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1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1

Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε
τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη.

1.2

Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες
περαιωµένης εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα
εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών
περιλαµβάνονται:

1.3

1.2.1

Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε
τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και των
υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου.

1.2.2

‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε
εργασίας. Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί που
να έχει σχέση µε το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, την
ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την
δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων.

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για
απλή διευκρίνιση του όρου ‘’κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που
περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο των τιµών του παρόντος Τιµολογίου.
1.3.1

Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους,
δασµούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας
(Φ.Π.Α.) ]
Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί
και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για
προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια
και σύµφωνα µε τις διατάξεις της Τελωνειακής Νοµοθεσίας δεν
παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση
του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση
οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή
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απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές
και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους
ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή
απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη
διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών µέσων.
1.3.2

Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή
και αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων
ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωµατουµένων και µή,
που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών µε όλες τις
απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, χαµένους χρόνους µεταφορικών
µέσων και τις κάθε είδους µετακινήσεις µέχρι και την πλήρη ενσωµάτωση
(ή/και χρήση τους) ή/και µεταφοράς, σύµφωνα µε τα παραπάνω, των
περισσευµάτων ή/και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους
απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών
περιορισµών που θα ισχύουν σύµφωνα µε την ΕΣΥ και τους λοιπούς
όρους δηµοπράτησης.

1.3.3

Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α.,
ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς
ασφαλιστικούς οργανισµούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται)
κ.λ.π. δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας κ.λπ. κάθε είδους
επιστηµονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του
ειδικευµένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων,
µηχανηµάτων, συνεργείων κ.λπ. ηµεδαπού ή αλλοδαπού εργαζοµένου
στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος).

1.3.4

Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης
(ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθµιση κ.λπ. των
εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού,
ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές
συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύµφωνα µε τους
Όρους ∆ηµοπράτησης.

1.3.5

Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και
ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων
αυτών µετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε
βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους
περιβαλλοντικούς όρους.

1.3.6

Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία
εργοταξιακού εργαστηρίου, τη µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση
ελέγχων και δοκιµών είτε στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο
εγκεκριµένο ή κρατικό εργαστήριο, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους
όρους δηµοπράτησης.

1.3.7

Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της µονάδας
παραγωγής προκατασκευασµένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού,
περιλαµβανοµένων των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου,
κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισµού, υλικών,
µηχανηµάτων,
εργασίας,
βοηθητικών
έργων,
λειτουργίας
των
εγκαταστάσεων, µετά των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών
των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη θέση της τελικής
ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών
αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και
αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και
σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς και λοιπούς συµβατικούς όρους
(ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του
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∆ηµοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε µισθώσει ο Ανάδοχος για τους
οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για
την κατασκευή των έργων της παρούσας σύµβασης).
1.3.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόµενου προσωπικού,
µεταφορών, µεταφορικών µέσων, µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων κλπ.
καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους
δηµοπράτησης του έργου.
1.3.9. Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων
εργαζοµένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγµατα
(κινητά ή ακίνητα) τρίτων.
1.3.10 Οι δαπάνες ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται στα άλλα
τεύχη δηµοπράτησης. Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού
ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου, περιλαµβάνονται και τα
κάθε είδους «δοκιµαστικά τµήµατα» (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών,
χρήση µηχανηµάτων, εργασία, κ.λπ.)
1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και
λοιπού εξοπλισµού, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα
στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η
συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η
επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση
αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του
χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία,η κάθε είδους
σταλία τους εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου
η αποµάκρυνση αυτών µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το
τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα,
λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα που θα
χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα
που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω και
αν δεν χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε
περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία .
1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση
ενσωµάτωσης, µε τις τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες µεταφορές,
κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων,
που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία
άρθρα του παρόντος, µαζί µε την εργασία πλύσεως ή εµπλουτισµού, που
τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών,
λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών,
που ισχύουν σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
1.3.13. Οι δαπάνες από επιβεβληµένες καθυστερήσεις, µειωµένες αποδόσεις και
µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να
προκύψουν από τυχόν εµπόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά
ευρήµατα, µη παράδοση περιορισµένης έκτασης περιοχών του έργου, που
απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές παρεµβάσεις, που θα
προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. ∆.Ε.Η, κλπ.),
από την ανάγκη κατασκευής του έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω
εµποδίων, από τις αναγκαίες µετρήσεις (τοπογραφικές, γεωτεχνικές κ.α.),
ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές
προβλέπονται από το σύνολο των συµβατικών τευχών είτε αυτές
αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα
K:\N0600\cons\tefhi\5213_TM.doc

