Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με 

κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες. Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 
έως 12,00 m  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5267  100,00%  

 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  "ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ" (ΠΑΛΙΟ ΑΣΥΛΟ 
ΑΝΙΑΤΩΝ) 

Σελίδα 102 από 153 

 

      Στέγη ξύλινη για επιστέγαση κεραμίδια γαλλικά ή ρωμαϊκά κλπ (εκτός από  βυζαντινά) ή τεχνητές πλάκες 
επίπεδες ή κυματοειδείς, σύμφωνα με την στατική μελέτη, μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε 
οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με τεγίδες, διαδοκίδες, 
στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά μήκος και με εγκάρσιους, συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, 
κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με επιτεγίδες 4x6 cm, χωρίς σανίδωμα, με σιδηρούς 
συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λ.π.) και γενικά με υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα επί 
τόπου καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.  
 
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως μέσα και μέτρα προστασίας. 
Η επικάλυψη με κεραμίδια τιμολογείται με τα άρθρα της ενότητας 72.των ΝΕΤ ΟΙΚ. 
 
Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η επιπλέον ποσότητα αυτών 
τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης του πάχους του σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με 
βάση το άρθρο 52.80.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) οριζοντίας προβολής    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 55,00      

 

A.T.: 309  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 52.76.2  Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία 

δομικής ξυλείας. Ζευκτά από ξυλεία πριστή  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5277  100,00%  
 
      Ζευκτά στέγης πλαισιωτά ή δικτυωτά, οποιουδήποτε ανοίγματος και σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, από 
απλά στοιχεία δομικής ξυλείας κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, σύμφωνα με την στατική 
μελέτη, με τους στρωτήρες, τα προσκεφάλαια και τους συνδέσμους ζευκτών και ημιζευκτών (κατά μήκος, κατά 
πλάτος και διαγώνιους), πλήρως διαμορφωμένα και τοποθετημένα.   
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m³) τοποθετημένης ξυλείας    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 600,00      

 

A.T.: 310 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 52.79.2  Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Τεγίδωση στέγης από ξυλεία 

πελεκητή ή πριστή. Τεγίδωση από ξυλεία πριστή  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5280  100,00%  
 
      Τεγίδωση στέγης από δομική ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από τεγίδες και επιτεγίδες τοποθετημένες 
στα ζευκτά της στέγης (υλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής).  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m³) τοποθετημένης ξυλείας    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 400,00      

 
 

A.T.: 311  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 52.80.02  Σανίδωμα στέγης - Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5282 100,00%  

 
 

Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα και εργασία πλήρους 
κατασκευής.  

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 17,00      

 
 
 

A.T.: 312  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 52.88.2  Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Κατεργασία επιφανειών σκελετού 

στέγης. Πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, μόρφωση γωνιών με 
εργαλείο)  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5289  100,00%  

 
      Κατεργασία των εκ των κάτω εμφανών επιφανειών των ξυλίνων διατομών των ζευκτών και τεγίδων της στέγης. 
Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα, εργαλεία και αναλώσιμα, καθώς και η απασχόληση του 
προσωπικού. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) οριζοντίας προβολής στέγης.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,60      

 

A.T.: 313  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 54.46.1  Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες 

πρεσσαριστές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5446.1  100,00%  
 
      Για τις εργασίες κατασκευής ξυλίνων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι: 
 
α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά: 
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- Ολα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές κόλλες , 
γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ.  
- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα. 
- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από οποιοδήποτε συνθετικό υλικό, 
οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ),   
- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα κουφώματα ) 
από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί με την τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό 
στήριξης της κάσσας, 
- Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των κονιαμάτων στήριξης, 
- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο διαστάσεων 
τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα), 
- Oι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά, 
- Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτημάτων, 
- Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους, 
- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,  
- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραμένουν θα είναι από 
εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους, 
- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων, 
- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ) 
- Ολα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και κίνησής των 
κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο,  
β) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο):  
- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,  
- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια, 
γ) Οι τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής δομικής ξυλείας του 
κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιμή (T2) θα προσδιορίζεται βάσει του 
τύπου: 
Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος ξυλείας και V2 ο νέος. 
 
 
Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 
''Ξύλινα κουφώματα'', με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - 
πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της 
κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα ''μισοχαρακτά'' 4x5 cm ανά 15 cm το 
πολύ ή από πήχεις σταυρωτές ''μισοχαρακτές''  καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, 
περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, 
στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά και εργασία για 
κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και 
χειρολαβών,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 105,00      

 

A.T.: 314 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 54.66.1  Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θυρόφυλλα, συρόμενα 

πρεσσαριστά. Για θυρόφυλλα συνολικού πάχους 50 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5466.1  100,00%  
 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  "ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ" (ΠΑΛΙΟ ΑΣΥΛΟ 
ΑΝΙΑΤΩΝ) 

Σελίδα 105 από 153 

 

      Για τις εργασίες κατασκευής ξυλίνων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι: 
 
α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά: 
- Ολα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές κόλλες, 
γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ.  
- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα. 
- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από οποιοδήποτε συνθετικό υλικό, 
οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ),   
- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα κουφώματα ) 
από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί με την τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό 
στήριξης της κάσσας, 
- Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των κονιαμάτων στήριξης, 
- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο διαστάσεων 
τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα), 
- Oι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά, 
- Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτημάτων, 
- Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους, 
- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,  
- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραμένουν θα είναι από 
εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους, 
- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων, 
- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ) 
- Ολα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και κίνησής των 
κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο,  
β) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο):  
- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,  
- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια, 
γ) Οι τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής δομικής ξυλείας του 
κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιμή (T2) θα προσδιορίζεται βάσει του 
τύπου: 
Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος ξυλείας και V2 ο νέος. 
 
 
Θυρόφυλλα, συρόμενα πρεσσαριστά από ξυλεία λευκή και κόντρα πλακέ των 5 mm, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-08-01-00 ''Ξύλινα κουφώματα'', με ή χωρίς υαλωτό ή περσιδωτό άνοιγμα στο κάτω ή πάνω τμήμα τους, 
αποτελούμενα από πλαίσιο (τελάρο) και σκελετό κυψελωτό από πηχάκια λευκής ξυλείας, επένδυση πρεσσαριστή με 
κόντρα πλακέ και στις δύο όψεις και περιθώρια από πηχάκια σκληρής ξυλείας (οξυάς, δρυός, καστανιάς). 
Συμπεριλαμβάνεται η ξυλεία, το κόντρα πλακέ, τα υλικά σύνδεσης, η κατασκευή και τοποθέτηση των φύλλων, η 
προμήθεια και τοποθέτηση των μηχανισμών κύλισης και η τοποθέτηση μόνον των κλειδαριών και χειρολαβών,  
  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 140,00      

 

A.T.: 315  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 54.90.1  Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Ξύλινες ψευτόκασσες 

τοίχων. Δρομικών τοίχων  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5446.1  100,00%  
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      Για τις εργασίες κατασκευής ξυλίνων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι: 
 
α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά: 
- Ολα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές κόλλες , 
γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ.  
- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα. 
- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από οποιοδήποτε συνθετικό υλικό, 
οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ),   
- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα κουφώματα ) 
από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί με την τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό 
στήριξης της κάσσας, 
- Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των κονιαμάτων στήριξης, 
- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο διαστάσεων 
τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα), 
- Oι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά, 
- Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτημάτων, 
- Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους, 
- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,  
- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραμένουν θα είναι από 
εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους, 
- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων, 
- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ) 
- Ολα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και κίνησής των 
κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο,  
β) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο):  
- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,  
- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια, 
γ) Οι τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής δομικής ξυλείας του 
κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιμή (T2) θα προσδιορίζεται βάσει του 
τύπου: 
Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος ξυλείας και V2 ο νέος. 
 
 
Κατασκευή και τοποθέτηση ψευτοκασσών από λευκή ξυλεία.  
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)    

( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ     
 (Αριθμητικώς): 10,00      

 

A.T.: 316  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 54.90.2  Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Ξύλινες ψευτόκασσες 

τοίχων. Μπατικών τοίχων  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5446.1  100,00%  
 
      Για τις εργασίες κατασκευής ξυλίνων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι: 
 
α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά: 
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- Ολα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές κόλλες, 
γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ.  
- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα. 
- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από οποιοδήποτε συνθετικό υλικό, 
οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ),   
- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα κουφώματα )  
από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί με την τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό 
στήριξης της κάσσας, 
- Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των κονιαμάτων στήριξης, 
- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο διαστάσεων 
τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα), 
- Oι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά, 
- Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτημάτων, 
- Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους, 
- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,  
- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραμένουν θα είναι από 
εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους, 
- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων, 
- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ) 
- Ολα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και κίνησής των 
κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο,  
β) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο):  
- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,  
- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια, 
γ) Οι τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής δομικής ξυλείας του 
κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιμή (T2) θα προσδιορίζεται βάσει του 
τύπου: 
Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος ξυλείας και V2 ο νέος. 
 
 
Κατασκευή και τοποθέτηση ψευτοκασσών από λευκή ξυλεία.  
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)    

( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 15,00      

 

A.T.: 317  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 55.1.1  Κλιμακοστάσια - Κιγκλιδώματα. Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία. 

Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5501.1  100,00%  
 
      Βαθμίδες και πλατύσκαλα κλίμακας ευθύγραμμης, λοξής, καμπύλης ή περιστροφικής με πλάτη και ύψη βαθμίδων 
σύμφωνα με το σχέδιο, με πάτημα πάχους 5 cm, ρίχτια πάχους 2 cm, me βαθμιδοφόρους πάχουςι 5 cm, διατομή 
κεντρικού στύλου 16x16 cm (σε περιστροφική κλίμακα) και εν γένει υλικά κατασκευής, συναρμολόγησης, 
τοποθέτησης και στερέωσης και εργασία κατασκευής συμπεριλαμβανομένων γλυφών απλού σχεδίου του στύλου.  
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).    

( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟ     
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 (Αριθμητικώς): 100,00      
 

A.T.: 318  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 56.9  Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ράφια ή χωρίσματα πάχους 25 mm πρεσσαριστά.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5608.1  100,00%  

 
      Ράφια ή χωρίσματα πάχους 25 mm από κόντρα πλακέ πάχους 3 mm πρεσσαριστών και στiς δυο όψεις σκελετού 
από ξυλεία τύπου Σουηδίας με διάκενα του σκελετού το πολύ 20Χ20 cm με πηχάκια στην περίμετρο, και γενικά υλικά 
επί τόπου και εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση σε τοίχους ή σε ντουλάπια ή ερμάρια όταν δεν ορίζεται 
άλλη χρήση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 ''Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ''. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) επιφανείας ραφιών ή χωρισμάτων.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 55,00      

 

A.T.: 319  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 56.10  Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων επιφάνειας 

μεγαλύτερης των 0,40 m².   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5613.1  100,00%  
 
      Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων επιφάνειας μεγαλύτερης των 0,40 m², οιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων με 
πλαίσιο από τεμάχια λευκής ξυλείας πάχους 18 mm επενδυμένα με μελαμίνη, περαστά και κολλητά, με οπές ή τομές 
στο ''πρόσωπο'' ή χειρολαβές και με πυθμένα από μοριοσανίδα (hard board) επενδυμένη με μελαμίνη περαστή και 
κολλητή, με απλούς μεταλλικούς τυποποιημένους οδηγούς λειτουργίας του συρταριού, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 ''Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ''. 
 
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνο σε κατασκευές ντουλαπών στις οποίες δεν περιλαμβάνεται η κατασκευή 
συρταριού. 
 
Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά (επενδυμένη με μελαμίνη ξυλεία και μοριοσανίδα), ται μικροϋλικά καθώς και η 
εργασία κατασκευής και τοποθέτησης. Δεν περιλαμβάνονται οριζόντια ή κατακόρυφα χωρίσματα,  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 35,00      

 

A.T.: 320 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 56.16  Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Κρεμάστρες (port-manteau) απλές.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5616  100,00%  
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      Κρεμάστρες (port-manteau) απλές, ευθύγραμμες ή τεθλασμένες, αποτελούμενες από διατομή ξυλείας τύπου 
Σουηδίας πλάτους έως 15 cm, πάχους έως 2,5 cm και οιουδήποτε μήκους, με περιθώρια και απλές ευθύγραμμες 
γλυφές, με βιδωτά άγγιστρα από αλουμίνιο μήκους 5 - 15 cm ανά 18 cm, με ανάρτηση από μεταλλικές θηλιές 
στερεωμένες με UPAT ανά αποστάσεις 0,50 m και γενικά ξυλεία Σουηδίας, άγγιστρα αλουμινίου, υλικά συνδέσεως 
τοποθετήσεως και στερεώσεως, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 ''Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα 
''. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)    

( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 25,00      

 

A.T.: 321 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 56.21  Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού 

τύπου DUROPAL.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5617  100,00%  
 
      Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm περίπου, που 
περιλαμβάνει:  
 
α) Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, με  επικάλυψη από άκαυστη φορμάϊκα, με 
περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές στα εμφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην 
υπάρχουσα υποδομή με κατάλληλη συμβατή κόλλα. 
β) Ανοιγμα οιουδήποτε σχεδίου, το οποίο διαμορφώνεται με κοπή του πάγκου για την υποδοχή του επικαθήμενου 
νεροχύτη, σύμφωνα με την μελέτη.  
γ) Την σφράγιση των περιμετρικών αρμών (επαφή με τον τοίχο ή άλλες κατασκευές) με αντιμικροβιακή σιλικόνη, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του σφραγιστικού υλικού. 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών 
επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας όψης    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 25,00      

 

A.T.: 322  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 56.25  Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5613.1  100,00%  

 
      Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με ''κουτιά'' από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, 
αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινία 
PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και  κατάλληλες εντορμίες σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 ''Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα '', με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 
- Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα 
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- Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από χαρτοφορμάϊκα ή φορμάϊκα πάχους 8 mm 
- Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα (άν προβλέπονται) από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις 
δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από 
ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές.  
- Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 
1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.  
- Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής 
περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.  
- Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ για την προστασία τους από 
την υγρασία  
- Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm.  
 
Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας όψης    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 140,00      

 

A.T.: 323 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 61.30  Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6118  100,00%  

 
      Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚέχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα 
βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν 
απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα, 
- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ),  
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 
 
(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη 
περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή 
αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής. 
 
 
Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης 
στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους 
οριζοντίωσης, αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής αγκύρωσης, και γενικά μορφοσίδηρος, 
στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, 
τοποθέτησης και στερέωσης.  
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)    

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,80      
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A.T.: 324 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 62.61.3  Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες μεταλλικές 

πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες. Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, 
ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6236  100,00%  

 
      Στις τιμές μονάδας των εργασιών σισηρών κουφωμάτων του παρόντος εδαφίου 62 των ΝΕΤ ΟΙΚ 
περιλαμβάνονται γενικώς τα ακόλουθα: 
 
- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα 
βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (στροφείς, ράουλα 
κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα, 
- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, κυψελωτό χαρτί, κλπ),  
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 
 
Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη 
περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή 
αναπροσαρμόζεται με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής. 
 
 
Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόμενης από 
πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα, αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη 
λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), 
θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 
mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m³ με συνδετικό υλικό 
αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), 
κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό 
πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας, μηχανισμό προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων, 
σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι 
ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.  
 Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην 
τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και 
ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 350,00      

 

A.T.: 325 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 64.1.1  Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από 

ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6401  100,00%  
 
      Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους 
συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης 
καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων. 
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 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)    

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ     
 (Αριθμητικώς): 4,00      

 

A.T.: 326  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 64.29  Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Ανοξείδωτος χειρολισθήρας 

Φ50/2 mm.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6428  100,00%  
      Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή ανοξείδωτη διατομή Φ50x2 mm, ποιότητας AISI 304, 
οποιουδήποτε σχεδίου, στερέωση με κατάλληλο πείρο (αρσενικό-θηλυκό) ή με ήλωση ή ηλεκτροσυγκόλληση Argon 
με ηλεκτρόδια ανοξειδώτων χαλύβων. Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής, 
κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με την μελέτη. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) τοποθετημένου πλήρους χειρολισθήρος    

( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ     
 (Αριθμητικώς): 18,00      

 

A.T.: 327  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 76.22.1  Υαλουργικά. Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED). Υαλοπίνακες 

ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm  
(3 mm + μεμβράνη + 3 mm)  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7609.2  100,00%  

 
      Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή (clear float) και 
μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά 
περεμβύσματα από EPDM ή συναφελη και σιλικόνη. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθέτησης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 ''Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό''. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 35,00      

 

A.T.: 328  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 76.22.3  Υαλουργικά. Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED). Υαλοπίνακες 

ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 12 mm  
(4 mm + μεμβράνη + 4 mm + μεμβράνη + 4 mm)  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7609.2  100,00%  

 
      Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή (clear float) και 
μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά 
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περεμβύσματα από EPDM ή συναφελη και σιλικόνη. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθέτησης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 ''Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό''. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 50,00      

 

A.T.: 329  
ΝΕΤ ΠΡΣ Β9.1  Τεχνικά Έργα. Ξύλινες πέργκολες. Ξύλινη πέργολα ορθογωνικού 

σχήματος  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5104  100,00%  

 
      Κατασκευή ξύλινης πέργολας ορθογωνικού σχήματος, από εμποτισμένη ξυλεία, με ορθοστάτες διατομής 
τουλάχιστον 0,10 x 0,10 m και ανωδομή μορφής εσχάρας από στοιχεία διατομής 0,05 x 0,10 m, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 60,00      

 

A.T.: 330 
NEO_ΟΙΚ-Β 
054.66.03 
  

Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα πρεσσαριστά οποιωνδήποτε 
διαστάσεων και σχήματος, με ή χωρίς φεγγίτη.   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5467.1 100,00%  
 