3

N0600/5213/B06

του τιµολογίου καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν από
την εξασφάλιση της κυκλοφορίας (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων
µετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόµα και από προσωρινές περιοδικές ή
και µόνιµες αλλαγές των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην ευρύτερη
περιοχή του έργου από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα
έργα κλπ.).
1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων
ασφάλειας για τη µη παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών,
οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή
των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόµενες περιοχές απ’ αυτά.
1.3.15 Οι
κάθε
είδους
δαπάνες
τοπογραφήσεων,
πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού
δικτύου και εγκατάστασης των χωροσταθµικών αφετηριών (REPERS) που
απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, εκτός αν αλλιώς
ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη µελετών εφαρµογής,
κατασκευαστικών σχεδίων και µελετών συναρµογής µε τις συνθήκες
κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης,
εντοπισµού καθώς και οι σχετικές µελέτες αντιµετώπισης των εµποδίων
που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως θεµέλια,
υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύµφωνα
µε όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης
του έργου και για όλα τα έργα, που κατασκευάζονται στα πλαίσια της
παρούσας σύµβασης. Οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου
Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).
1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως
υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα
παρουσιαστούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιµετρητικών στοιχείων
από κοινού µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον
Ανάδοχο) των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων που θα
υποβληθούν για αρµόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων
εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του
εδάφους,σε ψηφιακή µορφή,σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα τεύχη
δηµοπράτησης.
1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των
καταλόγων οπλισµού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για
έλεγχο στην Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής των στοιχείων της
µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η
δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη ‘’όπως
κατασκευάσθηκε’’.
1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζοµένων µε τις
διερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή
άλλων έργων και εµποδίων, καθώς εφόσον αυτό ρητά προβλέπεται στα
συµβατικά τεύχη και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισµούς Κοινής
Ωφελείας ή άλλους συναρµοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται
διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων , για την αντιµετώπιση όλων των
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.20 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου,
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση
πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε ενηµερωτικά στοιχεία ως προς
το έργο σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης.
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1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του
έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα,
προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών,
του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και
εµπόδια σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους.
1.3.22 Οι δαπάνες για
χρήση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας,
κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. µε
οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23 Οι δαπάνες για τη δηµιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και
προσπελάσεων στα διάφορα τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των
δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα
απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων των
δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών για την
αποξήλωση και αποµάκρυνσή τους καθώς και την περιβαλλοντική
αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων
εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για
διατήρησή τους .
1.3.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς και
αποζηµίωσης κάθε είδους βλάβης ή µη συνήθους φθοράς που θα
προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου (περιλαµβανοµένης της
µεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση
των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νοµικών
διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα
Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς
όρους δηµοπράτησης
1.3.26 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των
εργαλείων, µηχανηµάτων κ.λπ.
1.3.27 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών για λογαριασµό του κυρίου του έργου, κάθε
είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις,Πολεοδοµία ή
και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν
περιγράφεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.3.28 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των
Ο.Κ.Ω. διέρχονται εγκάρσια από το εύρος κατάληψης της οδού ή
επηρεάζονται τοπικά από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι
δαπάνες για άρση τυχόν προβληµάτων από την εκτέλεση των εργασιών,
την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και
ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου.
1.3.29 Οι δαπάνες µίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας,
κατασκευής, σήµανσης και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών
οδών που απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου,
οι δαπάνες εντοπισµού και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και
εξασφάλισης σχετικών αδειών για την εναπόθεση προϊόντων
ορυγµάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων υλικών
γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών προσπέλασής τους
καθώς και οι δαπάνες για την τελική τους διαµόρφωση µετά την
περαίωση των εργασιών, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
1.3.30

Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές
προδιαγραφές,
όπως
µελέτες
σύνθεσης
σκυροδεµάτων
και
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ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ευστάθειας ικριωµάτων, µελέτες εξυγίανσης
εδάφους κλπ. όπως προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.3.31

Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την
εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο µέχρι και την παραλαβή του έργου,
τα οποία προβλέπονται στις σχετικές µελέτες, στους περιβαλλοντικούς
όρους, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στα τεύχη
δηµοπράτησης.

1.3.32 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο
όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του
έργου.
1.4

Στις τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου δεν περιλαµβάνονται το
Όφελος (Ο.Ε.) και τα Γενικά ΄Έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα
πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας,
σήµανσης εργοταξίων, φόρων, δασµών, ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήµου,
συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών
επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π.
και γενικά τα επισφαλή έξοδα.
Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται
συνολικά σε ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%)
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως
αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου.

1.5

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου
επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.

2

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ 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 µε
τη βοήθειά τους επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων
υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν 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 ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους εργασιών του παρόντος
Τιµολογίου.
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2.2

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 κανενός άλλου άρθρου
που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο.

2.1.6

Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον (συνοπτικό) πίνακα
τιµών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ 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 ΗΡ, η δε απόδοση
των υδραυλικών σφυρών είναι µειωµένη)

2.2.2

ΕΙ∆Η 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.
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-

-

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).
Κλειδαριές και κύλινδροι
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 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.
Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή
χαλύβδινες ή πλαστικές µε κλειδαριά ασφαλείας.
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 ∆ηµοσίων
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 ορισµένων λοιπών διαστάσεων,
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πλήρως περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο.
Από τις 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.
Η (οι) ποσότητα (-ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή
(-ες) επιµετρήθηκε (-αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (-αν) από την
Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ο-νται) σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο για τα
διάφορα είδη χρωµατισµών. Η (οι) τιµή (-ές) µονάδας θα αποτελεί (-ούν) 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».
Όλες οι τιµές 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, δίνονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα
οποία ισχύουν γενικά όταν η δαπάνη των ικριωµάτων δεν πληρώνεται µε άλλο
άρθρο του Τιµολογίου που αφορά προηγούµενες εργασίες (π.χ. επιχρίσµατα) ή
όταν τα ικριώµατα πληρώνονται ιδιαιτέρως.
Οι πρόσθετες τιµές χρωµατισµών καταβάλλονται εφ΄ άπαξ για την ίδια επιφάνεια
άσχετα µε τις εργασίες προπαρασκευής και ανακαίνισης ή χρωµατισµού, που
εκτελούνται στην ίδια επιφάνεια και πληρώνονται µε τις ιδιαίτερες τιµές τους.
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 απαιτείται ή επιβάλλεται η εκτέλεση των χρωµατισµών να γίνει
χωρίς αυτά να είναι στη θέση τους.
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
κατεχόµενης από µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί
συµβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:
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Συντελεστής
α/α Είδος
1. Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή µε

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου

2,30
2,70
3,00

Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές
µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου

1,90
2,30
2,60

Υαλοστάσια :
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί µπατικού
δ) παραθύρων ρολλών
ε) σιδερένια
Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού,
γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολλών
Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου

3,70

των

Σιδερένιες θύρες :
α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα
β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές
γ) χωρίς επένδύση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά)
δ) µε κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ
Προπετάσµατα σιδηρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα
γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας)
Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου
Θερµαντικά σώµατα :
Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής
των θερµαντικών σωµάτων

2.2.4.

1,00
1,40
1,80
1,60
1,00

2,60
2,80
2,00
1,00
1,60
2,50
1,00
1,60
1,00
1,50

ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
1. Τα συνήθη µάρµαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα
ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα
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ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Πεντέλης
Κοκκιναρά
Κοζάνης
Αγ. Μαρίνας
Καπανδριτίου
Μαραθώνα
Νάξου
Αλιβερίου
Μαραθώνα
Βέροιας
Θάσου
Πηλίου

Λευκό
Τεφρόν
Λευκό
Λευκό συνεφώδες
Κιτρινωπό
Γκρί
Λευκό
Τεφρόχρουν – µελανό
Τεφρόχρουν – µελανό
Λευκό
Λευκό
Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ερέτριας
Αµαρύνθου
∆οµβραϊνης Θηβών
∆οµβραϊνης Θηβών
∆οµβραϊνης Θηβών
Στύρων
Λάρισας
Ιωαννίνων
Φαρσάλων
Ύδρας
∆ιονύσου

Ερυθρότεφρο
Ερυθρότεφρο
Μπεζ
Κίτρινο
Ερυθρό
Πράσινο
Πράσινο
Μπεζ
Γκρι
Ροδότεφρο πολύχρωµο
Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ιωαννίνων
Χίου
Χίου
Τήνου
Ρόδου
Αγίου Πέτρου
Βυτίνας
Μάνης
Ναυπλίου
Ναυπλίου
Μυτιλήνης
Τρίπολης
Σαλαµίνας
Αράχωβας

Ροδόχρουν
Τεφρό
Κίτρινο
Πράσινο
Μπεζ
Μαύρο
Μαύρο
Ερυθρό
Ερυθρό
Κίτρινο
Ερυθρό πολύχρωµο
Γκρι µε λευκές φέτες
Γκρι ή πολύχρωµο
καφέ

2. Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η
στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)
3. Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε
λευκό τσιµέντο.
2.2.5.

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ.
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Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλλουµινίου)
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.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ
Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στη στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ σηµαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριµένη ΕΤΕΠ για το εν
λόγω αντικείµενο εργασιών

Κωδικός ΝΕΤΟΙΚ

Κωδ ΕΤΕΠ
"ΕΛΟΤ
ΤΠ1501-" +

Σύντοµη περιγραφή
ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

02-03-00-00

ΟΙΚ/20.02

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες για την δηµιουργία
υπογείων κ.λ.π. χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων
εκσκαφής

ΟΙΚ/20.03

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή µεταφορά
των προϊόντων εκσκαφής

02-03-00-00

Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς την
καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

02-04-00-00

ΟΙΚ/20.05
ΟΙΚ/20.06

Προσαύξηση τιµών εκσκαφών βάθους µεγαλύτερου των 2,00m

---

ΟΙΚ/20.10
ΟΙΚ/20.20

Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων
Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου

02-07-02-00

ΟΙΚ/20.30
ΟΙΚ/20.42
ΟΙΚ/22.10
σχετ. ΟΙΚ/41.01

ΟΙΚ/32.01

---

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα

---

Καθαρή µεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε
αυτοκίνητο
Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα
Χειρόθετη λιθοπλήρωση τάφρων και στραγγιστηρίων
ΟΜΑ∆Α Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ - ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ

--15-02-01-01
08-03-02-00

01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00
01-04-00-00
01-04-00-00
01-04-00-00
--01-02-01-00
---

Προµήθεια , µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού

ΟΙΚ/38.01
ΟΙΚ/38.02
ΟΙΚ/38.03
ΟΙΚ/38.06
ΟΙΚ/38.20
ΟΙΚ/38.45

Ξυλότυποι χυτών τοίχων
Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
Προσαύξηση τιµής ξυλοτύπων λόγω ύψους
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος
Αποστάτες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων
ΟΜΑ∆Α Γ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ∆ΙΑΖΩΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ

ΟΙΚ/42.11

Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα των 400kg τσιµέντου

03-02-01-00

ΟΙΚ/46.01
ΟΙΚ/49.01
ΟΙΚ/49.05
ΟΙΚ/71.22

Οπτοπλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους
6x9x19cm
∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα
Ενισχύσεις τοιχοδοµών µε συνθετικό πλέγµα
Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητα µε τσιµεντοκονίαµα

03-02-02-00

ΟΙΚ/71.46
ΟΙΚ/72.16

Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγµάτων µε
ασβεστοτσιµεντοκονίαµα
Επικεράµωση µε κεραµίδια ρωµαϊκού τύπου
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ΟΙΚ/73.33
ΟIK/73.34
ΟΙΚ/73.35
σχ.ΟΙΚ/73.75

ΟΜΑ∆Α ∆: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια
Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 1
Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια
Περιθώρια (σοβατεπιά) µε τάπητα από Linoleum

ΟΙΚ/73.75

Αντιολισθητικό ελαστικό παρέµβληµα µαρµάρινων βαθµίδων

σχετ.ΟΙΚ/73.91
σχετ.ΟΙΚ/73.96
ΟΙΚ/74.20

03-07-02-00
03-07-02-00
-------

Κατασκευή λείου ελαφρού βιοµηχανικού δαπέδου µε σκληρυντικό
αντιολισθητικό υλικό επί γαρµπιλοδέµατος ελαχίστου πάχους 7εκ.
Επένδυση δαπέδου µε αντιστατικούς τάπητες Linoleum
Γλυφές µεµονωµένες (εργαλείου) επί µαρµάρων

--03-07-06-02
---

σχετ.ΟΙΚ/75.11.02

Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό,
πάχους 2cm, προέλευσης Νάξου ή Τήνου ή Πάρου ή Καβάλας

---

Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό,
πάχους 2cm, προέλευσης Νάξου ή Τήνου ή Πάρου ή Καβάλας

---

σχετ.ΟΙΚ/75.31.02

Μπαλκονοποδιές µήκους έως 2,00m από µάρµαρο πάχους 3cm,
προέλευσης Νάξου ή Τήνου ή Πάρου ή Καβάλας

---

σχετ.ΟΙΚ/75.36.02

---

σχετ.ΟΙΚ/75.41.01
ΟΙΚ/78.30
ΟΙΚ/31.02
OIK/33.01

Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00m µε µάρµαρο λευκό ή ανοιχτό
γκρι χτενιστό προέλευσης Νάξου ή Πάρου ή Τήνου ή Καβάλας, πάχους
3/2cm (βατήρων/µετώπων)
Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική
Γαρµπιλοδέµατα
Κατασκευή στρώσεων από θηραϊκόδεµα

νέο άρθρο

σχετ.ΟΙΚ/73.37.01

03-07-10-01
01-01-01-00
-----

Επικάλυψη αρµού διαστολής σε δάπεδα ή οροφές µε αυτοκόλλητη
ασφαλτική ταινία τύπου SIKA MULTISEAL πλάτους 10cm
Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα ή µε
τσιµεντοασβεστοκονίαµα 600Kgr τσιµέντου σε δύο στρώσεις, πάχους
2,0 cm

---

03-10-01-00

ΟΙΚ/77.62

Βερνικοχρωµατισµοί επί σπατουλαρισµένων επιφανειών µε εποξειδικά,
πολυουρεθανικά ή ακρυλικά συστήµατα δύο συστατικών
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

03-10-02-00

ΟΙΚ/77.80

Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς
ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού

03-10-02-00

ΟΙΚ/77.84
σχετ.ΟΙΚ/79.02

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό
2
γαλάκτωµα σε τρεις στρώσεις 1 kg/m

σχετ.ΟΙΚ/79.09
νέο άρθρο
ΟΙΚ/79.16

Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο βάρους 4,0kg/m
Τοποθέτηση πλαστικών εξαεριστήρων µόνωσης δωµάτων
Φράγµατα υδρατµών από συνθετικά υλικά

ΟΙΚ/79.18
ΟΙΚ/79.21
σχετ.ΟΙΚ/79.47
ΟΙΚ/79.48

---

2

08-05-01-02
-------

Μεµβράνη HDPE µε κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)
Στεγανωτικό µάζης σκυροδέµατος