 
            Θυρόφυλλα, πρεσσαριστά, μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας, οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχήματος, με ή 
χωρίς φεγγίτη (επιλογής της Υπηρεσίας) με περβάζια (περιθώρια) και αρμοκαλυπτρα  από σκληρή ξυλεία με 
ελαστικό ηχομονωτικό παρέμβυσμα - αεροφραγή περιμετρικά του κουφώματος, με μεντεσέδες και λοιπά 
εξαρτήματα λειτουργίας βαρέως τύπου, κατασκευασμένα σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 
''Ξύλινα κουφώματα''. 
 Η κατασκευή τους θα γίνει  από πλαίσιο λευκής ξυλείας, πάχους 35mm και συγκεκριμένα: μπόγια και επάνω τρέσο 
85/35, κάτω τρέσο 170/35 από δύο κολλητά 85/35. Η  ένωση των  γωνιών θα γίνει με φαλτσογωνιά, δίχαλα και 
κόλλα για σφράγισμα των αρμών. Κάθε στοιχείο του τελάρου (κατακόρυφο ή οριζόντιο) θα κόβεται σε τρία τεμάχια 
κατά μήκος, θα αναστρέφεται το μεσαίο και θα κολλούνται μεταξύ τους για την αποφυγή στρεβλώματος.  Επίσης θα 
ανοιχτούν τρεις οπές εξαερισμού Φ 6mm στο επάνω τρέσο του πλαισίου. Το πλαίσιο θα γεμίσει με πηχάκια λευκής 
ξυλείας 1cm ανά 18 έως 20cm. Το γέμισμα αυτό θα κολληθεί στην εσωτερική περίμετρο του πλαισίου (στο πάχος 
των 35mm) και στα φύλλα κόντρα πλακέ που θα το επενδύσουν στην συνέχεια. Θα γίνει ενίσχυση στο ύψος της 
κλειδαριάς και περιμετρικα των φεγγιτων  με ξύλο κατάλληλων διαστάσεων από λευκή ξυλεία αρίστης ποιότητας. 
Θα επακολουθήσει το πρεσάρισμα δύο ατόφιων φύλλων κόντρα πλακέ θαλάσσης (αδιάβροχων)  πάχους min. 6mm, 
, με τελική αμφίπλευρη επικάλυψη φύλλων φυσικού καπλαμά ή φορμάικας (είδος και απόχρωσης επιλογής της 
Υπηρεσίας). 
Το κάτω μέρος του θυρόφυλλου θα επενδυθεί, μέσα & έξω, με λωρίδες-φάσες  από ανοδιωμένο αλουμίνιο 
(απόχρωσής επιλογής της Υπηρεσίας) ή inox , ύψους 25cm κατά μήκος κάθε πλευράς και πάχους 2mm, οι οποίες θα 
τοποθετηθούν πάνω στα θυρόφυλλα με κόλλα επαφής και φρεζάτες, χρωμέ ή επικαδμιωμένες ή ανοξείδωτες 
λαμαρινόβιδες, μήκους 5cm. Επισης δύο τεμάχια από ανοδιωμένο αλουμίνιο (απόχρωσής επιλογής της Υπηρεσίας) ή 
inox, διαστάσεων 15/25/2 θα επενδύσουν κάθε θυρόφυλλο, μέσα & έξω, στην θέση της κλειδαριάς. Χειρολαβές  
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(μέσα-  έξω),  σχήματος  Π,  θα τοποθετηθούν οριζόντιες,  επάνω  στα τεμάχια αλουμινίου ή inox, στη θέση της 
κλειδαριάς. 
Στα θυρόφυλλα θα τοποθετηθούν κλειδαριές ασφαλείας με ρυθμιζόμενο βαρελάκι, κλειδαριές ενισχυμένης 
ασφαλείας έως τέσσερις (3-4) πύρρους, ή κλειδαριές ασφαλείας με γλώσσα που δουλεύει με το κλειδί ανάλογα με 
την χρήση του κάθε χώρου και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης 
Στα θυρόφυλλα επίσης θα  τοποθετηθεί σύστημα προστασίας δακτύλων θυρών. Αυτό θα είναι ελαστικό διάφανο 
προφίλ επικάλυψης διάκενου θυρών, τύπου  IS9050 και ISO9070, για προστασία  τραυματισμού  των  δακτύλων και 
θα  βιδωθεί  στην  κάσα  και  στην πόρτα με ειδικές βίδες. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: όλα τα υλικά και οι εργασίες για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση των 
θυρόφυλλων, η προμήθεια και τοποθέτηση όλων των απαιτούμενων σιδηρικών αναρτήσεως, στερεώσεως και 
λειτουργίας,  των απαιτούμενων (εσωτερικά και εξωτερικά) μεντεσεδων, σετ χειρολαβών, συρτών, πόμολων και 
κλειδαριών- κλειδαριών  ασφαλείας (όλα  επιλογής της Υπηρεσίας), το σύστημα προστασίας δακτύλων καθώς και 
πάσης φύσεως μικροϋλικά  και εργασία για κατασκευή, προετοιμασία υποβάθρου, τοποθέτηση, στερέωση, πλήρωση 
διακένων, σφράγιση αρμών  για πλήρη λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτών 
κλειδαριών, πόμολων, συρτών και χειρολαβών και λοιπών εξαρτημάτων.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 260,00      

 

A.T.: 331  
 
ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β 
054.87  

Ξύλινες κάσσες θυρών από σκληρή ξυλεία, πλάτους έως 300 mm.   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5446.1  100,00%  
      Κατασκευή και τοποθέτηση κάσσας από σκληρή ξυλεία ( δρυός, οξυάς, ιροκο, καρυδιάς κ.λ.π.), με βαφή σε 
υδατοδιαλυτη λάκα ( απόχρωσης επιλογής της Υπηρεσίας ) ή διάφανο ματ οικολογικό βερνίκι  , πλάτους έως 300 
mm, παχους εως 8εκ. και οποιουδήποτε σχήματος διατομής, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης και την ΕΤΕΠ 
03-08-01-00 ''Ξύλινα κουφώματα'', με εσοχή γιά την υποδοχή παρεμβύσματος αεροφραγής, με ή χωρίς εργαλεία 
(γλυφές), με προστατευτική επίστρωση των επιφανειών που εφάπτονται με την τοιχοποιία (πριν να τοποθετηθούν 
στην θέση τους) και στερέωση στην τοιχοδομή με γαλβανισμένα τζινέτια με προεξέχον τμήμα μήκους 18 cm, ανά 
0,50 m περίπου, εναλλάξ (ένα από την μία μεριά ένα από την άλλη), σε όλο το ύψος της κάσσας και πλήρωση του 
διακένου κάσσας - τοιχοποιΐας με τσιμεντοκονία των 450 kg λευκού τσιμέντου ή με αφρό πολυουρεθάνης, και 
εξωτερικά με μαστίχη σιλικόνης. Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.    

( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 30,00      

 

A.T.: 332  
 
ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β 
056.11  

Ερμάρια κουζίνας δαπέδου με συρτάρια ρηχά ή/και βαθιά και 
μηχανισμούς φρένου, με όψη από Βακελίτη ή Πολυμερικο φύλλο.   

 
             

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5613.1  100,00%  
 
Ερμάρια κουζίνας δαπέδου με συρτάρια ρηχα ή/και βαθια (συρταρια-καλαθια), τυποποιημένα ή μη, με βάθος έως 60 
cm και μήκος έως 120εκ., σε  διάταξη  σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας υπηρεσίας, 
οποιουδήποτε προορισμού και χρήσης, με «κουτιά» και πλαίσιο συρταριού από νοβοπάν συνολικού πάχους 18mm, 
αμφίπλευρα επενδυμένα με έγχρωμη μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm απόχρωσης επιλογής της υπηρεσίας, με 
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τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3mm ίδιου χρώματος, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες 
ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και με κατάλληλες εντορμίες. Οι τρύπες που χρειάζονται θα γίνουν με φρέζα. 
 Η πλάτη του κουτιού προς τον τοίχο θα κατασκευασθεί από φορμάικα πάχους 8 mm, τα οριζόντια (ράφια) και τα 
κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα, θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με 
έγχρωμη μελαμίνη (1 mm) απόχρωσης επιλογής της υπηρεσίας, συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος 
τους, με περιθώριο από PVC, ίδιου χρώματος,  πάχους 3mm στα εμφανή σόκορα με σπασμένες ακμές.  
Τα φύλλα όψης των συρταριών οιασδήποτε μορφής ή λειτουργίας θα κατασκευαστούν από Βακελίτη, δηλαδή HPL 
(High Pressure Laminate) ή Πολυμερικο φυλλο (PVC ή ΡΕΤ), μοντέλο και απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας,  
επικολλημένο με φαινολική ρητίνη ή PUR ή βινύλιο επάνω σε MDF (μοριοσανίδα) ή νοβοπάν, με στρογγυλευμένες ή 
μη ακμές.   
Στην τιμή περιλαμβάνοντα όλα τα παραπάνω υλικά καθώς επίσης και όλα τα απαραίτητα  είδη κιγκαλερίας, ήτοι: 
χειρολαβές φύλλων όψης οποιασδήποτε μορφής και τύπου επιλογής της υπηρεσίας ή διαμόρφωση φύλλου με οπές 
ή τομές στο «πρόσωπο» για χειρολαβή, oι μηχανισμοί λειτουργίας του συρταριού που θα είναι μεταλλικοί οδηγοί με 
αθόρυβη λειτουργία και απαλό φρενάρισμα ενδεικτικού τύπου Blum, τα προστατευτικά αλουμινίου τα όποια είναι 
απαραίτητα για την αποφυγή υπερθέρμανσης του υλικού όπου κρίνονται απαραίτητα, κ.λ.π. 
Όλη η κατασκευή θα στηρίζεται σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά πάνω σε πλαστικό προφίλ (ή ελαστικές λωρίδες) για την 
προστασία τους από την υγρασία με κουμπωτή μπάζα αλουμίνιου (όψης επιλογής της Υπηρεσίας) ύψους έως 150 
mm.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 780,00      

 

A.T.: 333  
 
ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β 
056.23  

Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, ανοιγόμενα (μονόφυλλα ή δίφυλλα) και 
ερμάρια εντοιχισμού ηλεκτρικών συσκευών, με Βακελίτη ή Πολυμερικό 
φύλλο, με βάθος έως 60 cm.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5613.1   100,00%  

 
 
            Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, ανοιγόμενα (μονόφυλλα ή δίφυλλα) και ερμάρια εντοιχισμού ηλεκτρικών 
συσκευών, τυποποιημένα ή μη, με βάθος έως 60 cm , μήκος έως 120εκ. και οιουδήποτε ύψους (περιλαμβάνονται και 
ερμάρια - στήλες δαπέδου) σε  διάταξη  σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας υπηρεσίας, 
οποιουδήποτε προορισμού και χρήσης, με «κουτιά» από νοβοπάν συνολικού πάχους 18mm, αμφίπλευρα επενδυμένα 
με έγχρωμη μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm απόχρωσης επιλογής της υπηρεσίας, με τελείωμα σε όλα τα ορατά 
σόκορα από PVC πάχους 3mm ίδιου χρώματος, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες και κόλλα, 
καθώς και με κατάλληλες εντορμίες. Οι τρύπες που χρειάζονται θα γίνουν με φρέζα. 
 Η πλάτη του κουτιού προς τον τοίχο θα κατασκευασθεί από φορμάικα πάχους 8 mm, τα οριζόντια (ράφια) και τα 
κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα, θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με 
έγχρωμη μελαμίνη (1 mm) απόχρωσης επιλογής της υπηρεσίας, συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος 
τους, με περιθώριο από PVC, ίδιου χρώματος,  πάχους 3mm στα εμφανή σόκορα με σπασμένες ακμές.  
Τα φύλλα (μονά ή διπλά) οιασδήποτε μορφής ή λειτουργίας θα κατασκευαστούν από Βακελίτη, δηλαδή HPL (High 
Pressure Laminate) ή Πολυμερικο φυλλο (PVC ή ΡΕΤ), μοντέλο και απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας,  επικολλημένο 
με φαινολική ρητίνη ή PUR ή βινύλιο επάνω σε MDF (μοριοσανίδα) ή νοβοπάν, με στρογγυλευμένες ή μη ακμές.  
Στην τιμή περιλαμβάνοντα όλα τα παραπάνω υλικά καθώς επίσης και όλα τα απαραίτητα είδη κιγκαλερίας, ήτοι: 
χειρολαβές φύλλων οποιασδήποτε μορφής και τύπου επιλογής της υπηρεσίας ή διαμόρφωση φύλλου με οπές ή τομές 
στο «πρόσωπο» για χειρολαβή, οι κρυφοί μεταλλικοί μεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξείδωτοι 
και ρυθμιζόμενοι, ενώ στην περίπτωση ντουλαπιού με προορισμό χρήσης νεροχύτη πάνω από αυτό, 
περιλαμβάνονται επιπλέον και: υδροσυλλέκτης από φύλλο αλουμίνιου με γύρισμα, κάδος απορριμμάτων ίνοξ 
προσαρτημένος κατάλληλα στο εσωτερικό του ντουλαπιού, τραβέρσα 150mm ύψους στο κάτω μέρος και στην 
κορυφή του ερμαρίου πίσω και τραβέρσα 150mm στην κορυφή του ερμαρίου μπροστά,  τα προστατευτικά 
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αλουμινίου τα όποια είναι απαραίτητα για την αποφυγή υπερθέρμανσης του υλικού όπου κρίνονται απαραίτητα, τα 
εσωτερικά ράφια και πάσης φύσης μικρούλικά κ.λ.π. 
Όλη η κατασκευή θα στηρίζεται σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά πάνω σε πλαστικό προφίλ (ή ελαστικές λωρίδες) για την 
προστασία τους από την υγρασία με κουμπωτή μπάζα αλουμίνιου (όψης επιλογής της Υπηρεσίας) ύψους έως 150 
mm.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 460,00      

 

A.T.: 334  
 
ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β 
056.24  

Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστά, ανοιγόμενα, μονόφυλλα ή δίφυλλα 
από Βακελίτη ή Πολυμερικό φύλλο, με βάθος έως 35 cm.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5613.1   100,00%  

 
            Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστά, ανοιγόμενα μονόφυλλα ή δίφυλλα, τυποποιημένα ή μη, με βάθος έως 35 
cm, μήκος έως 120εκ. και οιουδήποτε, σε  διάταξη  σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας 
υπηρεσίας, οποιουδήποτε προορισμού και χρήσης,με «κουτιά» από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα 
επενδυμένα με έγχρωμη μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm απόχρωσης επιλογής της υπηρεσίας, με τελείωμα σε 
όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3mm ίδιου χρώματος, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες 
και κόλλα, καθώς και με κατάλληλες εντορμίες. Οι τρύπες που χρειάζονται θα γίνουν με φρέζα. 
 Η πλάτη του κουτιού προς τον τοίχο θα κατασκευασθεί από φορμάικα πάχους 8 mm, τα οριζόντια (ράφια) και τα 
κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα, θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με 
έγχρωμη μελαμίνη (1 mm) απόχρωσης επιλογής της υπηρεσίας, συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος 
τους, με περιθώριο από PVC, ίδιου χρώματος,  πάχους 3mm στα εμφανή σόκορα με σπασμένες ακμές.  
Τα φύλλα (μονά ή διπλά) οιασδήποτε μορφής ή λειτουργίας θα κατασκευαστούν από Βακελίτη, δηλαδή HPL (High 
Pressure Laminate) ή Πολυμερικο φύλλο (PVC ή ΡΕΤ), μοντέλο και απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας,  επικολλημένο 
με φαινολική ρητίνη ή PUR ή βινύλιο επάνω σε MDF (μοριοσανίδα) ή νοβοπάν, με στρογγυλευμένες ή μη ακμές.  
Στην τιμή περιλαμβάνοντα όλα τα παραπάνω υλικά καθώς επίσης και όλα τα απαραίτητα είδη κιγκαλερίας, ήτοι: 
χειρολαβές φύλλων οποιασδήποτε μορφής και τύπου επιλογής της υπηρεσίας ή διαμόρφωση φύλλου με οπές ή τομές 
στο «πρόσωπο»  για χειρολαβή, οι κρυφοί μεταλλικοί μεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξείδωτοι 
και ρυθμιζόμενοι, τα προστατευτικά αλουμινίου τα όποια είναι απαραίτητα για την αποφυγή υπερθέρμανσης του 
υλικού όπου κρίνονται απαραίτητα, τα εσωτερικά ράφια και πάσης φύσης μικρούλικά κ.λ.π.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 380,00      

 

A.T.: 335  
 
ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β 
061.29  

Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης από αλουμίνιο.   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6118  100,00%  
 
       
Κατασκευή μεταλλικού σκελετού ή μεταλλικού δικτυώματος επιστέγασης για στέγαστρα εισόδων εξωτερικά των 
κτιρίων, οποιουδήποτε ανοίγματος, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια, σε υπαρχουσα υποδομή, από απλές ή 
σύνθετες διατομές (προφίλ) από ανοδιωμένο αλουμίνιο (απόχρωσής επιλογής της Υπηρεσίας) ή inox, σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης, στήριξης, πάκτωσης κ.λπ., με 
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ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρως ολοκληρωμένη εργασία, συναρμολόγησης, ανύψωσης, 
στερέωσης και υλικά και μικροϋλικά όπως κοχλίες, πλάκες εδράσεως, κομβοελάσματα κορυφής κ.λπ.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 180,00      

 

A.T.: 336 
 
ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β 
062.61.5  

Πυράντοχες χαλύβδινες υαλόθυρες τύπου RP-hermetic 50 ή ισοδύναμου, 
οποιουδήποτε αριθμού φύλλων, διαστάσεων και σχήματος, ανοιγομενες 
με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη κατηγορίας αντοχής RΕ 60  σύμφωνα με το 
ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1634-1.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6236  100,00%  

 
      Προμήθεια και τοποθέτηση χαλύβδινης υαλόθυρας οποιουδήποτε αριθμού φύλλων, διαστάσεων και σχήματος, 
ανοιγόμενη με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη συνοδευόμενη με πιστοποιητικό από εγκεκριμένο οργανισμό πιστοποίησης 
σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1634-1. Η υαλόθυρα θα είναι κατηγορίας αντοχής RΕ 60,  κατασκευασμένη 
από χαλύβδινο προφίλ 1,5mm και συνολικό πλάτος 50mm  με πλήρωση ειδικού πυράντοχου υλικού. Το 
ενσωματωμένο κρύσταλλο θα είναι πυράντοχο  6mm για REI 60.  
Οι θύρες αναρτώνται σε ρυθμιζόμενους μεντεσέδες, δύο (2) ανά φύλλο, θα φέρουν κλειδαριά ασφαλείας με αφαλό 
και μπάρα πανικού, μηχανισμό επαναφοράς και μηχανισμό προτεραιότητας (στις δίφυλλες). Ο εξοπλισμός θα είναι ο 
προβλεπόμενος από τον κατασκευαστή των κουφωμάτων και θα φέρει τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά 
συμμόρφωσης με το πρότυπο ΕΝ 1634-1. 
Οι υαλόθυρες θα είναι ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένες εν θερμό βάση του προτύπου EN ISO 12944 και 
ηλεκτροστατικά βαμμένες σε αποχρώσεις RAL επιλογής της υπηρεσίας ύστερα από την προσκόμιση δειγματολογίου. 
Περιμετρικά της κάσσας τοποθετείται ειδική θερμοδιογκούμενη ταινία και στη θέση των κρυστάλλων τοποθετείται 
ειδική ταινία πυρασφάλειας σύμφωνα με τις υποδείξεις του προμηθευτή της υαλόθυρας. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, όλα τα υλικά, μικρουλικά, η τοποθέτηση και ρύθμιση των εξαρτημάτων,  
καθώς επίσης και η τοποθέτηση μη συρρικνούμενης κονίας περιμετρικά της κάσσας. 
Οι θύρες θα συνοδεύονται με το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο EN 1634-1 και με τα πιστοποιητικά 
ποιότητας του κατασκευαστή και προμηθευτή ISO 9001:2008    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 680,00      

 

A.T.: 337  
 
ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β 
065.1.4  

Σύνθετα συστήματα κουφωμάτων από ανοδιωμενο αλουμίνιο, 
οποιουδήποτε αριθμού φύλλων, διαστασεων, σχήματος και τύπου, με 
συνδυασμό υαλοστασίων, υαλοθυρών και φεγγιτών, χωρίς 
θερμοδιακοπή ενδεικτικού τύπου ALUMIL Μ9400.   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6501  100,00%  

 
      Για το παρόν άρθρο έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι - στοιχεία: 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 
Θα προέρχονται από εργοστάσιο πιστοποιημένο κατά το διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001, δυνάμενο να παράγει 
ολοκληρωμένες σειρές διατομών (profile) και λοιπών εξαρτημάτων σύνδεσης με τις οποίες μπορούν να συντεθούν 
κουφώματα (θύρες, παράθυρα) οποιασδήποτε μορφής και λειτουργίας και ποικίλων διαστάσεων.  
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Τα παραγόμενα κουφώματα θα πρέπει να πληρούν τις πιο κάτω απαιτήσεις, όπως ορίζονται στα σχετικά πρότυπα:  
- Αεροπερατότητας  
- Υδατοπερατότητας  
- Αντίστασης σε ανεμοπίεση  
- Μηχανικών αντοχών  
- Αντοχών σε κλιματικές επιδράσεις και σε χρήση (άνοιγμα-κλείσιμο)- Αντίστασης σε   
  κρούση 
- Αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο  
- Αντοχής σε στατική στρέψη  
- Αντίστασης σε στρέψη και επαναλαμβανόμενη στρέψη  
- Αντοχής σε λανθασμένους χειρισμούς  
Σημειώνεται ότι για τις ελάχιστες τιμές των άνω απαιτήσεων - είτε είναι σε κατηγορίες (όπως οι τρεις πρώτες) είτε 
όχι - ισχύουν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης «UNION EUROPEENNE POUR L’ AGREMENT DANS LA 
CONSTUCTION: Directives communes pour l’ agrenent des fenêtres». 
Και να έχουν τα εξής βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 
Κράμα αλουμινίου..............................................AlMgSi 
Σκληρότητα........................................................12 Webster 
Ελάχιστο πάχος ηλεκτροστατικής βαφής……….75 μm 
Έλεγχος διαστάσεων διατομών......................... Σύμφωνα με DIN 12020 
Είδος στεγάνωσης..............................................Τριών επιπέδων με κεντρική στεγάνωση 
Αεροπερατοτητα………………………………..…. Class 4 
Υδατοστεγανοτητα:…………………………………..E1050 κατά DIN 18055 
Αντοχή σε ανεμοπιεση: …………………………….C5 
 