---

Θερµοµόνωση τοίχων µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη
πάχους 8cm

03-06-02-02

Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος µε πλάκες από αφρώδη
εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 5cm

03-06-02-01
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ΟΙΚ/77.71

Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών µε βερνικοχρώµατα ενός ή δύο
συστατικών βάσεως νερού ή διαλύτη
ΟΜΑ∆Α E: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

03-10-05-00

ΟΙΚ/52.66
ΟΙΚ/52.79
ΟΙΚ/52.80

Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση µε κεραµίδια γαλλικά κλπ. ή τεχνητές
πλάκες επίπεδες ή κυµατοειδείς
Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή
Σανίδωµα στέγης

03-08-01-00

νέο άρθρο

Υαλοστάσια ξύλινα γερµανικού τύπου, από τρικολλητή ή εξακολλητή
ξυλεία Μεράντι, περιστρεφόµενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα,
µονόφυλλα ή πολύφυλλα, µε κάσσα 9x9cm
Υαλόθυρα ξύλινη γερµανικού τύπου, από τρικολλητή ή εξακολλητή
ξυλεία Μεράντι

03-08-01-00

Θύρες ξύλινες ταµπλαδωτές γερµανικού τύπου, µονόφυλλη ή δίφυλλη,
από µασίφ ξυλεία Μεράντι, µε κάσσα δροµική πλάτους έως 13cm

03-08-01-00

σχετ.ΟΙΚ/54.40.01
σχετ.ΟΙΚ/54.46.01

Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές, βαµµένες µε ή χωρίς φεγγίτη, µε κάσσα
δροµική πλάτους έως 13cm

03-08-01-00

σχετ.ΟΙΚ/54.90.01

Ξύλινες ψευτόκασσες πλάτους µέχρι 10cm, από κόντρα πλακέ
θαλάσσης πάχους 2cm

---

σχετ.ΟΙΚ/55.10.02

Κιγκλιδώµατα περίφραξης ευθύγραµµα ύψους 1,0m από ξυλεία τύπου
Σουηδίας

---

σχετ.ΟΙΚ/54.38

ΟΙΚ/56.11
ΟΙΚ/56.16
ΟΙΚ/56.21
ΟΙΚ/56.23
ΟΙΚ/56.24
ΟΙΚ/61.30

Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20m
Κρεµάστρες (port-manteau) απλές
Πάγκος από άκαυστη φορµάικα τύπου DUROPAL
Ερµάρια κουζίνας δαπέδου µη τυποποιηµένα
Ερµάρια κουζίνας τοίχου κρεµαστά µη τυποποιηµένα
Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής

2

03-09-01-00
--03-09-01-00
03-09-01-00
--03-08-02-00

Θύρες σιδηρές µε πλαίσιο από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες
ορθογωνικής διατοµής 4 εκ. και γαλβανισµένο πλέγµα

σχετ.ΟΙΚ/62.45

Σύστηµα ηλεκτροϋδραυλικού µηχανισµού επαναφοράς δίφυλλης πόρτας

σχετ.ΟΙΚ/62.45

Σύστηµα ηλεκτρουδραυλικού µηχανισµού επαναφοράς µονόφυλλης
πόρτας

σχετ.ΟΙΚ/62.45

Προµήθεια και τοποθέτηση µπάρας πανικού δίφυλλης θύρας

σχετ.ΟΙΚ/62.45

Προµήθεια και τοποθέτηση µπάρας πανικού µονόφυλλης θύρας

σχετ.ΟΙΚ/65.17.01

Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα, µονόφυλλα, µη ανοιγόµενα

ΟΙΚ/65.32
σχετ.ΟΙΚ/78.90.01

-----

03-09-01-00

σχετ.ΟΙΚ/62.24

σχετ.ΟΙΚ/64.48

---

--------03-08-03-00

Περίφραξη µε γαλβανισµένο πλέγµα περίφραξης µε ροµβοειδή διάκενα
4x4 έως 5x5cm

---

Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουµινίου
Κάλυψη ανοίγµατος αερισµού 20x20cm µε ανοξείδωτο έλασµα µε γρίλιες
ΟΜΑ∆Α ΣΤ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ- ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

νέο άρθρο
νέο άρθρο
νέο άρθρο

Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CAT6
Φωτιστικό ασφαλείας κοινό
Κέντρο πυρανίxνευσης 4 ζωνών

νέο άρθρο

Ηλεκτρική σειρήνα συναγερµού µετά φάρου (φαροσειρήνα)
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-----

νέο άρθρο
νέο άρθρο

Μεγάφωνο τοίχου 6 W
Μπουτόν xειρός συστήµατος ασφαλείας

νέο άρθρο
νέο άρθρο

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γοµώσεως 6 kg
Ανιχνευτής ιονισµού
ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ - ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ

νέο άρθρο
νέο άρθρο
νέο άρθρο

Σφικτήρας σύνδεσης ταινιών ή αγωγών θεµελιακής γείωσης
Ταινία θεµελιακής γείωσης 30x3,5mm
Aγωγός Cu σύνδεσης θεµελιακής γείωσης Φ35mm