Όλα τα εξαρτήματα λειτουργίας, όπως π.χ. μηχανισμοί περιμετρικής στεγανοποίησης και μονής ή διπλής ενέργειας, 
οι χειρολαβές, οι μεντεσέδες, οι σύρτες, οι κλειδαριές (απλές ή ασφαλείας) κλπ. θα είναι οι απαιτούμενες από τη 
μελέτη και τον προμηθευτικό οίκο των κουφωμάτων. Όλα τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση 
των διατομών μεταξύ τους θα είναι από αλουμίνιο κράματος AlMgSi (EN AW 6060), ώστε να αποφεύγονται τοπικά 
γαλβανικά στοιχεία που οδηγούν σε καταστρεπτικές διαβρώσεις, αλλά και για να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες 
αντοχές.  
Όλα τα εξαρτήματα των κουφωμάτων θα υποστηρίζουν επαρκώς τον υαλοπίνακα και τα πλαίσια, τόσο κατά τη 
λειτουργία τους όσο και στην ανοικτή θέση, χωρίς να προκαλούνται παραμορφώσεις ή ζημιές κάτω από το 
καθορισμένο φορτίο ανέμου, ή θόρυβοι, όπως επίσης και θα ικανοποιούν όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις 
ασφαλείας. 
Τα Ειδικά τεμάχια λειτουργίας (όπως στροφείς, ράουλα κύλισης κ.λπ.) θα είναι από:  
α) αλουμίνιο, τουλάχιστον της ίδιας ποιότητας και αντοχής με εκείνο των διατομών  
β) ανοξείδωτο χάλυβα  
γ) παρεμβλήματα από νεοπρένιο  
δ) ράουλα teflon με ένσφαιρους τριβείς  
και θα έχουν τέτοια μορφή, ώστε να εφαρμόζουν ακριβώς στις διατομές και θα στερεώνονται με βίδες αντίστοιχης 
ποιότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η άκαμπτη σύνδεση με τα πλαίσια, η στεγανότητα και η ομαλή αθόρυβη 
λειτουργία των κουφωμάτων 
Τα παρεμβλήματα στεγανότητας - καρμοπληρωτικα λάστιχα θα είναι από Ελαστομερές Προπυλένιο Διένιο 
Μονομερές (EPDM) , με αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Θα πρέπει να 
διατηρούνται εύκαμπτα χωρίς παραμένουσα παραμόρφωση, τουλάχιστον για 10 έτη από την τοποθέτησή τους, με 
ή χωρίς φορτίο από τις διατομές, τους υαλοπίνακες και τα άλλα συστατικά μέρη του κουφώματος, σε θερμοκρασίες 
από -40°C έως +100° C.  
Στερεώσεις: Όλα τα μπουλόνια, βίδες και παξιμάδια που θα χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση και στερέωση 
του κουφώματος θα είναι επαρκούς αντοχής για το σκοπό που χρησιμοποιούνται και θα είναι από ανοξείδωτο 
χάλυβα. 
Τα συστήματα στερέωσης θα είναι : Χημικά ή εκτονούμενα βύσματα από τον τρέχοντα κατάλογο κατασκευαστή 
πιστοποιημένου κατά το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001. Τα συστήματα στερέωσης θα είναι από ανοξείδωτο 
χάλυβα, ανθεκτικά στη σκουριά και τη διάβρωση, με αφαιρούμενη βίδα ή βιδωτό παξιμάδι αντοχής στα φορτία της 
κατασκευής.  
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Τα προφίλ αλουμινίου θα προστατεύονται και θα χρωματίζονται με την ακόλουθη μέθοδο: 
Ανοδίωση (ανοδική οξείδωση)  
Η ανοδίωση θα εκτελείται σε εργαστήριο πιστοποιημένο από την Ένωση Αλουμινίου που έχει το δικαίωμα να 
χρησιμοποιεί το σήμα EURASS-EWAA* ή QUALANOD*. Η ανοδίωση θα εκτελείται σύμφωνα με το πρότυπο EN 12373-
1:2001: Aluminium and aluminium alloys - Anodizing - Part 1: Method for specifying decorative and protective anodic 
oxidation coatings on aluminium -- Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Ανοδίωση - Μέρος 1: Μέθοδος καθορισμού 
διακοσμητικών και προστατευτικών επιστρωμάτων με ανοδική οξείδωση σε αλουμίνιο. Το πάχος του επιφανειακού 
στρώματος οξειδίων του αργίλου θα είναι: min 20 μm. 
Η διαδικασία ανοδίωσης της διατομής θα ολοκληρώνεται με τη σφράγιση αυτής, ενώ ο έλεγχος στο εργοτάξιο θα 
γίνεται με τη «μέθοδο της κηλίδας», σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12373-4. 
Η απόχρωση και η κατηγορία «τελειώματος» (στιλπνό, βουρτσιστό κλπ ) θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας. 
 
 
Κουφώματα από ανοδιωμενο αλουμίνιο, οποιουδήποτε αριθμού φύλλων, διαστάσεων και σχήματος, ανοιγόμενα, με 
ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ενδεικτικού τύπου ALUMIL Μ9400 ή ισοδυνάμου τύπου, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-08-03-00 «Κουφώματα αλουμινίου», θα φέρουν  τρείς μεντεσέδες ανά φύλλο βαρέως τύπου, τύπου Dr Hahn 
ή ισοδυνάμου και θα έχουν  τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 
Χαρακτηριστικά προφίλ 
Βασικό πλάτος: πλάτος κάσσας 45 mm και πλάτος φύλλου 52 mm 
Πάχος υαλοπίνακα: έως 26 mm 
Θερμοδιακοπή: χωρίς θερμοδιακοπή 
Βάρος φύλλου:  έως και 120kg 
Πάχος διατομών: 1,4 – 1,6 mm 
  
Χαρακτηριστικά συστήματος  
Uf:  =  7,0 W/m2K 
Εξωτερική εμφάνιση: Ίσιο, Πομπέ, Σπαστό (επιλογής της Υπηρεσίας) 
Είδος στεγάνωσης: 3 επιπέδων  
Μηχανισμός: European Groove, pvc, Χαλύβδινος 16mm 
 
Τυπολογίες  
- Σταθερά 
- Ανοιγοανακλινόμενα 
- Μονόφυλλες εισόδου 
- Δίφυλλες εισόδου 
- Περιστρεφόμενα 
- Προβαλλόμενα έξω 
- φυσούνες 
- VW 
- Aller Retour 
 
Επίσης θα φέρει  τα ακόλουθα πιστοποιητικά: 
Αεροδιαπερατότητα / Υδατοστεγανότητα / Ανεμοπίεση /Έλεγχος Λειτουργίας / Ηχομόνωση / Επίπεδο Ασφαλείας 
WKIII 
Αεροδιαπερατότητα - Υδατοστεγανότητα- Έλεγχος Λειτουργίας - Έλεγχος Παραβιασμότητας: NCTL 
Αεροδιαπερατότητα- Υδατοστεγανότητα - Ανεμοπίεση: ΕΚΑΝΑΛ, Ηχομόνωση: ΑΠΘ 
 
Η ολοκληρωμένη κατασκευή του κουφώματος θα πρέπει να έχει τη σήμανση CE και να συνοδεύεται από τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά των δοκιμών που έχει υποστεί. Κάθε κούφωμα ή υαλοπέτασμα τόσο στα σχέδια 
κατασκευής όσο και στην κατασκευή του, θα φέρει την καθορισμένη σήμανση με ένα ξεχωριστό αριθμό. Οι διατομές 
του αλουμινίου που θα παραδοθούν θα πρέπει να είναι λείες καθαρές χωρίς επιφανειακά και λοιπά ελαττώματα από 
τη διέλαση.  
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Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται: οι υαλοπίνακες. 
 
Η τιμή του άρθρου αφορά σε οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και 
τις εντολές της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε θέση του έργου και περιλαμβάνει : την  κατασκευή και την  προμήθεια 
πλήρους λειτουργικού συστήματος κουφωμάτων, την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και τη πλήρη  εργασία 
τοποθέτησης τους, την κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 
1,8 mm, διατομής 20mm X 40mm, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, η τοποθέτηση 
προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών διατομών προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά ή την τοποθέτηση, τα πάσης φύσεως υλικά και τις  εργασίες που 
απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία τους και την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, 
της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης, ήτοι τα εξαρτήματα λειτουργίας (όπως χειρολαβές, μεντεσέδες, σύρτες, 
κλειδαριές (απλές ή ασφαλείας) κ.λ.π.), τα ειδικά τεμάχια λειτουργίας (όπως στροφείς, ράουλα κύλισης κ.λπ.), τα 
παρεμβλήματα στεγανότητας, τα συστήματα και οι μηχανισμοί ασφαλείας, η εργασία στερέωσης, ανάρτησης, η 
εργασία και τα υλικά της ανοδιωσης για την  προστασία, τον χρωματισμό και το τελικό φινίρισμα των κουφωμάτων, 
όπως όλα αυτά περιγράφονται παραπάνω καθώς τέλος και την ενδεχόμενη χρήση ικριωμάτων και γερανού.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 130,00      

 

A.T.: 338  
 
ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β 
065.2.2.2  

Υαλόθυρες οποιουδήποτε αριθμού φύλλων, διαστάσεων και σχήματος, 
ανοιγομενες με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, χωρίς θερμοδιακοπή, 
ενδεικτικού τύπου ALUMIL Μ15000.   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6503  100,00%  

 
 
      Για το παρόν άρθρο έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι - στοιχεία: 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 
Θα προέρχονται από εργοστάσιο πιστοποιημένο κατά το διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001, δυνάμενο να παράγει 
ολοκληρωμένες σειρές διατομών (profile) και λοιπών εξαρτημάτων σύνδεσης με τις οποίες μπορούν να συντεθούν 
κουφώματα (θύρες, παράθυρα) οποιασδήποτε μορφής και λειτουργίας και ποικίλων διαστάσεων.  
Τα παραγόμενα κουφώματα θα πρέπει να πληρούν τις πιο κάτω απαιτήσεις, όπως ορίζονται στα σχετικά πρότυπα:  
- Αεροπερατότητας  
- Υδατοπερατότητας  
- Αντίστασης σε ανεμοπίεση  
- Μηχανικών αντοχών  
- Αντοχών σε κλιματικές επιδράσεις και σε χρήση (άνοιγμα-κλείσιμο)- Αντίστασης σε   
  κρούση 
- Αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο  
- Αντοχής σε στατική στρέψη  
- Αντίστασης σε στρέψη και επαναλαμβανόμενη στρέψη  
- Αντοχής σε λανθασμένους χειρισμούς  
Σημειώνεται ότι για τις ελάχιστες τιμές των άνω απαιτήσεων - είτε είναι σε κατηγορίες (όπως οι τρεις πρώτες) είτε 
όχι - ισχύουν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης «UNION EUROPEENNE POUR L’ AGREMENT DANS LA 
CONSTUCTION: Directives communes pour l’ agrenent des fenêtres». 
Και να έχουν τα εξής βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 
Κράμα αλουμινίου..............................................AlMgSi 0,5 F22 
Σκληρότητα........................................................12 Webster 
Ελάχιστο πάχος ηλεκτροστατικής βαφής……….75 μm 
Έλεγχος διαστάσεων διατομών......................... Σύμφωνα με DIN 12020 
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Είδος στεγάνωσης..............................................Τριών επιπέδων με κεντρική στεγάνωση 
Αεροπερατοτητα……………………………....…. Class 4 
Υδατοστεγανοτητα:………………………………..E1050 κατά DIN 18055 
Αντοχή σε ανεμοπιεση: …………………….…….C5 
 
Όλα τα εξαρτήματα λειτουργίας, όπως π.χ. μηχανισμοί περιμετρικής στεγανοποίησης και μονής ή διπλής ενέργειας, 
οι χειρολαβές, οι μεντεσέδες, οι σύρτες, οι κλειδαριές (απλές ή ασφαλείας) κλπ. θα είναι οι απαιτούμενες από τη 
μελέτη και τον προμηθευτικό οίκο των κουφωμάτων. Όλα τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση 
των διατομών μεταξύ τους θα είναι από αλουμίνιο κράματος AlMgSi (EN AW 6060), ώστε να αποφεύγονται τοπικά 
γαλβανικά στοιχεία που οδηγούν σε καταστρεπτικές διαβρώσεις, αλλά και για να εξασφαλίζονται οι  κατάλληλες 
αντοχές.  
Όλα τα εξαρτήματα των κουφωμάτων θα υποστηρίζουν επαρκώς τον υαλοπίνακα και τα πλαίσια, τόσο κατά τη 
λειτουργία τους όσο και στην ανοικτή θέση, χωρίς να προκαλούνται παραμορφώσεις ή ζημιές κάτω από το 
καθορισμένο φορτίο ανέμου, ή θόρυβοι, όπως επίσης και θα ικανοποιούν όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις 
ασφαλείας. 
Τα Ειδικά τεμάχια λειτουργίας (όπως στροφείς, ράουλα κύλισης κ.λπ.) θα είναι από:  
α) αλουμίνιο, τουλάχιστον της ίδιας ποιότητας και αντοχής με εκείνο των διατομών  
β) ανοξείδωτο χάλυβα  
γ) παρεμβλήματα από νεοπρένιο  
δ) ράουλα teflon με ένσφαιρους τριβείς  
και θα έχουν τέτοια μορφή, ώστε να εφαρμόζουν ακριβώς στις διατομές και θα στερεώνονται με βίδες αντίστοιχης 
ποιότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η άκαμπτη σύνδεση με τα πλαίσια, η στεγανότητα και η ομαλή αθόρυβη 
λειτουργία των κουφωμάτων 
Τα παρεμβλήματα στεγανότητας - καρμοπληρωτικα λάστιχα θα είναι από Ελαστομερές Προπυλένιο Διένιο 
Μονομερές (EPDM) , με αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Θα πρέπει να 
διατηρούνται εύκαμπτα χωρίς παραμένουσα παραμόρφωση, τουλάχιστον για 10 έτη από την τοποθέτησή τους, με 
ή χωρίς φορτίο από τις διατομές, τους υαλοπίνακες και τα άλλα συστατικά μέρη του κουφώματος, σε θερμοκρασίες 
από -40°C έως +100° C.  
Στερεώσεις: Όλα τα μπουλόνια, βίδες και παξιμάδια που θα χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση και στερέωση 
του κουφώματος θα είναι επαρκούς αντοχής για το σκοπό που χρησιμοποιούνται και θα είναι από ανοξείδωτο 
χάλυβα. 
Τα συστήματα στερέωσης θα είναι : Χημικά ή εκτονούμενα βύσματα από τον τρέχοντα κατάλογο κατασκευαστή 
πιστοποιημένου κατά το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001. Τα συστήματα στερέωσης θα είναι από ανοξείδωτο 
χάλυβα, ανθεκτικά στη σκουριά και τη διάβρωση, με αφαιρούμενη βίδα ή βιδωτό παξιμάδι αντοχής στα φορτία της 
κατασκευής.  
  
Τα προφίλ αλουμινίου θα προστατεύονται και θα χρωματίζονται με την ακόλουθη μέθοδο: 
Ανοδίωση (ανοδική οξείδωση)  
Η ανοδίωση θα εκτελείται σε εργαστήριο πιστοποιημένο από την Ένωση Αλουμινίου που έχει το δικαίωμα να 
χρησιμοποιεί το σήμα EURASS-EWAA* ή QUALANOD*. Η ανοδίωση θα εκτελείται σύμφωνα με το πρότυπο EN 12373-
1:2001: Aluminium and aluminium alloys - Anodizing - Part 1: Method for specifying decorative and protective anodic 
oxidation coatings on aluminium -- Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Ανοδίωση - Μέρος 1: Μέθοδος καθορισμού 
διακοσμητικών και προστατευτικών επιστρωμάτων με ανοδική οξείδωση σε αλουμίνιο. Το πάχος του επιφανειακού 
στρώματος οξειδίων του αργίλου θα είναι: min 20 μm. 
Η διαδικασία ανοδίωσης της διατομής θα ολοκληρώνεται με τη σφράγιση αυτής, ενώ ο έλεγχος στο εργοτάξιο θα 
γίνεται με τη «μέθοδο της κηλίδας», σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12373-4. 
Η απόχρωση και η κατηγορία «τελειώματος» (στιλπνό, βουρτσιστό κλπ ) θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας. 
 
Υαλόθυρες από ανοδιωμενο αλουμίνιο, οποιουδήποτε αριθμού φύλλων, διαστάσεων και σχήματος, ανοιγόμενες, με 
ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ενδεικτικού τύπου ALUMIL Μ15000 ή ισοδυνάμου τύπου, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-08-03-00 «Κουφώματα αλουμινίου», θα φέρουν  τρείς μεντεσέδες ανά φύλλο βαρέως τύπου, τύπου Dr Hahn 
ή ισοδυνάμου, μπάρα πανικού τύπου GU ή ισοδυνάμου και μηχανισμό επαναφοράς τύπου GEZE ή ισοδυνάμου  και 
θα έχουν  τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 
Χαρακτηριστικά προφίλ 
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Βασικό πλάτος: πλάτος κάσσας 50 mm και πλάτος φύλλου 84 mm 
Πάχος υαλοπίνακα: έως 24-40 mm 
Θερμοδιακοπή: χωρίς θερμοδιακοπή 
Βάρος φύλλου:  έως και 120kg 
Πάχος διατομών: 1,6 - 2,5 mm 
  
Χαρακτηριστικά συστήματος  
Uf:  =  7,0 W/m2K 
Εξωτερική εμφάνιση: Ίσιο, Πομπέ, Σπαστό (επιλογής της Υπηρεσίας) 
Είδος στεγάνωσης: 3 επιπέδων  
Μηχανισμός: European Groove, pvc, Χαλύβδινος 16mm 
 
Τυπολογίες  
- Σταθερά 
- Ανοιγοανακλινόμενα 
- Μονόφυλλες εισόδου 
- Δίφυλλες εισόδου 
- Περιστρεφόμενα 
- Προβαλλόμενα έξω 
- φυσούνες 
- VW 
- Aller Retour 
 
Καθώς  και τα παρακάτω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: 
-Ειδικά προφίλ για την κατασκευή κύριων εισόδων κάθε τυπολογίας 
-Δυνατότητα Περιστρεφόμενων παραθύρων 
 
Επίσης θα φέρει  τα ακόλουθα πιστοποιητικά: 
Αεροδιαπερατότητα / Υδατοστεγανότητα / Ανεμοπίεση /Έλεγχος Λειτουργίας / Ηχομόνωση / Επίπεδο Ασφαλείας 
WKIII 
Αεροδιαπερατότητα - Υδατοστεγανότητα- Έλεγχος Λειτουργίας - Έλεγχος Παραβιασμότητας: NCTL 
Αεροδιαπερατότητα- Υδατοστεγανότητα - Ανεμοπίεση: ΕΚΑΝΑΛ, Ηχομόνωση: ΑΠΘ 
 
Η ολοκληρωμένη κατασκευή του κουφώματος θα πρέπει να έχει τη σήμανση CE και να συνοδεύεται από τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά των δοκιμών που έχει υποστεί. Κάθε κούφωμα ή υαλοπέτασμα τόσο στα σχέδια 
κατασκευής όσο και στην κατασκευή του, θα φέρει την καθορισμένη σήμανση με ένα ξεχωριστό αριθμό. Οι διατομές 
του αλουμινίου που θα παραδοθούν θα πρέπει να είναι λείες καθαρές χωρίς επιφανειακά και λοιπά ελαττώματα από 
τη διέλαση.  
 
Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται: οι υαλοπίνακες. 
 
Η τιμή του άρθρου αφορά σε οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και 
τις εντολές της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε θέση του έργου και περιλαμβάνει : την  κατασκευή και την  προμήθεια 
πλήρους λειτουργικού συστήματος κουφωμάτων, την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και τη πλήρη  εργασία 
τοποθέτησης τους, την κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 
1,8 mm, διατομής 20mm X 40mm, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, η τοποθέτηση 
προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών διατομών προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά ή την τοποθέτηση, τα πάσης φύσεως υλικά και τις  εργασίες που 
απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία τους και την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, 
της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης, ήτοι τα εξαρτήματα λειτουργίας (όπως χειρολαβές, μεντεσέδες, σύρτες, 
κλειδαριές (απλές ή ασφαλείας) κ.λ.π.), τα ειδικά τεμάχια λειτουργίας (όπως στροφείς, ράουλα κύλισης κ.λπ.), τα 
παρεμβλήματα στεγανότητας, τα συστήματα και οι μηχανισμοί ασφαλείας, η εργασία στερέωσης, ανάρτησης, η 
εργασία και τα υλικά της ανοδιωσης για την  προστασία, τον χρωματισμό και το τελικό φινίρισμα των κουφωμάτων, 
όπως όλα αυτά περιγράφονται παραπάνω καθώς τέλος και την ενδεχόμενη χρήση ικριωμάτων και γερανού.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ     
 (Αριθμητικώς): 210,00      

 

A.T.: 339  
 
ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β 
065.2.2.8  

Υαλόθυρες Εισόδου από αλουμίνιο, οποιουδήποτε αριθμού φύλλων, 
διαστάσεων και σχήματος, ανοιγομενες με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, με 
θερμοδιακοπή, ενδεικτικού τύπου ALUMIL Μ11500.   

 
     

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6508  100,00%  
 
  Για το παρόν άρθρο έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι - στοιχεία: 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 
Θα προέρχονται από εργοστάσιο πιστοποιημένο κατά το διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001, δυνάμενο να παράγει 
ολοκληρωμένες σειρές διατομών (profile) και λοιπών εξαρτημάτων σύνδεσης με τις οποίες μπορούν να συντεθούν 
κουφώματα (θύρες, παράθυρα) οποιασδήποτε μορφής και λειτουργίας και ποικίλων διαστάσεων.  
Τα παραγόμενα κουφώματα θα πρέπει να πληρούν τις πιο κάτω απαιτήσεις, όπως ορίζονται στα σχετικά πρότυπα:  
- Αεροπερατότητας  
- Υδατοπερατότητας  
- Αντίστασης σε ανεμοπίεση  
- Μηχανικών αντοχών  
- Αντοχών σε κλιματικές επιδράσεις και σε χρήση (άνοιγμα-κλείσιμο)- Αντίστασης σε   
  κρούση 
- Αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο  
- Αντοχής σε στατική στρέψη  
- Αντίστασης σε στρέψη και επαναλαμβανόμενη στρέψη  
- Αντοχής σε λανθασμένους χειρισμούς 
 
Σημειώνεται ότι για τις ελάχιστες τιμές των άνω απαιτήσεων - είτε είναι σε κατηγορίες (όπως οι τρεις πρώτες) είτε 
όχι - ισχύουν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης «UNION EUROPEENNE POUR L’ AGREMENT DANS LA 
CONSTUCTION: Directives communes pour l’ agrenent des fenêtres». 
Και να έχουν τα εξής βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 
Κράμα αλουμινίου...............................................AlMgSi 0,5 F22 
Σκληρότητα........................................................12 Webster 
Ελάχιστο πάχος ηλεκτροστατικής βαφής……….70 μm 
Είδος θερμοδιακοπής:  ……………     ……….Υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο PA 6.6, πλάτους 38 mm στην κάσα και 34 mm 
στο φύλλο αντίστοιχα. 
Έλεγχος διαστάσεων διατομών......................... Σύμφωνα με DIN 12020 
Είδος στεγάνωσης..............................................Τριών επιπέδων με κεντρική στεγάνωση 
Αεροπερατοτητα…………………………………. Class 4 
Υδατοστεγανοτητα:………………………………..E900 
Αντοχή σε ανεμοπιεση: ………………………….C5 
 
Όλα τα εξαρτήματα λειτουργίας, όπως π.χ. μηχανισμοί περιμετρικής στεγανοποίησης και μονής ή διπλής ενέργειας, 
οι χειρολαβές, οι μεντεσέδες, οι σύρτες, οι κλειδαριές (απλές ή ασφαλείας) κλπ. θα είναι οι απαιτούμενες από τη 
μελέτη και τον προμηθευτικό οίκο των κουφωμάτων. Όλα τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση 
των διατομών μεταξύ τους θα είναι από αλουμίνιο κράματος AlMgSi (EN AW 6060), ώστε να αποφεύγονται τοπικά 
γαλβανικά στοιχεία που οδηγούν σε καταστρεπτικές διαβρώσεις, αλλά και για να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες 
αντοχές.  
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Όλα τα εξαρτήματα των κουφωμάτων θα υποστηρίζουν επαρκώς τον υαλοπίνακα και τα πλαίσια, τόσο κατά τη 
λειτουργία τους όσο και στην ανοικτή θέση, χωρίς να προκαλούνται παραμορφώσεις ή ζημιές κάτω από το 
καθορισμένο φορτίο ανέμου, ή θόρυβοι, όπως επίσης και θα ικανοποιούν όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις 
ασφαλείας. 
Τα Ειδικά τεμάχια λειτουργίας (όπως στροφείς, ράουλα κύλισης κ.λπ.) θα είναι από:  
α) αλουμίνιο, τουλάχιστον της ίδιας ποιότητας και αντοχής με εκείνο των διατομών  
β) ανοξείδωτο χάλυβα  
γ) παρεμβλήματα από νεοπρένιο  
δ) ράουλα teflon με ένσφαιρους τριβείς  
και θα έχουν τέτοια μορφή, ώστε να εφαρμόζουν ακριβώς στις διατομές και θα στερεώνονται με βίδες αντίστοιχης 
ποιότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η άκαμπτη σύνδεση με τα πλαίσια, η στεγανότητα και η ομαλή αθόρυβη 
λειτουργία των κουφωμάτων 
Τα παρεμβλήματα στεγανότητας - καρμοπληρωτικα λάστιχα θα είναι από Ελαστομερές Προπυλένιο Διένιο 
Μονομερές (EPDM) , με αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Θα πρέπει να 
διατηρούνται εύκαμπτα χωρίς παραμένουσα παραμόρφωση, τουλάχιστον για 10 έτη από την τοποθέτησή τους, με 
ή χωρίς φορτίο από τις διατομές, τους υαλοπίνακες και τα άλλα συστατικά μέρη του κουφώματος, σε θερμοκρασίες 
από -40°C έως +100° C.  
Στερεώσεις: Όλα τα μπουλόνια, βίδες και παξιμάδια που θα χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση και στερέωση 
του κουφώματος θα είναι επαρκούς αντοχής για το σκοπό που χρησιμοποιούνται και θα είναι από ανοξείδωτο 
χάλυβα. 
Τα συστήματα στερέωσης θα είναι : Χημικά ή εκτονούμενα βύσματα από τον τρέχοντα κατάλογο κατασκευαστή 
πιστοποιημένου κατά το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001. Τα συστήματα στερέωσης θα είναι από ανοξείδωτο 
χάλυβα, ανθεκτικά στη σκουριά και τη διάβρωση, με αφαιρούμενη βίδα ή βιδωτό παξιμάδι αντοχής στα φορτία της 
κατασκευής.  
 Όλα τα κουφώματα θα κατασκευαστούν με τέτοιο τρόπο που να δέχονται τους προβλεπόμενους από τη μελέτη του 
ΚΕΝΑΚ (με τον κατάλληλο συντελεστή) ενεργειακούς υαλοπίνακες με μαλακή επίστρωση νέας γενιάς και το 
απαιτούμενο δίκτυο ξηρού αέρα, με πάχη (4+4)-16-(3+3), προς αποφυγή θραύσης κάτω από την επίδραση των 
καιρικών μεταβολών.  
Η απόχρωση των κουφωμάτων θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας. 
 
Υαλόθυρες εισόδου από αλουμίνιο, οποιουδήποτε αριθμού φύλλων, διαστάσεων και σχήματος, ανοιγόμενες, με ή  
χωρίς σταθερό φεγγίτη, με θερμοδιακοπή, ενδεικτικού τύπου ALUMIL Μ11500 ή ισοδυνάμου τύπου, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 «Κουφώματα αλουμινίου», θα φέρουν  τρείς μεντεσέδες ανά φύλλο βαρέως 
τύπου, τύπου Dr Hahn ή ισοδυνάμου, μπάρα πανικού τύπου GU ή ισοδυνάμου και μηχανισμό επαναφοράς τύπου 
GEZE ή ισοδυνάμου  και θα έχουν  τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 
Χαρακτηριστικά προφίλ 
Βασικό πλάτος: πλάτος κάσσας 76,5 mm και πλάτος φύλλου 84 mm 
Πάχος υαλοπίνακα: έως 58 mm 
Θερμοδιακοπή: Υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο PA 6.6, πλάτους 38 mm στην κάσα και 34 mm στο φύλλο, 
Βάρος φύλλου:  έως και 130kg 
Πάχος διατομών: 1,4 - 2,0mm 
  
Χαρακτηριστικά συστήματος  
Uf:  =  1,9 -2,10 W/m2K 
Εξωτερική εμφάνιση: Ίσιο, Πομπέ, Σπαστό (επιλογής της Υπηρεσίας) 
Είδος στεγάνωσης: 3 επιπέδων  
Είδος θερμομόνωσης: Υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο  πλάτους 38 mm στην κάσα και 36 mm στο φύλλο 
Μηχανισμός: European Groove, pvc, Χαλύβδινος 16mm 
 
Τυπολογίες  
- Σταθερά 
- Ανοιγοανακλινόμενα 
- Μονόφυλλες εισόδου 
- Δίφυλλες εισόδου 
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- Περιστρεφόμενα 
- Προβαλλόμενα έξω 
- φυσούνες 
- VW 
- Aller Retour 
 
Καθώς  και τα παρακάτω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: 
-Ειδικά προφίλ για την κατασκευή κύριων εισόδων κάθε τυπολογίας 
-Σύστημα κατασκευής κρυφού φύλλου χωρίς εμφανείς εξωτερικούς αρμούς. 
-Δυνατότητα Περιστρεφόμενων παραθύρων 
 
Επίσης θα φέρει  τα ακόλουθα πιστοποιητικά: 
Αεροδιαπερατότητα / Υδατοστεγανότητα / Ανεμοπίεση /Έλεγχος Λειτουργίας / Ηχομόνωση / Επίπεδο Ασφαλείας 
WKIII : IFT Rosenheim 
Αεροδιαπερατότητα - Υδατοστεγανότητα- Έλεγχος Λειτουργίας - Έλεγχος Παραβιασμότητας: NCTL 
Αεροδιαπερατότητα- Υδατοστεγανότητα - Ανεμοπίεση: ΕΚΑΝΑΛ, Ηχομόνωση: ΑΠΘ 
 
Η ολοκληρωμένη κατασκευή του κουφώματος θα πρέπει να έχει τη σήμανση CE και να συνοδεύεται από τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά των δοκιμών που έχει υποστεί. Κάθε κούφωμα ή υαλοπέτασμα τόσο στα σχέδια 
κατασκευής όσο και στην κατασκευή του, θα φέρει την καθορισμένη σήμανση με ένα ξεχωριστό αριθμό. Οι διατομές 
του αλουμινίου που θα παραδοθούν θα πρέπει να είναι λείες καθαρές χωρίς επιφανειακά και λοιπά ελαττώματα από 
τη διέλαση.  
 
Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται: οι υαλοπίνακες. 
 
Η τιμή του άρθρου αφορά σε οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και 
τις εντολές της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε θέση του έργου και περιλαμβάνει : την  κατασκευή και την  προμήθεια 
πλήρους λειτουργικού συστήματος κουφωμάτων, την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και τη πλήρη  εργασία 
τοποθέτησης τους, την κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 
1,8 mm, διατομής 20mm X 40mm, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, η τοποθέτηση 
προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών διατομών προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά ή την τοποθέτηση, τα πάσης φύσεως υλικά και τις  εργασίες που 
απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία τους και την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, 
της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης, ήτοι τα εξαρτήματα λειτουργίας (όπως χειρολαβές, μεντεσέδες, σύρτες, 
κλειδαριές (απλές ή ασφαλείας) κ.λ.π.), τα ειδικά τεμάχια λειτουργίας (όπως στροφείς, ράουλα κύλισης κ.λπ.), τα 
παρεμβλήματα στεγανότητας, τα συστήματα και οι μηχανισμοί ασφαλείας, η εργασία στερέωσης, ανάρτησης, τον 
χρωματισμό και το τελικό φινίρισμα των κουφωμάτων, όπως όλα αυτά περιγράφονται παραπάνω καθώς τέλος και 
την ενδεχόμενη χρήση ικριωμάτων και γερανού.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 270,00      

 

A.T.: 340  
 
ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β 065.5  Θύρες από αλουμίνιο, συμπαγείς από θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) 

αλουμινίου, μονόφυλλες, οποιωνδήποτε διαστάσεων, ανοιγόμενες με ή 
χωρις στρογγυλό φεγγίτη, ενδεικτικού τύπου ALUMIL Μ11500.   

 
      

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6502  100,00%  
 
 Για το παρόν άρθρο έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι - στοιχεία: 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 
Θα προέρχονται από εργοστάσιο πιστοποιημένο κατά το διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001, δυνάμενο να παράγει 
ολοκληρωμένες σειρές διατομών (profile) και λοιπών εξαρτημάτων σύνδεσης με τις οποίες μπορούν να συντεθούν 
κουφώματα (θύρες, παράθυρα) οποιασδήποτε μορφής και λειτουργίας και ποικίλων διαστάσεων.  
Τα παραγόμενα κουφώματα θα πρέπει να πληρούν τις πιο κάτω απαιτήσεις, όπως ορίζονται στα σχετικά πρότυπα:  
- Αεροπερατότητας  
- Υδατοπερατότητας  
- Αντίστασης σε ανεμοπίεση  
- Μηχανικών αντοχών  
- Αντοχών σε κλιματικές επιδράσεις και σε χρήση (άνοιγμα-κλείσιμο)- Αντίστασης σε   
  κρούση 
- Αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο  
- Αντοχής σε στατική στρέψη  
- Αντίστασης σε στρέψη και επαναλαμβανόμενη στρέψη  
- Αντοχής σε λανθασμένους χειρισμούς 
 
Σημειώνεται ότι για τις ελάχιστες τιμές των άνω απαιτήσεων - είτε είναι σε κατηγορίες (όπως οι τρεις πρώτες) είτε 
όχι - ισχύουν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης «UNION EUROPEENNE POUR L’ AGREMENT DANS LA 
CONSTUCTION: Directives communes pour l’ agrenent des fenêtres». 
Και να έχουν τα εξής βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 
Κράμα αλουμινίου...............................................AlMgSi 0,5 F22 
Σκληρότητα........................................................12 Webster 
Ελάχιστο πάχος ηλεκτροστατικής βαφής……….70 μm 
Είδος θερμοδιακοπής:  ……………     ……….Υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο PA 6.6, πλάτους 38 mm στην κάσα και 34 mm 
στο φύλλο αντίστοιχα. 
Έλεγχος διαστάσεων διατομών......................... Σύμφωνα με DIN 12020 
Είδος στεγάνωσης..............................................Τριών επιπέδων με κεντρική στεγάνωση 
Αεροπερατοτητα…………………………………. Class 4 
Υδατοστεγανοτητα:………………………………..E900 
Αντοχή σε ανεμοπιεση: ………………………….C5 
 
Η απόχρωση των κουφωμάτων θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας. 
 
Όλα τα εξαρτήματα λειτουργίας, όπως π.χ. μηχανισμοί περιμετρικής στεγανοποίησης και μονής ή διπλής ενέργειας, 
οι χειρολαβές, οι μεντεσέδες, οι σύρτες, οι κλειδαριές (απλές ή ασφαλείας) κλπ. θα είναι οι απαιτούμενες από τη 
μελέτη και τον προμηθευτικό οίκο των κουφωμάτων. Όλα τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση 
των διατομών μεταξύ τους θα είναι από αλουμίνιο κράματος AlMgSi (EN AW 6060), ώστε να αποφεύγονται τοπικά 
γαλβανικά στοιχεία που οδηγούν σε καταστρεπτικές διαβρώσεις, αλλά και για να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες 
αντοχές.  
Όλα τα εξαρτήματα των κουφωμάτων θα υποστηρίζουν επαρκώς τον υαλοπίνακα και τα πλαίσια, τόσο κατά τη 
λειτουργία τους όσο και στην ανοικτή θέση, χωρίς να προκαλούνται παραμορφώσεις ή ζημιές κάτω από το 
καθορισμένο φορτίο ανέμου, ή θόρυβοι, όπως επίσης και θα ικανοποιούν όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις 
ασφαλείας. 
Τα Ειδικά τεμάχια λειτουργίας (όπως στροφείς, ράουλα κύλισης κ.λπ.) θα είναι από:  
α) αλουμίνιο, τουλάχιστον της ίδιας ποιότητας και αντοχής με εκείνο των διατομών  
β) ανοξείδωτο χάλυβα  
γ) παρεμβλήματα από νεοπρένιο  
δ) ράουλα teflon με ένσφαιρους τριβείς  
και θα έχουν τέτοια μορφή, ώστε να εφαρμόζουν ακριβώς στις διατομές και θα στερεώνονται με βίδες αντίστοιχης 
ποιότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η άκαμπτη σύνδεση με τα πλαίσια, η στεγανότητα και η ομαλή αθόρυβη 
λειτουργία των κουφωμάτων 
Τα παρεμβλήματα στεγανότητας - καρμοπληρωτικα λάστιχα θα είναι από Ελαστομερές Προπυλένιο Διένιο 
Μονομερές (EPDM) , με αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Θα πρέπει να 
διατηρούνται εύκαμπτα χωρίς παραμένουσα παραμόρφωση, τουλάχιστον για 10 έτη από την τοποθέτησή τους, με 
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ή χωρίς φορτίο από τις διατομές, τους υαλοπίνακες και τα άλλα συστατικά μέρη του κουφώματος, σε θερμοκρασίες 
από -40°C έως +100° C.  
Στερεώσεις: Όλα τα μπουλόνια, βίδες και παξιμάδια που θα χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση και στερέωση 
του κουφώματος θα είναι επαρκούς αντοχής για το σκοπό που χρησιμοποιούνται και θα είναι από ανοξείδωτο 
χάλυβα. 
Τα συστήματα στερέωσης θα είναι : Χημικά ή εκτονούμενα βύσματα από τον τρέχοντα κατάλογο κατασκευαστή 
πιστοποιημένου κατά το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001. Τα συστήματα στερέωσης θα είναι από ανοξείδωτο 
χάλυβα, ανθεκτικά στη σκουριά και τη διάβρωση, με αφαιρούμενη βίδα ή βιδωτό παξιμάδι αντοχής στα φορτία της 
κατασκευής.  
 Όλα τα κουφώματα θα κατασκευαστούν με τέτοιο τρόπο που να δέχονται τους προβλεπόμενους από τη μελέτη του 
ΚΕΝΑΚ (με τον κατάλληλο συντελεστή) ενεργειακούς υαλοπίνακες με μαλακή επίστρωση νέας γενιάς και το 
απαιτούμενο δίκτυο ξηρού αέρα, με πάχη (4+4)-16-(3+3), προς αποφυγή θραύσης κάτω από την επίδραση των 
καιρικών μεταβολών.  
 