νέο άρθρο
νέο άρθρο

Aγωγός Cu θεµελιακής γείωσης ή αλεξικέραυνου Φ8mm - Φ10mm
Σφικτήρας σύνδεσης οπλισµού - αγωγού και ταινίας

-----

-----------

---

νέο άρθρο

Απαγωγός συστήµατος αντικεραυνικής προστασίας Τ1 Ν-ΡΕ (BLUE
HOUSING)
Στήριγµα συλλεκτήριου αγωγού αλεξικέραυνου, διµερές
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ
Καλύµµατα φρεατίων χυτoσιδηρά

νέο άρθρο

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο πενταπολικό, διατοµής 5x10
2
mm

---

νέο άρθρο
νέο άρθρο

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο τριπολικό, διατοµής 5x25
2
mm µε ουδέτερη µειωµένης διατοµής
Σύνδεση µετρητού ∆ΕΗ µε όλα τα υλικά (κονσόλα)

---

νέο άρθρο

Φρεάτιο ηλεκτρικών δικτύων βάθους 0,60m και εσωτερικών διαστάσεων
40x40cm

---

νέο άρθρο
νέο άρθρο

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ Β.Τ. Φ 50mm σπιράλ
διαµέτρου Φ48mm
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς

---

νέο άρθρο

Πλαστικός ηλεκτρικός πίνακας µε πόρτα προστασίας Ρ43 εντοιχισµένος

νέο άρθρο

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως έως 25Α και
σπειρώµατος Ε16 (µινιόν)

---

νέο άρθρο

Ασφάλεια συντηκτική τύπου TZ-SIEMENS πλήρης από πορσελάνη
εντάσεως 35Α και σπειρώµατος Ε 27

---

νέο άρθρο

Αυτόµατος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής τετραπολικός 30ma 4x63
A

---

Φωτιστικό σώµα φθορισµού στεγασµένων χώρων, οροφής, αναρτηµένο
ή ψευδοροφής, σε διπλή παραβολικότητα, µε 4 λυχνίες των 18W

---

νέο άρθρο

Φωτιστικό σώµα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής µε ανταυγαστήρα
απλό προστασίας ΙΡ 20, µε λαµπτήρα 60W πυρακτώσεως ECO
Προβολέας εξωτερικού φωτισµού ισχύος 150W
Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό
Αγωγός τύπου ΝΥΑ µονόκλωνος

---

νέο άρθρο
νέο άρθρο
νέο άρθρο
νέο άρθρο
νέο άρθρο

Αγωγός τύπου ΝΥΑ πολύκλωνος διατοµής 10 mm

νέο άρθρο

∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, απλός
µονοπολικός

---

νέο άρθρο
νέο άρθρο

∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10Α, τάσεως 250V,
κοµιτατέρ ή αλέ ρετούρ
Ρευµατοδότης χωνευτός SCHUKO, εντάσεως 16Α

---

νέο άρθρο
νέο άρθρο

Ρευµατοδότης χωνευτός στεγανός SCHUKO, εντάσεως 16Α
∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS

νέο άρθρο
νέο άρθρο
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νέο άρθρο

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS, εντάσεως έως 67Α και
σπειρώµατος Ε33

---

νέο άρθρο

Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου
WL-SIEMENS, 3x35Α, µονοπολικός

---

Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου
WL-SIEMENS, τριπολικός, εντάσεως 25Α

---

νέο άρθρο
νέο άρθρο

Ενδεικτική λυχνία τάσεως µέχρι 500 V πλήρηςµε ασφάλεια πορσελάνης
25/2Α πλήρης

-----

νέο άρθρο

Φωτιστικό σώµα φθορισµού στεγασµένων χώρων, µε ανταυγαστήρα και
RASTER, οροφής ή αναρτηµένο, προστασίας ΙΡ55 τετράγωνο, µε 4
λαµπτήρες 20W

νέο άρθρο

Φωτιστικό σώµα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής ορθογωνικού
πρίσµατος, προστασίας ΙΡ44 µε κώδωνα στεγανό, µε λαµπτήρες 100W
πυρακτώσεως
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Σωλήνας πολλαπλών στρωµάτων PEX-AL-PEX

νέο άρθρο

Συλλέκτης πολυπροπυλενίου Φ50 " 5-8 παροχών µε διακόπτες

νέο άρθρο

Σύστηµα αυτόµατης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου
διαστολής διαµέτρου 1/2''

---

νέο άρθρο

Σύνδεσµος µεταλλικός αντικραδασµικός, κοχλιωτής συνδέσεως
ονοµαστικής διαµέτρου 50mm

---

νέο άρθρο

Αντλία θερµότητας αέρα-νερού, γιά ψύξη-θέρµανση,µε ενσωµατωµένο
ψυχροστάσιο 36-42 ΚW

---

νέο άρθρο

νέο άρθρο

---

-----

Τοπική κλιµατιστική µονάδα ανεµιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου
Υ∆ΡΕΥΣΗ