Συμπαγείς υαλόθυρες εισόδου από αλουμίνιο με θερμομονωτικό πάνελ, οποιουδήποτε αριθμού φύλλων, διαστάσεων 
και σχήματος, ανοιγόμενες, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, με θερμοδιακοπή, ενδεικτικού τύπου ALUMIL Μ11500 ή 
ισοδυνάμου τύπου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 «Κουφώματα αλουμινίου», θα φέρουν  τρείς 
μεντεσέδες ανά φύλλο βαρέως τύπου, τύπου Dr Hahn ή ισοδυνάμου, μπάρα πανικού τύπου GU ή ισοδυνάμου και 
μηχανισμό επαναφοράς τύπου GEZE ή ισοδυνάμου  και θα έχουν  τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 
Χαρακτηριστικά προφίλ 
Βασικό πλάτος: πλάτος κάσσας 76,5 mm και πλάτος φύλλου 84 mm 
Πάχος υαλοπίνακα: έως 58 mm 
Θερμοδιακοπή: Υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο PA 6.6, πλάτους 38 mm στην κάσα και 34 mm στο φύλλο, 
Βάρος φύλλου:  έως και 130kg 
Πάχος διατομών: 1,4 - 2,0mm 
Χρώμα επιλογή της υπηρεσίας. 
  
Χαρακτηριστικά συστήματος  
Uf:  =  1,9 -2,10 W/m2K 
Εξωτερική εμφάνιση: Ίσιο, Πομπέ, Σπαστό (επιλογής της Υπηρεσίας) 
Είδος στεγάνωσης: 3 επιπέδων  
Είδος θερμομόνωσης: Υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο  πλάτους 38 mm στην κάσα και 36 mm στο φύλλο 
Μηχανισμός: European Groove, pvc, Χαλύβδινος 16mm 
 
Τυπολογίες  
- Σταθερά 
- Ανοιγοανακλινόμενα 
- Μονόφυλλες εισόδου 
- Δίφυλλες εισόδου 
- Περιστρεφόμενα 
- Προβαλλόμενα έξω 
- φυσούνες 
- VW 
- Aller Retour 
 
Καθώς  και τα παρακάτω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: 
-Ειδικά προφίλ για την κατασκευή κύριων εισόδων κάθε τυπολογίας 
-Σύστημα κατασκευής κρυφού φύλλου χωρίς εμφανείς εξωτερικούς αρμούς. 
-Δυνατότητα Περιστρεφόμενων παραθύρων 
 
Επίσης θα φέρει  τα ακόλουθα πιστοποιητικά: 
Αεροδιαπερατότητα / Υδατοστεγανότητα / Ανεμοπίεση /Έλεγχος Λειτουργίας / Ηχομόνωση / Επίπεδο Ασφαλείας 
WKIII : IFT Rosenheim 
Αεροδιαπερατότητα - Υδατοστεγανότητα- Έλεγχος Λειτουργίας - Έλεγχος Παραβιασμότητας: NCTL 
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Αεροδιαπερατότητα- Υδατοστεγανότητα - Ανεμοπίεση: ΕΚΑΝΑΛ, Ηχομόνωση: ΑΠΘ 
 
Η ολοκληρωμένη κατασκευή του κουφώματος θα πρέπει να έχει τη σήμανση CE και να συνοδεύεται από τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά των δοκιμών που έχει υποστεί. Κάθε κούφωμα ή υαλοπέτασμα τόσο στα σχέδια 
κατασκευής όσο και στην κατασκευή του, θα φέρει την καθορισμένη σήμανση με ένα ξεχωριστό αριθμό. Οι διατομές 
του αλουμινίου που θα παραδοθούν θα πρέπει να είναι λείες καθαρές χωρίς επιφανειακά και λοιπά ελαττώματα από 
τη διέλαση.  
 
Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται: οι υαλοπίνακες. 
 
Η τιμή του άρθρου αφορά σε οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και 
τις εντολές της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε θέση του έργου και περιλαμβάνει : την  κατασκευή και την  προμήθεια 
πλήρους λειτουργικού συστήματος κουφωμάτων, την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και τη πλήρη  εργασία 
τοποθέτησης τους, την κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 
1,8 mm, διατομής 20mm X 40mm, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, η τοποθέτηση 
προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών διατομών προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά ή την τοποθέτηση, τα πάσης φύσεως υλικά και τις  εργασίες που 
απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία τους και την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, 
της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης, ήτοι τα εξαρτήματα λειτουργίας (όπως χειρολαβές, μεντεσέδες, σύρτες, 
κλειδαριές (απλές ή ασφαλείας) κ.λ.π.), τα ειδικά τεμάχια λειτουργίας (όπως στροφείς, ράουλα κύλισης κ.λπ.), τα 
παρεμβλήματα στεγανότητας, τα συστήματα και οι μηχανισμοί ασφαλείας, η εργασία στερέωσης, ανάρτησης, τον 
χρωματισμό και το τελικό φινίρισμα των κουφωμάτων, όπως όλα αυτά περιγράφονται παραπάνω καθώς τέλος και 
την ενδεχόμενη χρήση ικριωμάτων και γερανού.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 250,00      

 

A.T.: 341  
 
ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β 
065.20.3  

Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο, με 
καπάκι, σκοτία ή εμφανή προφίλ αλουμινίου μεταξύ των 
υαλοπετασμάτων, επάλληλα ή συρόμενα.   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6501  100,00%  

 
      Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο με καπάκι, σκοτία ή εμφανή προφίλ 
αλουμινίου μεταξύ των υαλοπετασμάτων, με θερμοδιακοπή, επάλληλα ή συρόμενα. Με η χωρίς σταθερό φεγγίτη. 
 
Σύστημα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο, με σταθερά και προβαλλόμενα  προς τα έξω 
υαλοστάσια, οιουδήποτε τύπου ή ΣΕΙΡΑΣ, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας μετά από πρόταση του Αναδόχου 
συνοδευόμενη με τεχνικά φυλλάδια του προμηθευτή, προς εγκατάσταση σε υπάρχουσα υποδομή, οποιασδήποτε 
μορφής και διάταξης των μεταλλικών μερών της κατασκευής, με εμφανή ή μή διάταξη υποδοχής διπλών 
υαλοπινάκων, με ηλεκτροστατική βαφή σε οποιαδήποτε απόχρωση (κατά RAL). 
 
Συμπεριλαμβάνονται οι μηχανισμοί λειτουργίας και ασφαλείας, και ο τυχόν απαιτούμενος πρόσθετος σκελετός 
σταθεροποίησης του συστήματος (σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής που θα συνταχθεί από τον προμηθευτή του 
συστήματος), τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες ανεμοστεγανότητας και υδατοστεγανότητας και η διάταξη 
εντόνωσης των υδρατμών (στο εσωτερικό του υαλοπετάσματος). 
 
Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και 
απαιτούμενος εξοπλισμός και μέσα    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ 
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ   

  

 (Αριθμητικώς): 270,00      
 

A.T.: 342  
 
ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β 
065.60  

Ειδικά Profil για ποδιές κουφωμάτων - πάγκους ενδεικτικού τύπου 
ALUMIL Μ8800.   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6542  100,00%  

 
            Ειδικά Profil για ποδιές κουφωμάτων - πάγκους, τύπου ALUMIL Μ8800 ή ισοδυνάμου τύπου, με πάχος 
διατομών 1,4 - 2mm και με ανάπτυγμα εξωτερικής περιμέτρου αντίστοιχου  του πάχους της τοιχοποιίας που θα 
επενδύει -καλυπτει κάθε φορά, μετά των ειδικών εξαρτημάτων στήριξης, τους συνδέσμους τύπου M8801 - M8818 ή 
ισοδυνάμου τύπου, των τελικών ταπών και οποιουδήποτε άλλου εξαρτήματος απαιτηθεί για την πλήρη τοποθέτηση,  
στερέωση και σωστή λειτουργία του. 
Κατά την τοποθέτηση θα λαμβάνεται υπόψη: 
1. Κατά την κοπή του προφίλ να συνυπολογίζεται η διαστολή του (1,2 mm/m για θερμοκρασιακή μεταβολής 50°C). 
2. Το προφίλ να προεξέχει το ελάχιστο κατά 30mm από την τοιχοποιία. 
3. Για μήκη μεγαλύτερα των 3.000mm να γίνεται κοπή του προφίλ και να τοποθετείται  ειδικός σύνδεσμος για 
δημιουργία αρμών. 
4. Υπολογισμός αρμού 4mm σε κάθε πλευρά του πάγκου παράθυρου για συστολο‐διαστολές. 
5. Να γίνεται τοποθέτηση ειδικής αφρώδους ταινίας στο κάτω μέρος του προφίλ για αποφυγή κραδασμών. 
6. Η διατήρηση κλίσης 5° του profil κατά την τοποθέτηση. 
7. Η χρήση ανοξείδωτων βιδών με πλαστικές ροδέλες. 
8. Να τοποθετούνται τα εξαρτήματα στήριξης κάθε 600mm για πλάτη προφίλ μεγαλύτερα των 150mm. 
9. Τα εξαρτήματα στήριξης να τοποθετηθούν στο τέλος. 
10. Κατά την τοποθέτηση των μονωτικών υλικών να υπάρχει πρόβλεψη για την τοποθέτηση των εξαρτημάτων 
στήριξης. 
11. Μεταξύ των ταπών και της τοιχοποιίας να υπάρχει αρμός 4mm και πλήρωση του με ελαστικό στεγανοποίησης. 
12. Υπολείμματα από σοβά να καθαρίζονται αμέσως για να μην αλλοιώσουν την προστατευτική μεμβράνη  
13. Η προστατευτική μεμβράνη δεν θα πρέπει να εμποδίζει τη συναρμογή τάπας και προφίλ 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, η μεταφορά, η κατάλληλη κοπη και η πλήρης τοποθέτηση των ειδικών 
Profil για ποδιές κουφωμάτων– πάγκους μετά των ειδικών εξαρτημάτων στήριξης, τους συνδέσμους, των τελικών 
ταπών και οποιουδήποτε άλλου εξαρτήματος και μικρουλικού (ανοξείδωτες βίδες, πλαστικές ροδέλες, ειδικές 
αφρώδεις ταινίες, θερμομονωτικο υλικοκ.λ.π.) απαιτηθεί για την πλήρη τοποθέτηση,κοπη, στερέωση και σωστή 
λειτουργία τους ώστε να ικανοποιεί όλες τις ειδικές δομικές και αισθητικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας.    

( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 55,00      

 

A.T.: 343  
 
ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β 
076.27.4  

Διπλοί υαλοπίνακες θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί 
συνολικού πάχους 30mm  (κρύσταλλο laminated και low-e 4+4mm, κενό 
με argon 16mm, κρύσταλλο laminated 3+3mm).   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7609.2  100,00%  

 
            Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 28mm (κρύσταλλο 
triplex και low-e 4+4mm, κενό με argon 16mm, κρύσταλλο triplex 3+3mm) με Ug= 1 W/m2K, απόχρωσης, βαθμού 
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φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 ''Διπλοί 
υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό''. Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 90,00      

 

A.T.: 344  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 61.5  Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή 

κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6104  100,00%  
 
      Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚέχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα 
βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν 
απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα, 
- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ),  
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 
 
(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη 
περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή 
αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής. 
 
 
Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά έως 160 mm, 
ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το 
έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από 
ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την 
μελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου 
κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE). 
 
Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα μεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή 
κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.  
 
Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.  
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής    

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,40      

 

A.T.: 345 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 61.6  Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή 

κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm.   
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6104  100,00%  
 
      Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚέχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα 
βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν 
απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα, 
- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ),  
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 
 
(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη 
περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή 
αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής. 
 
 
Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά μεγαλύτερη από 
160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος 
από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα 
από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύμφωνα με την 
μελέτη  και έδρασή τους επί των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου 
κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE). 
 
Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.  
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής    

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,50      

 

Ομάδα Ζ: Εργασίες Πρασίνου 

A.T.: 346  
 
ΝΕΟ_ΠΡΣ 0Δ1.13  Φυτικό υλικό. Προμήθεια δέντρου Σφένδαμου   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5210  100,00%  

 
            Προμήθεια καλλωπιστικών δέντρων Σφένδαμου Πλατανόφυλλου (Acer Platanoides.) ύψους 2,50-3,00 μ., με 
περίμετρο κορμού 20-25 εκ. και μπάλα χώματος 25 lt με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, 
πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά τη μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων 
που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια δαπάνη απαιτείται για τη διατήρηση των δέντρων σε αρίστη κατάσταση 
μέχρι και τη φύτευσή τους.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟ     
 (Αριθμητικώς): 100,00      

 

A.T.: 347 
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ΝΕΟ_ΠΡΣ 00Η.10  Αρδευτικά δίκτυα. Πλήρης εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος 
χλοοτάπητα με pop-up   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 
Πλήρης εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος χλοοτάπητα με pop-up. 
Περιλαμβάνει τα υλικά και την εργασία για τις συνδέσεις του επι μέρους συστήματος και τις συνδέσεις με τον 
κεντρικό αγωγό της ΔΕΥΑI και την παροχή ρεύματος από την ΔΕΗ, για κάθε προγραματιστή στο αντίστοιχο ερμάριο, 
όπου και όταν χρειαστεί. Ο αριθμός των αυτονομιών θα εξαρτηθεί από την παροχή που θα έχουμε. 
Α) ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Τις επί μέρους υδραυλικές και ηλεκτρικές εργασίες και τα σκαψίματα και τις επιχωματώσεις.  
Β) ΥΛΙΚΑ  
(Με ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά) 
1) Σωλήνες αρδευσης PE.HD, 6 - 16 Atm, Pop-up, υλικά συνδεσμολογίας κτλ. 
2) Προγραματιστές και ηλεκτροβάννες ρεύματος ή  μπαταριάς ανάλογα με την περίπτωση, με τα ανάλογα υπόγεια η 
υπέργεια  φρεάτια  ή ερμάρια κτλ. 
Η εγκατάσταση θα πρέπει να έχει εγγύηση καλής λειτουργείας μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου, για τα επί 
μέρους εξαρτήματα και για την συνολική λειτουργία του δικτύου και θα γίνει σύμφωνα με την μελέτη άρδευσης 
(διάταξη και είδος εκτοξευτήρων, διατομές σωλήνων άρδευσης, θέση εκτοξευτήρων, φρεατίων, ηλεκτροβανών, 
προγραμματιστών) που θα πρέπει να καταθέσει στην Υπηρεσία ο ανάδοχος  πριν τη έναρξη των εργασιών, χωρίς 
αποζημίωση .    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 3,00      

 

A.T.: 348  
 
ΝΕΟ_ΠΡΣ 00Η.11  Αρδευτικά δίκτυα. Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος 

δέντρων και θάμνων   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8 100,00%  

 
      Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος δένδρων και θάμνων (νησίδας η χώρων πρασίνου). 
Κατ' αρχήν πριν από την τοποθέτηση του αρδευτικού δικτύου θα πρέπει με δικά του έξοδα ο ανάδοχος να καταθέσει 
στην υπηρεσία  για έγκριση  πλήρες αρδευτικό σχέδιο όπου θα φαίνονται λεπτομερώς τα σημεία όπου θα περάσουν 
οι σωλήνες, με τισ πλήρεις διαμέτρους τους, οι θέσεις των φρεατίων, των ηλεκτροβαλβίδων, των σταλακτοφόρων 
κ.λ.π. βασισμένο στην συγκεκριμένη διαθέσιμη παροχή  της κάθε πλατείας ή νησίδας. 
Αναλυτικά περιλαμβάνει το παράβολο, τα υλικά και την εργασία για την  σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό της ΔΕΥΑΙ, 
με  σωλήνα 16 Atm  κατάλληλης διαμέτρου  ανάλογης  με την  εκάστοτε παροχή  που  θα χρειαστει   σε κάθε χώρο 
πρασίνου. 
Συμπεριλαμβάνονται όλοι οι αυτοματισμοί (προγραμματιστές, ηλεκτροβάννες κ.τ.λ.), τα επιμέρους υλικά και 
εξαρτήματα και η εγγύηση καλής λειτουργείας του συνολικού συστήματος. 
 Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τουλάχιστον: 
Α) ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Τις επι μέρους υδραυλικές εργασίες και τα σκαψίματα και τις επιχωματώσεις. 
 
B) ΥΛΙΚΑ (Με ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά) 
1) Σωλήνες άρδευσηςPE, LD  10 Αtm  τουλάχιστον, κατάλληλο σταλακτοφόρο  για  υπέργεια  η υπόγεια 
τοποθέτηση, κατάλληλα φίλτρα κ.τ.λ .  
2) Εξωτερικο σωλήνα σπιράλ δυο νούμερα μεγαλύτερης διαμέτρου για κάθε σωλήνα αρδευσης  που τοποθετείται. 
3)  Υλικάσυνδεσμολογίας, φρεάτια πλαστικά, πιλαρ μεταλλικά για τους προγραμματιστές ρεύματος ή 
μπαταρίας κ.τ.λ. 
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Γενικά στο αυτόματο πότισμα των δένδρων δενδροστοιχίας  πρέπει να τρέχει ένας σωλήνας Φ25 ή Φ32 άρδευσης 
PE 10 Atm  μέσα σε σπιράλ Φ40 ή Φ63 κατά μήκος της γραμμής φύτευσης  των δένδρων με σταλακτοφόρο σωλήνα 
τουλάχιστον 2  m γύρω από κάθε δένδρο. Οι  αυτονομίες  θα εξαρτηθούν   από την εκάστοτε παροχή .   
Η εγκατάσταση θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας για 15 μήνες για τα επί μέρους εξαρτήματα και για τη συνολική 
λειτουργία  του δικτύου και θα γίνει σύμφωνα με τη μελέτη άρδευσης (διάταξη και είδος σωλήνων άρδευσης, θέσεις 
φρεατίων κ.τ.λ.) που πρέπει να καταθέσει στην υπηρεσία μας ο ανάδοχος του έργου .    

( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 6,00      

 
 

A.T.: 349  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Α6  Χωματουργικές εργασίες. Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές 

περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 1620  100,00%  
 
      Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την συμπλήρωση παραπλεύρων χώρων οδών 
και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 ‘’Επένδυση πρανών-πλήρωση 
νησίδων με φυτική γη’’. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των υλικών, η σταλία των αυτοκινήτων 
μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης 
της φυτικής γης ή/και του κηπευτικού χώματος και η συντήρησή τους μέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του 
έργου. Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυμητής στάθμης και μορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα στο 
χρόνο συντήρησης), με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών ή/και του 
κηπευτικού χώματος.  
   
Η πρόμήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα άρθρα  Δ7 και Δ8 του 
Τιμολογίου ΠΡΣ  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³)    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,60      

 

A.T.: 350 
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Β10.1  Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - Παγκάκια. Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό 

από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5104  100,00%  
 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01. 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους στοιχείων των καθιστικών, η 
προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, η συναρμολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους σύμφωνα 
με τις οδηγίες του προμηθευτή και τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που απαιτούνται 
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για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη μέτρων προστασίας των καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά 
την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του έργου. 
 
Καθιστικά με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες, με κάθισμα αποτελούμενο από τρείς δοκίδες φυσικής 
φυλείας διαστάσεων 1,80 x 0,10 x 0,05 m και στοιχείο πλάτης από φυσικό ξύλο διαστάσεων 1,80 x 0,20 x 0,05 m, 
συνδεόμενες με τον μεταλλικό σκελετό με καρόβιδες Φ 6 mm. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 190,00      

 

A.T.: 351 
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Β11.2  Τεχνικά Έργα. Κάδοι Απορριμμάτων. Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος 

κάδος  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5104  100,00%  
 
      Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή αποθήκευση 
και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών 
της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοποθετημένων κάδων μέχρι την παραλαβή από τον 
φορέα συντήρησης του έργου. 
 
Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος από γαλβανισμένη λαμαρίνα με τεσσερες οπές αποστράγγισης στον πυθμένα, 
με περίβλημα από συνθετική αντικολλητή ξυλεία, στηριζόμενος σε μεταλλικό στύλο με δύο λάμες που σχηματίζουν 
κύκλο, πλήρως εγκατεστημένος. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 240,00      

 

A.T.: 352  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ5.7 Φυτά εσωτερικού χώρου. Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε7 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5220 100,00%  

 

      Προμήθεια φυτών εσωτερικού χώρου με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον 
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων 
μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για 
τη διατήρηση των φυτών εσωτερικού χώρου σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-06-00. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 60,00      



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  "ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ" (ΠΑΛΙΟ ΑΣΥΛΟ 
ΑΝΙΑΤΩΝ) 

Σελίδα 135 από 153 

 

 

A.T.: 353  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Γ1  Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Γενική μόρφωση 

επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση 
χλοοτάπητα .   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 1140  100,00%  

 
      Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες, 
υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων 
και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση 
χλοοτάπητα.  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των 
εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 
 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)    

( 1 Στρ. )  Στρέμμα Επιφάνειας (1000 m2)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 105,00      

 

A.T.: 354 
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Δ1.5  Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ5  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5210  100,00%  

 
      Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο 
του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, 
τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα 
απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση 
μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 45,00      

 

A.T.: 355 
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Δ1.6  Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ6  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5210  100,00%  

 
      Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο 
του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, 
τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα 
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απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση 
μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 80,00      

 

A.T.: 356  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Δ2.3  Φυτικό υλικό. Θάμνοι. Θάμνοι κατηγορίας Θ3  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5210  100,00%  

 
      Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο 
του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, 
τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα 
απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι 
και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,40      

 

A.T.: 357  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Δ3.2  Φυτικό υλικό. Αναρριχώμενα φυτά. Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α2  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5220  100,00%  

 
      Προμήθεια αναρριχώμενων φυτών με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο 
του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, 
τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των 
αναρριχομένων φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,50      

 

A.T.: 358 
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Δ6.2  Φυτικό υλικό. Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή,  βολβώδη κλπ φυτά. 

Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγ. Π2  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5220  100,00%  
 
      Προμήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών με τις δαπάνες συσκευασίας, 
φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, 
αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και 
όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των ποωδών - πολυετών φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι και 
τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-07-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,65      

 

A.T.: 359  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Δ7  Φυτικό υλικό. Προμήθεια κηπευτικού χώματος.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 1710  100,00%  

 
      Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00.  Το 
κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο 
τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους 
μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³)    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 8,50      

 

A.T.: 360 
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Δ8  Φυτικό υλικό. Προμήθεια φυτικής γης.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 1620  100,00%  

 
      Προμήθεια επί τόπου του έργου φυτικής γης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-05-00. Η φυτική γη θα είναι γόνιμη, 
επιφανειακής προέλευσης (από βάθος μέχρι 60 cm),  εύθρυπτη και κατά το δυνατόν απαλλαγμένη από σβώλους, 
αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την 
ανάπτυξη φυτών. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³)    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 6,00      

 

A.T.: 361  
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ΝΕΤ ΠΡΣ Ε1.1  Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία 
χειρός. Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5130  100,00%  

 
      Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων 
ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την 
πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΕΞΗΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,600      

 

A.T.: 362  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Ε1.2  Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία 

χειρός. Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5120  100,00%  
 
      Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων 
ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την 
πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 
 

(Αριθμητικώς): 1,50  
 
 

    

A.T.: 363  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Ε11.1.1  Εγκατάσταση πρασίνου. Υποστύλωση δένδρων. Υποστύλωση δένδρου με 

την αξία του πασσάλου. Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5240  100,00%  
 
      Οι εργασίες υποστύλωσης δένδρων θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-09-00. 
 
Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου, πελεκητού στο κάτω άκρο, 
πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αξία και μεταφορά επί 
τ’οπου του πασσάλου, οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα 
χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, και με 
οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ’ αυτόν με κατάλληλο μέσον. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,50      

 

A.T.: 364  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Ε13.2  Εγκατάσταση πρασίνου. Εγκατάσταση χλοοτάπητα. Εγκατάσταση 

προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα.  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5510  100,00%  
 
      Το αντικείμενο εγκατάστασης προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα περιλαμβάνει τα εξής: 
1.  Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες 
φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωματισμό του εδάφους. 
2.  Την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και ομοιόμορφη διάστρωση εμπλουτισμένης τύρφης, περλίτη, χούμου και 
την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε βάθος 10-12 cm 
3.  Την τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια. 
4.  Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα. 
5.  Την προμήθεια, τη μεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, με οποιοδήποτε μέσο, του έτοιμου 
χλοοτάπητα. 
6.  Την λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία. 
7.  Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 
8.  Την αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού 
δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την απομάκρυνση των αγριοχόρτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την 
επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές. 
Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με  την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-02. Στην τιμή περιλαμβάνονται 
οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων για 
την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 
 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ)    

( 1 Στρ. )  Στρέμμα Επιφάνειας (1000 m2)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 5500,00      

 

A.T.: 365  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Ε9.11  Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα 

χώματος όγκου έως 0,35 lt.  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5210  100,00%  
 
      Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου έως 0,35 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού στο 
λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα 
στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-05-01-00 
 Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που 
θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΣΑΡΑΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ    
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 (Αριθμητικώς): 0,400      
 

A.T.: 366 
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Ε9.4  Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα 

χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt.  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5210  100,00%  
 
      Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού στο 
λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα 
στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-
00 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που 
θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,10      

 

A.T.: 367  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Ε9.7  Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα 

χώματος όγκου 23 - 40 lt.  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5210  100,00%  
 
      Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού στο 
λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα 
στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που 
θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ     
 (Αριθμητικώς): 4,00      

 
 
 

     
       

 

A.T.: 368  
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ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ3.1  Συντήρηση πρασίνου. Λιπάνσεις. Λίπανση φυτών με τα χέρια  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5340  100,00%  
 
      Λίπανση φυτών με τα χέρια, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-03-00. Στην τιμή μονάδας 
περιλαμβάνεται η δαπάνη 100 g λιπάσματος και την εργασία διασποράς του στο λάκκο του φυτού. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,0500      

 

A.T.: 369 
 
ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ3.4  Συντήρηση πρασίνου. Λιπάνσεις. Λίπανση χλοοτάπητα, χειρωνακτική  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5540  100,00%  

 
      Λίπανση χλοοτάπητα χειρωνακτική, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-03-00. Στην τιμή 
μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και  μεταφορά του λιπάσματος επί τόπου του έργου και η ομοιόμορφη 
διασπορά του στην επιφάνεια του χλοοτάπητα με τα χέρια. 
 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)    

( 1 Στρ. )  Στρέμμα Επιφάνειας (1000 m2)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 11,25      

 

A.T.: 370  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ4.8.2  Συντήρηση πρασίνου. Κούρεμα χλοοτάπητα και χλοοτάπητα πρανών. Με 

μικρό ελκυστήρα με χλοοκοπτική εξάρτηση  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5530  100,00%  
 
      Κούρεμα του χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, με μικρό ελκυστήρα με εξάρτηση χλοοκοπτικής μηχανής 
συμπεριλαμβανομένης και της απομάκρυνσης από το έργο σε επιτρεπόμενο χώρο των προϊόντων που προκύπτουν 
από το κούρεμα, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-03. 
 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)    

( 1 Στρ. )  Στρέμμα Επιφάνειας (1000 m2)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 22,50      

 

A.T.: 371 
 
ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ6.1  Συντήρηση πρασίνου. Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση 

ζιζανίων. Βοτάνισμα με τα χέρια.  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5551  100,00%  
 
      Εκρίζωση με τσάπα των ζιζανίων μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί,  απομάκρυνση από 
τον χώρο του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν και απόρριψή τους σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις που 
επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. Περιλαμβάνονται όλες απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
μηχανημάτων και των εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. 
 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)    

( 1 Στρ. )  Στρέμμα Επιφάνειας (1000 m2)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 90,00      

 
 

A.T.:   372   
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Ε.3.1  Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων με χρήση κοχλιοφόρου 

συσκευής.Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,20 x 0,20 x 0,30 m 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5150  100,00%  
 
Aνοιγμα λάκκων με χρήση κοχλιοφόρου συσκευής, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών 
και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την 
εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 0,40      

 
 
 
 

A.T.: 373  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ4.8.1  Συντήρηση πρασίνου.  Κλάδεμα φυτών. Κούρεμα χλοοτάπητα και 

χλοοτάπητα πρανών. Με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή.  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5530  100,00%  
 

      Κούρεμα χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, με χλοοκοπτική μηχανή συμπεριλαμβανομένης και της 
απομάκρυνσης από το έργο σε επιτρεπόμενο χώρο χώρο των προϊόντων που προκύπτουν από το κούρεμα, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-03. 
 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)    

( 1 Στρ. )  Στρέμμα Επιφάνειας (1000 m2)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 27,50      
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A.T.:   374   
 
ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ4.3.3  Συντήρηση πρασίνου. Κλάδεμα φυτών. Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων 

δένδρων. Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5354  100,00%  
 
      Κλάδέμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, ερείσματα και 
παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας 
περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η 
επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟ     
 (Αριθμητικώς): 100,00      

 
 

A.T.: 375   
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Ζ2.3  Διάφορες εργασίες. Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων. Εκρίζωση μεγάλων 

δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5354  100,00%  
 
      Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων  δένδρων, αφού έχει προηγηθεί κοπή, και 
απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς απόρριψη σε εγκεκριμένη θέση, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-07-01-00.  
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων για την 
εκτέλεση των εργασιών. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 80,00      
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Ομάδα Η: Λοιπά, τελειώματα 

A.T.: 376 
ΝΕΟ_ΠΡΣ Β13.6  Διπλό παιχνίδι ελατηρίου κατάλληλο για ΑμεΑ   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5104 100,00%  
 
Σύντομη Περιγραφή 
 
 Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση παιχνιδιού διπλού ελατηρίου. Το όργανο απευθύνεται σε παιδιά 1-9 ετών. 
Η ασφαλής χρήση του οργάνου προβλέπει ελεύθερο χώρο γύρω από το όργανο καθώς και περιμετρική επιφάνεια 
πρόσκρουσης με εμβαδό 9,50μ2 η οποία περιγράφεται από  τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN-1176-1 και 
πρέπει να καλύπτεται από κατάλληλο υλικό απορρόφησης κραδασμού όπως τα δάπεδα ασφαλείας.  
Τα ειδικά επιλεγμένα υλικά εγγυώνται την ασφαλή χρήση του οργάνου από παιδιά, είναι κατάλληλα για χρήση σε 
εξωτερικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Ο σχεδιασμός του οργάνου υιοθετεί και καλύπτει 
πλήρως τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 1176-1 διασφαλίζοντας έτσι την βέλτιστη ποιότητα εργονομίας και 
ασφάλειας. 
 
Τεχνική Περιγραφή Οργάνου 
 
Το διπλό ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου αποτελείται από φορέα, δύο (2) καθίσματα και βάση. Η βάση 
αποτελείται από δύο (2) ειδικά σχεδιασμένα ελατήρια που επιτρέπουν την προσεγμένη και ασφαλή ταλάντωση του 
οργάνου. Το όργανο είναι σχεδιασμένο για χρήση από παιδιά με μειωμένη κινητικότητα. Είναι κατασκευασμένο με 
τέτοιο τρόπο που να είναι εύκολα προσβάσιμο από άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικό καρότσι. Κάθε μορφή φέρει 
καθίσματα μεγάλα για την διευκόλυνση του χρήστη και οριοθετούνται από την πλάτη με χειρολαβές (που βρίσκεται 
στο πίσω μέρος της καθεμίας θέσης) και τα πλαϊνά προστατευτικά με χειρολαβές για την ασφάλεια του χρήστη και 
υποπόδια ειδικά σχεδιασμένα για την σωστή χρήση του οργάνου από τα παιδιά. Ο τρόπος που έχει σχεδιαστεί το 
όργανο προσφέρει στους δύο (2) χρήστες του να κάθονται αντικριστά, έτσι ώστε να μπορούν να παίξουν μαζί και με 
αυτόν τον τρόπο να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές δεξιότητές τους. Οι γενικές διαστάσεις του οργάνου είναι: μήκος 
1080mm, πλάτος 740mm και ύψος 810mm. Είναι όργανο που η χρήση του προβλέπεται και από ΑμεΑ. 
 
Προδιαγραφές υλικών 
Κάθισμα, προστατευτικά και υποπόδια 
Η επιφάνεια του καθίσματος και οι πλαστικές επιφάνειες που τοποθετούνται αριστερά, δεξιά και στο πίσω μέρος 
του καθίσματος χρησιμοποιούνται ως προστατευτικά και κατασκευάζονται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο 
(HDPE) πάχους 19mm και τα καθίσματα είναι καλυμμένα από αντιολισθηρή επιφάνεια από καουτσούκ πάχους 
21mm. Το HDPE είναι ένα σύγχρονο, οικολογικό υλικό που προσφέρει την υψηλή προστασία από την υπεριώδη 
ακτινοβολία (UV) αλλά και την anti-graffiti ιδιότητα. Παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες αντοχές στις καιρικές συνθήκες 
και καταπονήσεις και το χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής του. 
Χειρολαβές 
Οι χειρολαβές είναι κατασκευασμένες από χάλυβα για μεγαλύτερη στιβαρότητα και είναι τρεις (3) στο σύνολο.  
Ελατήριο 
Τα δύο (2) ελατήρια της βάσης της τραμπάλας φέρουν δίσκο ειδικής κατασκευής για την αποφυγή στριψίματος του 
ελατηρίου και αποσύνδεσης του πάνω μέρους του από την βάση-έδρα του οργάνου και δύο (2) ειδικούς πλαστικούς 
οδηγούς που τοποθετούνται κοντά στις άκρες του κάθε ελατηρίου με αποτέλεσμα την αποφυγή παγίδευσης 
δακτύλου. Είναι κατασκευασμένο από χάλυβα με επικάλυψη θερμοσκληρυνόμενου πολυεστέρα. 
 
Βαφές μεταλλικών μερών 
Στο ελατήριο του οργάνου έχει χρησιμοποιηθεί διαπιστευμένο πλαστικό χρώμα που επιτυγχάνει την προστασία του 
ελατηρίου από τις φθορές που προκαλούν οι συνθήκες περιβάλλοντος. Οι βαφές που χρησιμοποιούνται για τα 
τμήματα της κατασκευής είναι ακίνδυνες προς τον χρήστη και φιλικές προς το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα 
λειτουργούν και ως πρόσθετο προστατευτικό. Είναι ειδικά επιλεγμένες για να καλύπτουν τις φυσικές κλιματολογικές 
συνθήκες και είναι σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Μεταλλικοί σύνδεσμοι 
Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι από ανοξείδωτο ατσάλι (INOX) ώστε να μην σκουριάζουν σύμφωνα με 
τους κανονισμούς των DIN. 
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Πάκτωση οργάνου 
Η θεμελίωση του οργάνου στο έδαφος γίνεται μέσω μίας (1) βάσης (ελατηρίου). Η βάση του ελατηρίου αποτελείται 
από λαμαρίνα κυκλικής μορφής που είναι πρεσσαρισμένη περιμετρικά και σε τέσσερα σημεία ενώνεται με ειδικά 
σχεδιασμένες λάμες που δημιουργούν γωνία στις άκρες τους για να αγκυρωθούν μέσα στο σκυρόδεμα και διατηρούν 
το ελατήριο σε σωστή απόσταση από την επιφάνεια του εδάφους.  
 
Στην περίπτωση μη σταθερού εδάφους 
Η κατασκευή εδράζεται στο έδαφος με ειδική βάση σε βάθος 500mm σύμφωνα με το ΕΝ 1176-1 §4.2.14 και 
προσθέτει την απαραίτητη σταθερότητα και κατά συνέπεια ασφάλεια που απαιτείται σε κάθε σύνθεση οργάνου 
παιδικής χαράς. 
Το υλικό που χρησιμοποιείτε για την θεμελίωση είναι σκυρόδεμα και καλύπτει τα 300mm από το βάθος του 
ανοίγματος καθώς τα υπόλοιπα 200mm καλύπτονται με χώμα όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 και είναι στο 
σύνολο ένα (1) θεμέλιο. 
 
Στην περίπτωση εδάφους από σκυρόδεμα  
Η σύνδεση με την βάση γίνεται με τέσσερις (4) περαστές γαλβανισμένες κασονόβιδες Μ10  και τα αντίστοιχα 
παξιμάδια ασφαλείας. 
Οι κοχλίες που χρησιμοποιούνται για την σύνδεση των βάσεων με το έδαφος δημιουργούν προεξοχές που 
καλύπτονται πλήρως όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 §4.2.5 και είναι στο σύνολο τέσσερις (4). 
Για την θεμελίωση θα πρέπει να υπάρχει βάθος του εδάφους από σκυρόδεμα μεγαλύτερο από 150mm.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ     
 (Αριθμητικώς): 1710,00      

 

A.T.: 377  
 
ΝΕΟ_ΠΡΣ Β13.4  Μύλος κατάλληλος για ΑμεΑ   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5104 100,00%  
 
 Σύντομη Περιγραφή 
 
Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση οργάνου παιδικής χαράς – μύλος - ο οποίος χρησιμοποιεί ειδικό σύστημα 
από ρουλεμάν για την εξυπηρέτηση της κίνησης. Το όργανο απευθύνεται σε παιδιά 3-12 ετών και η χρήση του 
προβλέπεται και από ΑΜΕΑ. 
Η ασφαλής χρήση του οργάνου προβλέπει ελεύθερο χώρο γύρω από το όργανο καθώς και περιμετρική επιφάνεια 
πρόσκρουσης με εμβαδό 56,25μ2 η οποία περιγράφεται από  τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 1176 1-7 και 
πρέπει να καλύπτεται από κατάλληλο υλικό απορρόφησης κραδασμού όπως τα δάπεδα ασφαλείας.  
Τα ειδικά επιλεγμένα υλικά εγγυώνται την ασφαλή χρήση του οργάνου από παιδιά, είναι κατάλληλα για χρήση σε 
εξωτερικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Ο σχεδιασμός του οργάνου υιοθετεί και καλύπτει 
πλήρως τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 1176 1-7 διασφαλίζοντας έτσι την βέλτιστη ποιότητα εργονομίας και 
ασφάλειας. Η αυστηρή τήρηση των κανονισμών αυτών είναι επιβαλλόμενη και προσβλέπει στην ασφαλή χρήση της 
παιδικής χαράς από παιδιά κάθε ηλικίας. 
 
Τεχνική Περιγραφή Οργάνου 
 
Ο μύλος, αποτελείται από μία μεταλλική πλατφόρμα που έχει διάμετρο 2,30m και περιστρέφεται γύρω από έναν 
κατακόρυφο άξονα. Η πλατφόρμα έχει αλουμινένια επιφάνεια τύπου κριθαράκι και το άνω μέρος είναι πρόσωπο 
στην επιφάνεια του εδάφους για να είναι προσβάσιμη από χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων (ΑμεΑ). Ο μύλος έχει δύο 
χώρους ειδικά διαμορφωμένους για αμαξίδια με τέσσερις (4) ρυθμιζόμενους ιμάντες ασφαλείας που τοποθετούνται 
στην έδρα του οργάνου για να αγκυρωθούν τα αναπηρικά αμαξίδια των δύο (2) χρηστών και δύο πλευρικά 
καθίσματα με πλάτη για τους φροντιστές τους. Ο σωληνωτός σκελετός διαμόρφωσης του οργάνου, όπως και ο 
σκελετός της βάσης του είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι, ειδικά επεξεργασμένο για εξωτερικούς 
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χώρους, ενώ οι προστατευτικές επιφάνειες που χρησιμοποιούνται και ως πινακίδες οδηγιών του οργάνου, οι έδρες 
των καθισμάτων αλλά και η επιφάνεια του δίσκου περιστροφής του οργάνου είναι κατασκευασμένες από υψηλής 
πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE). Τέλος ο μηχανισμός του μύλου που είναι τοποθετημένος μέσα στο έδαφος 
ολόκληρος και  αποτελείται από μία βάση που είναι σταθερή και με έναν κεντρικό άξονα ενώνεται με τον δίσκο 
περιστροφής. Ο δίσκος περιστροφής κινείται με την βοήθεια ρουλεμάν, αλυσίδας και ροδών που είναι ενωμένες με 
την βάση, με σκοπό τον έλεγχο πέδησης για τον περιορισμό της ταχύτητας. 
 