---

νέο άρθρο
νέο άρθρο

Υδραυλικό κιτ σύνδεσης δοχείου παραγωγής ζεστού νερού χρήσης µε
ηλιακούς συλλέκτες
Ηλιακός επιλεκτικός συλλέκτης διαστάσεων 2,00x1,00m

---

νέο άρθρο

Θερµική µόνωση σωληνώσεων, ζεστού - κρύου νερού, µε εύκαµπτο
συνθετικό καουτσούκ

---

νέο άρθρο
νέο άρθρο
νέο άρθρο

∆οχείο παραγωγής ζεστού νερού χρήσης χωρητικότητας 160lt, ισχύος
4000W
Πλαστικός σωλήνας απο δικτυωµένο πολυαιθυλένιο
Γωνία υδροληψίας επίτοιχη Φ16x2x1/2

---

νέο άρθρο
νέο άρθρο

Πίνακας υδροληψίας µεταλλικός ή πλαστικός εντοιχισµού, διαστάσεων
40x60cm
Συλλέκτης ορειχάλκινος 3/4"

---

νέο άρθρο
νέο άρθρο

Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη, χαµηλής πιέσεως µε
το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήµατά του
Νιπτήρας πορσελάνης νηπίων

---

νέο άρθρο
νέο άρθρο

Χαλκοσωλήνας επενδεδυµένος Φ15, πάχους τοιχώµατος 1mm
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη

νέο άρθρο
νέο άρθρο
νέο άρθρο
νέο άρθρο

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, για ΑΜΕΑ, πλήρης µε δοχείο
και κάθισµα
Σετ χειρολαβών ΑΜΕΑ πλήρες
Σιφώνι νιπτήρα Φ 1 1/4'' χρωµέ (απλό ή σπιράλ)
Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, επιχρωµιωµένο, διπλό

νέο άρθρο

Νιπτήρας από πορσελάνη για ΑΜΕΑ, διαστάσεων 67x60cm

νέο άρθρο

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, γωνιακή, διαµέτρου 1/2''
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---

νέο άρθρο

Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος

---

νέο άρθρο

Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος,
επιχρωµιωµένος

---

νέο άρθρο
νέο άρθρο

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, χαµηλής πιέσεως
Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42x56cm

νέο άρθρο

Λεκάνη καταιονιστήρα πορσελάνης, µε βαλβίδα, διαστάσεων σκάφης
λεκάνης 70x70cm

---

νέο άρθρο
νέο άρθρο

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, διαστάσεων 120x50cm, µίας
σκάφης
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4mm, διαστάσεων 36x48cm

---

νέο άρθρο
νέο άρθρο
νέο άρθρο
νέο άρθρο

Καθρέπτης τοίχου µε µηχανισµό ανάκλισης, κατάλληλος για χρήση από
ΑΜΕΑ, διαστάσεων 65x65cm
Εταζέρα πορσελάνης νιπτήρα, πλήρης, µήκους 0,50cm
∆οχείο ρευστού σάπωνα πλήρες
Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωµιωµένη µε καπάκι

-----

Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µε κάλυµµα διαφόρων χρωµάτων
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

νέο άρθρο
νέο άρθρο

Εκσκαφή τάφρων γαιώδης διά χρήσεως µηχανικών µέσων
Πλήρωση τάφρων Η/Μ εγκαταστάσεων

νέο άρθρο
νέο άρθρο
νέο άρθρο

Χρωµατισµός υδροροών από γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα, διαµέτρου
Φ80 - Φ250
Φρεάτιο άντλησης,διαστάσεων 1,00x1,00x1,00 m
Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαµέτρου Φ12,5 cm

νέο άρθρο

Υποβρύχια αντλία ακαθάρτων ονοµαστικής ισχύος 0,5 ΗΡ

νέο άρθρο

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα και κόφτρα διαµέτρου Φ50mm

νέο άρθρο
νέο άρθρο

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC πίεσης 6 atm
Πώµα (τάπα) καθαρισµού Φ100, πλαστικό, µε στεφάνη

νέο άρθρο

Υδρορρόη από γαλβανισµένη λαµαρίνα, σωληνωτή, κυκλικής διατοµής

νέο άρθρο

Υδρορρόη από γαλβανισµένη λαµαρίνα, ανοικτής ηµικυκλικής διατοµής

νέο άρθρο

Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισµού (καπέλο) διαµέτρου Φ100mm

νέο άρθρο

Σύνθετες κατασκευές υδραυλικών εξαρτηµάτων από µολυβδόφυλλο

νέο άρθρο
νέο άρθρο
νέο άρθρο
νέο άρθρο
νέο άρθρο
νέο άρθρο
νέο άρθρο
νέο άρθρο

-----------

Αυτόµατο ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο έως 5 εισόδων/10 εξόδων
Κεντρικό Rack Data Voice (15U)
Patch panel 24 θέσεων
Πρίζα data-OTE τύπου RG-45 CAT6
∆ΙΚΤΥΟ R-TV
Ρευµατοδότης τηλεόρασης-ραδιοφώνου
Καλώδιο RG-11, 75Ω
Multi switcher συστήµατος R-TV