Χρήσιμες Πληροφορίες και Οδηγίες 
• Ο μύλος είναι σχεδιασμένος με ειδικά διαμορφωμένους χώρους για χρήστες αναπηρικών αμαξίδιων αλλά και 
για τους φροντιστές τους. 
• Οι  χρήστες του οργάνου αφού ανέβουν στην πλατφόρμα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο θα πρέπει να 
ακινητοποιήσουν τους τροχούς με τα κατάλληλα φρένα και να αγκυρώσουν τα αναπηρικά αμαξίδια με τη βοήθεια 
τεσσάρων ρυθμιζόμενων ιμάντων ασφαλείας (δύο για τον κάθε χρήστη). 
• Η περιστροφή του μύλου πρέπει να ελέγχεται αποκλειστικά από έναν ικανό χειριστή, όπως οι φροντιστές, 
που χρησιμοποιούν το όργανο, για αυτό είναι πάντα υποχρεωτική η παρουσία ενός επόπτη την ώρα που 
χρησιμοποιείται το όργανο, για την αποφυγή της ακατάλληλης χρήσης του. 
• Είναι υποχρεωτικό να μην επιτρέπεται στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στο όργανο, ειδικά όταν ο χώρος 
παιχνιδιού είναι κλειστός. Αυτό αποτρέπει την ακατάλληλη χρήση του οργάνου και τις ζημιές του. 
• Η περιοδική συντήρηση είναι υποχρεωτική, ακολουθώντας το εγχειρίδιο που παρέχεται στον πελάτη. 
• Είναι εξοπλισμένος με σύστημα πέδησης για τον περιορισμό της ταχύτητας. 
 
Προδιαγραφές υλικών 
 
Προστατευτικά, καθίσματα 
Οι επιφάνειες που χρησιμοποιούνται ως προστατευτικά και ως πινακίδες των οδηγιών χρήσης του μύλου, οι 
επιφάνειες της έδρας των καθισμάτων αλλά και η επιφάνεια του τραπεζιού που βοηθάει στην περιστροφή του 
οργάνου είναι κατασκευασμένα από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) πάχους 19mm. Το HDPE είναι ένα 
σύγχρονο, οικολογικό υλικό που προσφέρει την υψηλή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) αλλά και την 
anti-graffiti ιδιότητα. Παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες αντοχές στις καιρικές συνθήκες και καταπονήσεις και το 
χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής του. 
 
Επιφάνεια πλατφόρμας 
Η επιφάνεια της πλατφόρμας είναι κατασκευασμένη από φύλλο αλουμινίου με ανάγλυφο σχέδιο τύπου ‘‘κριθαράκι’’ 
πάχους 3mm + 2mm ώστε να είναι αντιολισθητική και να μην αφήνει το νερό να λιμνάσει. Έχει ειδικό άνοιγμα – 
πορτάκι για την διευκόλυνση της επιθεώρησης του εσωτερικού μέρους του οργάνου. Η πλατφόρμα είναι ειδικά 
επεξεργασμένη για να αντέχει στις έντονες εξωτερικές συνθήκες. 
 
Σκελετός και βάση-μηχανισμός τραμπάλας 
Η μεταλλική σωληνωτή δομή του σκελετού του μύλου είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλινο σωλήνα 
διατομής 30-40mm, όπως και ο σκελετός της βάσης του μηχανισμού είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι 
και όλα τα μεταλλικά στοιχεία είναι ειδικά επεξεργασμένα για εξωτερικούς χώρους. 
 
Βαφές μεταλλικών μερών 
Για τα μεταλλικά μέρη του οργάνου έχει χρησιμοποιηθεί βαφή σε σκόνη για την καλύτερη αντοχή του υλικού σε 
έντονες εξωτερικές καιρικές συνθήκες. Οι βαφές που χρησιμοποιούνται για τα τμήματα της κατασκευής είναι 
ακίνδυνες προς τον χρήστη και φιλικές προς το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν και ως πρόσθετο 
προστατευτικό. Είναι ειδικά επιλεγμένες για να καλύπτουν τις φυσικές κλιματολογικές συνθήκες και είναι σύμφωνες 
με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
 
Μεταλλικοί σύνδεσμοι 
Οι κοχλίες και όλοι οι μεταλλικοί σύνδεσμοι που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 
ώστε να μην σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς των DIN.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 8600,00      

 

A.T.: 378  
 
ΝΕΟ_ΠΡΣ Β13.5  Μεταλλική κούνια 2 θέσεων με ένα κάθισμα ασφαλείας νηπίων και ένα 

κάθισμα ΑμεΑ   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5104 100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση κούνιας νηπίων και ΑΜΕΑ. Το όργανο απευθύνεται σε νήπια 1-3 και σε 
ΑμεΑ 5-12 ετών.  
Η ασφαλής χρήση του οργάνου προβλέπει ελεύθερο χώρο γύρω από το όργανο καθώς και περιμετρική επιφάνεια 
πρόσκρουσης με εμβαδό 20,55μ2 η οποία περιγράφεται από  τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN-1176-1 και 
πρέπει να καλύπτεται από κατάλληλο υλικό απορρόφησης κραδασμού όπως τα δάπεδα ασφαλείας.  
Τα ειδικά επιλεγμένα υλικά εγγυώνται την ασφαλή χρήση του οργάνου από παιδιά, είναι κατάλληλα για χρήση σε 
εξωτερικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Ο σχεδιασμός του οργάνου υιοθετεί και καλύπτει 
πλήρως τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 1176-1 διασφαλίζοντας έτσι την βέλτιστη ποιότητα εργονομίας και 
ασφάλειας. 
Τεχνική Περιγραφή Οργάνου 
 
Το όργανο της παιδικής χαράς αποτελείται από μία οριζόντια δοκό τετραγωνικής διατομής με δύο πλάγιες 
επιφάνειες στα πλαϊνά που στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων (4) υποστυλωμάτων υπό γωνία, ένα κάθισμα νηπίων 
και ένα κάθισμα για ΑμεΑ με τις αλυσίδες στήριξης τους. Η ένωση της δοκού με τα ξύλινα υποστυλώματα 
επιτυγχάνεται με την βοήθεια πλαστικών επιφανειών. Οι γενικές διαστάσεις του οργάνου είναι: Μήκος 3470mm, 
Πλάτος 1790mm και Ύψος 2420mm. Είναι όργανο που η χρήση του προβλέπεται και από ΑμεΑ. 
 
Προδιαγραφές υλικών 
Υποστυλώματα, ένωση πλαϊνών υποστηλωμάτων 
 Οι επιφάνειες που βοηθούν στην στήριξη και ένωση ανά δύο των πλαϊνών μερών των υποστυλωμάτων, 
κατασκευάζονται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) και καλύπτονται από ειδικά διαπιστευμένο 
καουτσούκ. Το HDPE είναι ένα σύγχρονο, οικολογικό υλικό που προσφέρει την υψηλή προστασία από την υπεριώδη 
ακτινοβολία (UV) αλλά και την anti-graffiti ιδιότητα. Παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες αντοχές στις καιρικές συνθήκες 
και καταπονήσεις και το χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής του. 
  
Σκελετός, υποστυλώματα και οριζόντια δοκός 
Ο σκελετός αποτελείται από τέσσερα (4) υποστυλώματα υπό γωνία, που ανά δύο σχηματίζουν μία βάση στήριξης 
στην κάθε πλευρά αντίστοιχα και ενώνονται μεταξύ τους με μία οριζόντια δοκό τετραγωνικής διατομής με 
τριγωνικές επιφάνειες υπό γωνία στις άκρες της. Η δομή του κάθε υποστυλώματος αποτελείται από μεταλλικό 
σωλήνα και λάμα (διαστάσεων 50x5mm) που είναι ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω στον σωλήνα για να στηριχτούν οι 
διακοσμητικές και προστατευτικές επιφάνειες από HDPE. Τα τέσσερα (4) υποστυλώματα είναι κατασκευασμένα 
από γαλβανισμένο χάλυβα με φινίρισμα θερμοστατικής, πολυεστερικής βαφής φούρνου και καλύπτονται από τάπες 
προστασίας από HDPE, ενώ η οριζόντια δοκός είναι θερμογαλβανισμένη με διαστάσεις 70x70x7mm. 
 
Καθίσματα και αλυσίδα στήριξης 
Το κάθισμα νηπίων είναι ασφαλείας (σε σχήμα καλαθιού) κατασκευασμένο από χάλυβα έτσι ώστε λόγω βάρους να 
δημιουργείτε καλύτερη ταλάντωση της κούνιας αλλά και να μην επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, όπως ο 
αέρας, αλλά είναι και καλυμμένο με αντιολισθητικό καουτσούκ. Το κάθισμα για ΑμεΑ είναι κατασκευασμένο από 
πολυαιθυλένιο και είναι ειδική κατασκευή για να παρέχει ασφάλεια στον χρήστη, δηλαδή υπάρχει πτυσσόμενη 
προστατευτική άκαμπτη πλεξίδα για την προστασία του χρήστη. Η αλυσίδα στήριξης των καθισμάτων είναι από 
ανοξείδωτο χάλυβα για την μεγαλύτερη αντοχή του βάρους. 
 
Σύνδεσμοι από πολυαιθυλένιο  
Οι σύνδεσμοι αυτοί κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο (HDPE), είναι ανακυκλώσιμοι και διαθέτουν UV για την 
προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. 
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Βαφές μεταλλικών μερών 
Στα μεταλλικά μέρη του οργάνου (υποστυλώματα) έχει χρησιμοποιηθεί θερμοστατική, πολυεστερική βαφή 
φούρνου. Οι βαφές που χρησιμοποιούνται για τα τμήματα της κατασκευής είναι ακίνδυνες προς τον χρήστη και 
φιλικές προς το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν και ως πρόσθετο προστατευτικό. Είναι ειδικά επιλεγμένες 
για να καλύπτουν τις φυσικές κλιματολογικές συνθήκες και είναι σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.  
 
Μεταλλικοί σύνδεσμοι 
Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην σκουριάζουν ή από χάλυβα 
γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους κανονισμούς των DIN. Οι κοχλίες που 
χρησιμοποιούνται για τις συνδέσεις δημιουργούν προεξοχές που καλύπτονται πλήρως όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 
1176-1. 
 
Πάκτωση οργάνου 
Η θεμελίωση του οργάνου στο έδαφος γίνεται μέσω τεσσάρων (4) βάσεων. Οι βάσεις είναι ειδικά σχεδιασμένες για 
να διατηρούν τα μεταλλικά κυματοειδούς μορφής υποστυλώματα/δοκοθήκες σε σημαντική απόσταση από την 
επιφάνεια του εδάφους έτσι ώστε να τα προφυλάσσει από την υγρασία και άλλες δυσάρεστες συνέπειες. 
 
Στην περίπτωση μη σταθερού εδάφους 
 
Η κατασκευή εδράζεται στο έδαφος με ειδικά θεμέλια σε βάθος 500mm σύμφωνα με το ΕΝ 1176-1 4.2.14 και 
προσθέτει την απαραίτητη σταθερότητα και κατά συνέπεια ασφάλεια που απαιτείται σε κάθε σύνθεση οργάνου 
παιδικής χαράς. 
Το υλικό που χρησιμοποιείτε για την θεμελίωση είναι σκυρόδεμα και καλύπτει τα 300mm από το βάθος του 
ανοίγματος καθώς τα υπόλοιπα 200mm καλύπτονται με χώμα όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 και είναι στο 
σύνολο τέσσερα (4) θεμέλια. 
 
Στην περίπτωση εδάφους από σκυρόδεμα  
 
Οι κοχλίες που χρησιμοποιούνται για την σύνδεση των βάσεων των υποστηλωμάτων με τα θεμέλια δημιουργούν 
προεξοχές που καλύπτονται πλήρως όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 4.2.5 και είναι στο σύνολο δεκαέξι (16), 
δηλαδή τέσσερις (4) για κάθε βάση ξεχωριστά. 
Για την θεμελίωση θα πρέπει να υπάρχει βάθος του εδάφους από σκυρόδεμα μεγαλύτερο από 150mm.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 3950,00      

 

A.T.: 379  
 
ΝΕΟ_ΠΡΣ Β13.3  Παιχνίδι δραστηριοτήτων κατάλληλο για ΑμεΑ   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5104 100,00%  
 
      Σύντομη Περιγραφή 
Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση οργάνου παιδικής χαράς – θεματικός λαβύρινθος. Το όργανο είναι ένα 
συγκρότημα που προσφέρει την ασφαλή και ψυχαγωγική απασχόληση νηπίων και παιδιών συμπεριλαμβανομένου 
ΑΜΕΑ. Η πρόσβαση σε αυτό είναι εύκολη, όπως και οι λειτουργίες παιχνιδιού που διαθέτει ώστε να μην απαιτείται 
μεγαλύτερη προσπάθεια από όσο είναι δυνατόν. Το όργανο μορφολογικά παραπέμπει σε λαβύρινθο με θέμα ζούγκλα 
και απευθύνεται σε παιδιά 3 έως 12 ετών. 
Η ασφαλής χρήση του οργάνου προβλέπει ελεύθερο χώρο γύρω από το όργανο καθώς και περιμετρική επιφάνεια 
πρόσκρουσης με εμβαδό 42,25μ2 η οποία περιγράφεται από  τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 1176 1-7 και 
πρέπει να καλύπτεται από κατάλληλο υλικό απορρόφησης κραδασμού όπως τα δάπεδα ασφαλείας.  
Τα ειδικά επιλεγμένα υλικά εγγυώνται την ασφαλή χρήση του οργάνου από παιδιά, είναι κατάλληλα για χρήση σε 
εξωτερικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Ο σχεδιασμός του οργάνου υιοθετεί και καλύπτει 
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πλήρως τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 1176 1-7 διασφαλίζοντας έτσι την βέλτιστη ποιότητα εργονομίας και 
ασφάλειας. 
 
Τεχνική Περιγραφή Οργάνου 
 Η σύνθεση λαβύρινθος κατασκευάζεται από χρηστικά και διακοσμητικά πλαστικά πάνελ (πάχους 15 ή 
19mm) που κατασκευάζονται από πολυκρυσταλλικό θερμοηλεκτρικό πλαστικό υλικό (PTE - πολυαιθυλένιο PE) και 
στερεώνονται σε στρογγυλούς αλουμινένιους ορθοστάτες διατομής Φ127mm με πάχος τοιχώματος 2,5mm μέσω 
μεταλλικών πλαισίων.  
 Ο σχεδιασμός της σύνθεσης επιτρέπει την χρήση από παιδιά όλων των ηλικιών αλλά περαιτέρω μέριμνα έχει 
γίνει για την χρήση της από ΑΜΕΑ και ειδικότερα από παιδιά που χρησιμοποιούν αναπηρικό καροτσάκι για την 
μετακίνηση τους. 
 Η σύνθεση περιλαμβάνει στο σύνολο εννέα πλευρές με την κάθε μία να διαθέτει ένα παιχνίδι με θεματική 
διακόσμηση. Τα παιχνίδια αυτά είναι: 
1. King Kong: μεταλλόφωνο με εφτά «καμπανάκια» που παράγουν τον σχετικό ήχο μετά από κτύπο από μικρό 
σφυρί με πλαστικό άκρο. 
2. Φιδάκι: Εγχάρακτο πάνελ PTE που φέρει κινούμενο στοιχείο πάνω στην διαδρομή που υπάρχει ως άνοιγμα 
στο πάνελ. 
3. Γρανάζια: Γρανάζια από PTE με επικάλυψη από πολυκαρμπονικό πάχους 3mm, κινούμενα γύρω από τον 
άξονα τους και σε σχέση μεταξύ τους κατά βούληση του χρήστη. 
4. «Ποδήλατο»: Μεταλλικός σωλήνας διατομής Φ40mm καμπυλωμένος έτσι ώστε να παραπέμπει στην 
λειτουργία περιστροφής των πεταλιών ποδηλάτου μόνο που βρίσκεται σε τέτοιο ύψος που επιτρέπει την 
περιστροφή με χρήση των χεριών. Η περιστροφή επιτυγχάνεται με κατάλληλα ρουλεμάν. Το πάνελ στο οποίο 
στηρίζεται η κατασκευή διαθέτει και επιγραφή με κείμενο KONG και ένα στέμμα που φτιάχνονται από τεμάχια PTE 
βιδωμένα στο κύριο πάνελ.  
5. Δραστηριότητες αφής:  Περιλαμβάνει διαφόρων τύπων περιστρεφόμενα στοιχεία και εγχάρακτα σχέδια για 
να προκαλέσει τον αισθητηριακό ερεθισμό. 
6. Καθρέφτης παραμόρφωσης: Ανοξείδωτη λαμαρίνα προσαρμοσμένη σε μεταλλικό πλαίσιο και κατάλληλα 
κυρτωμένη για να αποδίδει την παραμόρφωση στην εικόνα. 
7. Τρίλιζα:  Περιλαμβάνει 6 πλαστικούς PTE κίτρινους κυλίνδρους βαμμένους εναλλάξ με x και o σε μαύρο 
χρώμα που προσαρμόζονται σε μεταλλικό πλαίσιο 
8. Καμπανάκια: Σταθερά καμπανάκια (chimes) διατομής Φ30mm και διαφορετικού μήκους το καθένα που 
λειτουργούν ως μουσικό όργανο για την αισθητηριακή ανάπτυξη των παιδιών ενώ εγχάρακτο στο πάνελ υπάρχει 
σχέδιο από μουσικές νότες. 
9. Καταπέλτης: Μηχανισμός από εσωτερικό κύβο από λαμαρίνα με κάλυψη από πλαστικό PTE. Υπάρχει μοχλός 
από PTE που ενεργοποιεί έναν κρυφό δίσκο που διατρέχει έναν κοιλοδοκό με καμπανάκι.     
 
 Η σύνθεση διαθέτει στο σύνολο της εγχάρακτα πάνελ PTE ή μικρότερα τεμάχια PTE βιδωμένα σε αυτά με 
μορφές γορίλα, φρούτων, μουσικών νότων, φιδάκι, φύλλο δένδρου, συννεφάκια, βουνά κ.α. Κάποια από τα πάνελ 
καλύπτουν πλήρως την πλευρά στην οποία προσαρμόζονται ενώ άλλα έχουν άνοιγμα στην βάση τους που λειτουργεί 
ως θύρα για την διέλευση χρηστών με αναπηρικό καροτσάκι. Το συνολικό ύψος της σύνθεσης είναι 2μ.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ     
 (Αριθμητικώς): 15000,00      

 

A.T.: 380  
 
ΝΕΟ_ΠΡΣ Β13.2  Κούνια αμαξίδιο κατάλληλο για ΑμεΑ   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5104 100,00%  
 
      Σύντομη Περιγραφή 
Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση οργάνου – κούνια παιδικής χαράς. Το όργανο απευθύνεται σε παιδιά 3-12 
ετών και η χρήση του προβλέπεται και από ΑΜΕΑ. 
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Η ασφαλής χρήση του οργάνου προβλέπει ελεύθερο χώρο γύρω από το όργανο καθώς και περιμετρική επιφάνεια 
πρόσκρουσης με εμβαδό 60,00μ2 η οποία περιγράφεται από  τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 1176 1-7 και 
πρέπει να καλύπτεται από κατάλληλο υλικό απορρόφησης κραδασμού όπως τα δάπεδα ασφαλείας.  
Τα ειδικά επιλεγμένα υλικά εγγυώνται την ασφαλή χρήση του οργάνου από παιδιά, είναι κατάλληλα για χρήση σε 
εξωτερικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Ο σχεδιασμός του οργάνου υιοθετεί και καλύπτει 
πλήρως τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 1176 1-7 διασφαλίζοντας έτσι την βέλτιστη ποιότητα εργονομίας και 
ασφάλειας. Η αυστηρή τήρηση των κανονισμών αυτών είναι επιβαλλόμενη και προσβλέπει στην ασφαλή χρήση της 
παιδικής χαράς από παιδιά κάθε ηλικίας. 
 
Τεχνική Περιγραφή Οργάνου 
Η κούνια αποτελείται από τον σκελετό της και ένα καλάθι με μεταλλική πλατφόρμα και πόρτα - ράμπα εισόδου. 
Ο μεταλλικός σκελετός της κούνιας αποτελείται από τέσσερις μεταλλικές δοκούς οι οποίες ανά δύο ενώνονται 
δημιουργώντας δύο τριγωνικής μορφής πλαϊνά στηρίγματα που ενώνονται μεταξύ τους με μία οριζόντια μεταλλική 
δοκό. Στο πάνω μέρος της δοκού συνδέεται κάθετα μία καμπυλόγραμμη σωληνωτή μορφή που στις άκρες της 
κρεμιούνται δύο (2) συρματόσχοινα που βοηθούν τον χρήστη στον χειρισμό της ταλάντωσης της κούνιας.  Η ένωση 
του καλαθιού με τον μεταλλικό σκελετό της κούνιας επιτυγχάνεται με την βοήθεια ενός ρουλεμάν που βοηθάει στην 
ταλάντωση της κούνιας και έχει σύστημα περιορισμού ταχύτητας και διαδρομής. 
Το καλάθι αποτελείται από μία σωληνωτή κατασκευή ειδικά διαμορφωμένη για την χρήση από άτομα με αναπηρικά 
αμαξίδια (ΑμεΑ). Η πρόσβαση του χρήστη στο όργανο γίνεται με την βοήθεια μίας πλευρικής εισόδου με ράμπα που 
στηρίζεται σε ειδικές οπές μέσα στο έδαφος και συγκρατείται από το καλάθι με μεταλλικές αλυσίδες ασφαλείας. Η 
ράμπα όταν κλείνει χρησιμοποιείται σαν προστατευτικό κιγκλίδωμα του καλαθιού. Η ασφάλιση της πόρτας εισόδου 
πραγματοποιείται με τη βοήθεια γάντζων ασφαλείας και σύρτες με ελατήριο ασφαλείας. Η πλατφόρμα και η ράμπα 
έχουν αλουμινένια επιφάνεια με ανάγλυφο σχέδιο τύπου κριθαράκι πάχους 3mm + 2mm. Οι επιφάνειες που 
χρησιμοποιούνται ως πινακίδες οδηγιών του οργάνου αλλά και τα διακοσμητικά – σύνδεσμοι των πλαϊνών των 
σκελετών είναι κατασκευασμένες από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE). 
Η τοποθέτηση του οργάνου στο έδαφος πραγματοποιείται με την μέθοδο της πάκτωσης στο έδαφος με τη βοήθεια 
σκυροδέματος. 
 
Χρήσιμες Πληροφορίες και Οδηγίες 
• Η κούνια είναι ειδικά διαμορφωμένη / σχεδιασμένη για χρήστες αναπηρικών αμαξίδιων. 
• Ο  χρήστης του οργάνου αφού ανέβει στην πλατφόρμα, με την βοήθεια ράμπας, στον ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο θα πρέπει να ακινητοποιήσει τους τροχούς με τα κατάλληλα φρένα και να αγκυρώσει το αναπηρικό αμαξίδιο 
με τη βοήθεια δύο (2) ρυθμιζόμενων ιμάντων ασφαλείας. 
• Η ταλάντωση της κούνιας πρέπει να ελέγχεται αποκλειστικά από έναν ικανό χειριστή έξω από το όργανο, αν 
και υπάρχουν ειδικά σχεδιασμένα συρματόσχοινα που διευκολύνουν τον χρήστη στον χειρισμό του καλαθιού τόσο 
σε μετωπική όσο και σε πλευρική θέση σε σχέση με την κατεύθυνση της ταλάντωσης. 
• Η παρουσία ενός επόπτη είναι υποχρεωτική την ώρα που χρησιμοποιείται το όργανο, για την αποφυγή της 
ακατάλληλης χρήσης του. 
• Είναι υποχρεωτικό να μην επιτρέπεται στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στο όργανο, ειδικά όταν ο χώρος 
παιχνιδιού είναι κλειστός. Αυτό αποτρέπει την ακατάλληλη χρήση του οργάνου και τις ζημιές του. 
• Η περιοδική συντήρηση είναι υποχρεωτική, ακολουθώντας το εγχειρίδιο που παρέχεται στον πελάτη. 
• Είναι εξοπλισμένη με σύστημα περιορισμού ταχύτητας και διαδρομής που αποτελείται από ένα έμβολο 
λαδιού τοποθετημένο μεταξύ του καλαθιού και της δοκού στήριξης. 
 
Προδιαγραφές υλικών 
Πινακίδα οδηγιών χρήσης, διακοσμητικά – πλαϊνά στηρίσματα 
Οι επιφάνειες που χρησιμοποιούνται ως πινακίδες οδηγιών χρήσης της κούνιας και τα πλαϊνά διακοσμητικά 
στηρίγματα του σκελετού και του καλαθιού είναι κατασκευασμένα από χαραγμένες πλάκες υψηλής πυκνότητας 
πολυαιθυλενίου (HDPE) πάχους 19mm. Το HDPE είναι ένα σύγχρονο, οικολογικό υλικό που προσφέρει την υψηλή 
προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) αλλά και την anti-graffiti ιδιότητα. Παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες 
αντοχές στις καιρικές συνθήκες και καταπονήσεις και το χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής του. 
 
Επιφάνεια πλατφόρμας και ράμπα 
Η επιφάνεια της πλατφόρμας και η ράμπα ανάβασης - εισόδου είναι κατασκευασμένες από φύλλο αλουμινίου με 
ανάγλυφο σχέδιο τύπου ‘‘κριθαράκι’’ πάχους 3mm + 2mm ειδικά διαμορφωμένες στις άκρες τους για την αποφυγή 
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τραυματισμού του χρήστη. Η πλατφόρμα είναι ειδικά επεξεργασμένη για να αντέχει στις έντονες εξωτερικές 
συνθήκες, αντιολισθητική και δεν αφήνει το νερό να λιμνάσει. 
 
Συρματόσχοινα 
Τα συρματόσχοινα που χρησιμοποιούνται για τον χειρισμό της ταλάντωσης της κούνιας από τον χρήστη είναι 
μεταλλικά και ειδικά σχεδιασμένα ώστε να είναι φιλικά προς τον χρήστη και κατασκευασμένα με τέτοιον τρόπο ώστε 
να έχουν μεγάλη αντοχή βάρους λόγω της έλξης που εφαρμόζεται σε αυτά. 
 
Ιμάντες στήριξης του αμαξιδίου 
Οι ιμάντες στήριξης του αμαξιδίου είναι ασφαλείας και ειδικά σχεδιασμένη για την σωστή στήριξη – αγκύρωση του 
αμαξιδίου στην κούνια και είναι κατασκευασμένα από ύφασμα που αντέχει τις φθορές του χρόνου και των 
κλιματολογικών συνθηκών. 
 
Σκελετός καλαθιού 
Η μεταλλική σωληνωτή δομή του σκελετού του καλαθιού είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλινο σωλήνα  
που αυτό προσφέρει μακροχρόνια αντοχή της κατασκευής στις φθορές του χρόνου και των κλιματολογικών 
συνθηκών, όπως και την στιβαρότητα της κατασκευής. 
 
Σκελετός κούνιας 
Ο σκελετός της κούνιας είναι κατασκευασμένος από ειδική κατασκευή κράματος αλουμινίου 6005 με τομή 90x90mm 
και πάχους 2,50mm και στο πάνω μέρος του φέρει έγχρωμο προστατευτικό καπάκι από υψηλής πυκνότητας 
πολυαιθυλένιο (HDPE) σε σχήμα πυραμίδας. Το κράμα αλουμινίου προσφέρει υψηλότερη αντοχή βάρους και 
ολκιμότητας, δηλαδή η κατασκευή επιδέχεται μεγάλες παραμορφώσεις πριν την θραύση της. 
 
Βαφές μεταλλικών μερών 
Η βαφή του μεταλλικού σκελετού της κούνιας έχει πραγματοποιηθεί με την τεχνική του εμποτισμού σε αυτόκλειστο 
φούρνο με μη τοξικά αντιδιαβρωτικά άλατα και έχει υποβληθεί σε αντιδιαβρωτική και υπεριώδη προστατευτική 
επεξεργασία (UV) με ειδικό φινίρισμα με βάση το νερό που εφαρμόζεται χειροκίνητα. Με αυτόν τον τρόπο η 
κατασκευή προστατεύεται από τις φυσικές εξωτερικές κλιματολογικές συνθήκες, όπως ο ήλιος και είναι σύμφωνες 
με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
 
Μεταλλικοί σύνδεσμοι 
Οι κοχλίες και όλοι οι μεταλλικοί σύνδεσμοι που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 
ώστε να μην σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς των DIN. Οι κοχλίες που χρησιμοποιούνται στις συνδέσεις των αντικειμένων δημιουργούν προεξοχές 
που καλύπτονται πλήρως όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 με την χρήση προστατευτικών καπακιών από HDPE.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 7800,00      

 

A.T.: 381  
 
ΝΕΟ_ΠΡΣ Β13.1  Σύνθετο συγκρότημα κατάλληλο για ΑμεΑ   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5104 100,00%  
 
      Σύντομη Περιγραφή 
Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση συγκροτήματος από δραστηριότητες κατάλληλες για χρήση από ΑΜΕΑ. Η 
κύρια πρόσβαση του οργάνου πραγματοποιείται με μία μεταλλική ράμπα κατάλληλη για την ανάβαση αμαξιδίων και 
οι λειτουργίες παιχνιδιού είναι εύκολες ώστε να μην απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια από όσο είναι δυνατόν από 
τους χρήστες και προσφέρει την ασφαλή και ψυχαγωγική απασχόληση νηπίων και παιδιών συμπεριλαμβανομένου 
ΑΜΕΑ. Το όργανο διαθέτει δύο μονόριχτα κι ένα δίριχτο σκέπαστρο και απευθύνεται σε παιδιά 3 έως 12 ετών. 
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Η ασφαλής χρήση του οργάνου προβλέπει ελεύθερο χώρο γύρω από το όργανο καθώς και περιμετρική επιφάνεια 
πρόσκρουσης με εμβαδό 91,00μ2 η οποία περιγράφεται από  τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 1176 1-7 και ΕΝ 
1176 10-11 και πρέπει να καλύπτεται από κατάλληλο υλικό απορρόφησης κραδασμού όπως τα δάπεδα ασφαλείας. 
Τα ειδικά επιλεγμένα υλικά εγγυώνται την ασφαλή χρήση του οργάνου από παιδιά, είναι κατάλληλα για χρήση σε 
εξωτερικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Ο σχεδιασμός του οργάνου υιοθετεί και καλύπτει 
πλήρως τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 1176 1-7 διασφαλίζοντας έτσι την βέλτιστη ποιότητα εργονομίας και 
ασφάλειας. 
 
Τεχνική Περιγραφή Οργάνου 
Η σύνθεση κατασκευάζεται από τρία (3) πατώματα αλουμινίου που στηρίζονται σε δεκαεννιά (19) μεταλλικούς 
ορθοστάτες που είναι κατασκευασμένοι από κράμα αλουμινίου 6005 με τομή 90x90mm και πάχους 2,50mm. 
Όλα τα προστατευτικά πάνελ, διακοσμητικά πάνελ και τα τρία (3) διαδραστικά παιχνίδια πάνω σε πάνελ είναι 
κατασκευασμένα από χαραγμένες πλάκες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) πάχους 19mm. 
Η είσοδος στο όργανο πραγματοποιείται μέσω μεταλλικής ράμπας αλουμινίου, χαμηλής κλίσης, με πλάτος τέτοιο 
ώστε να είναι άνετη η διέλευση αναπηρικών αμαξιδίων και προστατευτικά κάγκελα σωληνωτής μορφής. 
Στο τέρμα της ράμπας είναι η πρώτη πλατφόρμα στην οποία έχουν τοποθετηθεί τα δύο (2) πάνελ παιχνιδιών πάνω 
σε πλάκες HDPE (1. Διαδραστικά στοιχεία σε σωληνωτό χάλυβα με θέμα τη μουσική και 2. Διαδραστικό στοιχείο με 
πολυανθρακικό κάλυμμα πάχους 3 mm και εσωτερική σφαίρα χάλυβα) και μία τρίλιζα που αποτελείται από τρία (3) 
μεταλλικά σωληνοειδή στηρίγματα και εννιά (9) περιστροφικούς κυλίνδρους με τα σχέδια των συμβόλων της 
τρίλιζας ένα από την κάθε πλευρά. 
Η σύνδεση του πρώτου πατώματος με το δεύτερο επιτυγχάνεται με κεκλιμένη γέφυρα που φέρει προστατευτικό 
δίχτυ στα πλαϊνά της, για την βοήθεια της ανάβασης του χρήστη. Στην είσοδο της κεκλιμένης γέφυρας υπάρχει 
μονόριχτο στέγαστρο από HDPE. Στο δεύτερο πάτωμα υπάρχει μία (1) τσουλήθρα ήπιας κλίσης και μικρού ύψους με 
προστατευτικό πάνελ με χειρολαβές και σκάλα – αναρρίχηση που δημιουργείται από ένα διάτρητο πάνελ και φέρει 
μονόριχτο στέγαστρο διαφορετικής μορφής από το πρώτο. 
Η σύνδεση του δεύτερου πατώματος με το τρίτο επιτυγχάνεται με τη βοήθεια κεκλιμένης γέφυρας που φέρει 
προστατευτικά πάνελ από HDPE, τα οποία στηρίζονται πάνω σε μεταλλικές δοκούς. Το τρίτο πάτωμα αποτελείται 
από τσουλήθρα μεγαλύτερου ύψους που φέρει μεταλλικό σωλήνα ως στήριξη του χρήστη πριν το κατέβασμα και 
σκάλα – αναρρίχηση από επιφάνεια PTE με εξογκώματα και βαθουλώματα ως σκαλοπάτια. Στο κάτω μέρος του 
πύργου, στο ύψος του εδάφους έχει τοποθετηθεί πάνελ με διαδραστικό παιχνίδι περιστροφής ενός κύκλου για την 
εξοικείωση του χρήστη με τα μεγέθη των σχημάτων. 
Ο σχεδιασμός της σύνθεσης επιτρέπει την χρήση από παιδιά όλων των ηλικιών αλλά περαιτέρω μέριμνα έχει γίνει 
για την χρήση της από ΑΜΕΑ και ειδικότερα από παιδιά που χρησιμοποιούν αναπηρικό καροτσάκι για την 
μετακίνηση τους. 
Το συνολικό ύψος της σύνθεσης είναι 3,15μ. 
Προδιαγραφές υλικών 
Πάσσαλοι στήριξης του σύνθετου οργάνου 
Οι δεκαεννιά πάσσαλοι του σύνθετου οργάνου είναι κατασκευασμένοι από μεταλλικό προστατευτικό από κράμα 
αλουμινίου 6005 με τομή 90x90mm και πάχους 2,50mm και στο πάνω μέρος του φέρει έγχρωμο προστατευτικό 
καπάκι από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) σε σχήμα πυραμίδας. Το κράμα αλουμινίου προσφέρει 
υψηλότερη αντοχή βάρους και ολκιμότητας, δηλαδή η κατασκευή επιδέχεται μεγάλες παραμορφώσεις πριν την 
θραύση της. 
Πάνελ της κατασκευής και Διαδραστικά παιχνίδια 
Όλα τα προστατευτικά πάνελ, διακοσμητικά πάνελ και τα διαδραστικά παιχνίδια πάνω σε πάνελ είναι 
κατασκευασμένα από χαραγμένες πλάκες υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου (HDPE) πάχους 19mm. Το HDPE είναι 
ένα σύγχρονο, οικολογικό υλικό που προσφέρει την υψηλή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) αλλά και 
την anti-graffiti ιδιότητα. Παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες αντοχές στις καιρικές συνθήκες και καταπονήσεις και το 
χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής του. 
Επιφάνεια πλατφορμών και ράμπα 
Η επιφάνεια των πλατφορμών, η ράμπα ανάβασης και οι επιφάνειες των κεκλιμένων γεφυρών είναι 
κατασκευασμένες από φύλλο αλουμινίου με ανάγλυφο σχέδιο τύπου ‘‘κριθαράκι’’ πάχους 3mm + 2mm ειδικά 
διαμορφωμένες στις άκρες τους για την αποφυγή τραυματισμού του χρήστη. Η πλατφόρμα είναι ειδικά 
επεξεργασμένη για να αντέχει στις έντονες εξωτερικές συνθήκες, αντιολισθητική και δεν αφήνει το νερό να λιμνάσει. 
Συρματόσχοινα 
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Τα συρματόσχοινα που χρησιμοποιούνται για την στήριξη της κεκλιμένης γέφυρας είναι μεταλλικά και ειδικά 
σχεδιασμένα ώστε να είναι φιλικά προς τον χρήστη και κατασκευασμένα με τέτοιον τρόπο ώστε να έχουν μεγάλη 
αντοχή βάρους λόγω των ταλαντώσεων που εφαρμόζονται σε αυτά. 
Σωληνωτή δομή του οργάνου 
Η μεταλλική σωληνωτή δομή του σύνθετου οργάνου είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλινο σωλήνα  που 
αυτό προσφέρει μακροχρόνια αντοχή της κατασκευής στις φθορές του χρόνου και των κλιματολογικών συνθηκών, 
όπως και την στιβαρότητα της κατασκευής. 
Βαφές μεταλλικών μερών 
Η βαφή όλων των μεταλλικών αντικειμένων του σύνθετου οργάνου έχει πραγματοποιηθεί με την τεχνική του 
εμποτισμού σε αυτόκλειστο φούρνο με μη τοξικά αντιδιαβρωτικά άλατα και έχει υποβληθεί σε αντιδιαβρωτική και 
υπεριώδη προστατευτική επεξεργασία (UV) με ειδικό φινίρισμα με βάση το νερό που εφαρμόζεται χειροκίνητα. Με 
αυτόν τον τρόπο η κατασκευή προστατεύεται από τις φυσικές εξωτερικές κλιματολογικές συνθήκες, όπως ο ήλιος 
και είναι σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Μεταλλικοί σύνδεσμοι 
Οι κοχλίες και όλοι οι μεταλλικοί σύνδεσμοι που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 
ώστε να μην σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς των DIN. Οι κοχλίες που χρησιμοποιούνται στις συνδέσεις των αντικειμένων δημιουργούν προεξοχές 
που καλύπτονται πλήρως όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 με την χρήση προστατευτικών καπακιών από HDPE.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ     
 (Αριθμητικώς): 17000,00      

 
 
 

Ιωάννινα ..../..../2020 
 

Ελέγχθηκε 
Η Προϊσταμένη Τμήματος 

Μελετών & Εκτέλεσης Έργων 
 
 
 
 

Μαρία Χατζηαντωνίου  
 Αρχιτέκτων Μηχ/κος   

Ιωάννινα  ..../.... 2020 
 

Θεωρήθηκε 
Ο Αν/της Προϊστάμενος της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
 
 

Ορέστης Μπρίκος  
Πολιτικός Μηχ/κος  

Ιωάννινα  ..../.... 2020 
 

Οι συντάξαντες 
 
 
 
 

Ιωάννα Ιωάννου 
Αρχιτεκτων Μηχανικός 

 
 
 

Σοφία Γαλάνη 
Πολιτικός Μηχανικός 

  
 

Ιωάννης Κίτσος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 
 
 

Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου 
Δασολογος  
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