18

-------

---

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως, διαστάσεων 50x60cm και
βάθους από 0,50 έως 1,00 m
Σιφώνι νεροχύτου µιάς σκάφης από πολυαιθυλένιο
∆ΙΚΤΥΟ ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ
Τηλεφωνικός κατανεµητής έως 20 ζευγών
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-----------------------------------

νέο άρθρο
νέο άρθρο
νέο άρθρο

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΥ∆ΟΥΝΙΩΝ - ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΟ
Μπουτόν ηλεκτρικού κουδουνίου
Ηλεκτρικό κουδούνι υψηλού τόνου
Ηχείο ψευδοροφής ή τοίχου, 10W RMS

-------

νέο άρθρο

Καλώδιο ηχείων - κουδουνιών 2x1,0mm

---
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ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Άρθρο Α-1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ κ.λ.π. ΧΩΡΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2112)
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών
µέσων για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, 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. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών
προ και µετά την εκσκαφή.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 4,10
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Άρθρο Α-2: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩ∆ΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
Γενικοί εκβραχισµοί για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, 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. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών
προ και µετά την εκσκαφή.

Άρθρο Α-2.1: Σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά – κροκαλοπαγή, χωρίς τη χρήση
εκρηκτικών υλών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2117)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι έξι € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 26,50
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Άρθρο Α-3: ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ,
ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων και
εκρηκτικών, εκτός από αερόσφυρες, 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 0,30
m, 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 πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών
προ και µετά την εκσκαφή.

Άρθρο Α-3.1: Σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2124)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 6,70

Άρθρο Α-3.2: Σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά – κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση
εκρηκτικών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2127)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα εννέα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 39,80
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Άρθρο Α-4: ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΒΑΘΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΤΩΝ 2,00m
Πρόσθετη αποζηµίωση εκσκαφών ανά ζώνη πάχους 2,00 m πέραν του
αρχικού βάθους των 2,00 m.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών
προ και µετά την εκσκαφή.

Άρθρο Α-4.1:: Για τις γενικές εκσκαφές
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2132)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,70
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Άρθρο Α-5:: ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΩΝ Ή
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2162)
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 20 cm, διαβροχή και συµπύκνωση. Στην περίπτωση χρησιµοποίησης υλικών
προέλευσης δανειοθαλάµου, η µεταφορά τους επί τόπου του έργου αποζηµιώνεται
ιδιαίτερα.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι €
(Αριθµητικά): 6,00

Άρθρο Α-6:: ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2162)
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 20 cm, η διαβροχή
και η συµπύκνωση µε οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου. Επιµέτρηση µε λήψη
διατοµών προ και µετά την επίχωση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα έξι € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 36,20
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Άρθρο Α-7:: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2171)
Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί αυτοκινήτου προς µεταφορά πάσης
φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, µε την σταλία του
αυτοκινήτου για την φόρτωση, εκφόρτωση και λοιπούς χειρισµούς του και µε την
διάστρωσή τους µετά την εκφόρτωση. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη
αναµονής του µεταφορικού µέσου κατά την φόρτωση.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 1,40

Άρθρο Α-8:: ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ
ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2180)
Mεταφορά µε αυτοκίνητο ενός κυβικού µετρου πάσης φύσεως προϊόντων
εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, πέραν του ορίου που καθορίζεται
εκάστοτε από την Υπηρεσία ή προβλέπεται από την µελέτη, χωρίς την
φορτοεκφόρτωση και την διάστρωση στον χώρο απόθεσης, ανά χιλιόµετρο διαδροµής
εµφόρτου αυτοκινήτου σε οποιαδήποτε οδό.
Τιµή ανά κυβοχιλιόµετρο (m3.km) σε όγκο ορύγµατος
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,50
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Άρθρο Α-9:: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
Καθαίρεση και τεµαχισµός µεµονωµένων στοιχείων αόπλου σκυροδέµατος
παντός είδους, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Συµπεριλαµβάνονται
οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, των ικριωµάτων
και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, µετά από τεµαχισµό
του όγκου σκυροδέµατος, στις θέσεις φόρτωσης.

Άρθρο Α-9.1: Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2226)
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα έξι € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 66,20

Άρθρο Α-10: ΧΕΙΡΟΘΕΤΗ ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-4104)
Χειρόθετη λιθοπλήρωση τάφρων, στραγγιστηρίων κλπ, οποιωνδήποτε
διαστάσεων, µε αργούς λίθους λατοµείου. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και
µεταφορά των αργών λίθων επί τόπου του έργου, οι πλάγιες µεταφορές και η εργασία
τοποθέτησης και τακτοποίησης εντός του ορύγµατος.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα €
(Αριθµητικά): 50,00
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ΟΜΑ∆Α Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ – ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ – ΟΠΛΙΣΜΟΙ
Άρθρο Β-1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ, ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Ή ΠΥΡΓΟΓΕΡΑΝΟΥ
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, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη
κατασκευής των καλουπιών.
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.

∆εν 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.
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Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα,
σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.

Άρθρο Β-1.1: Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3211)
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα εννέα € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 79,40

Άρθρο Β-1.2: Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3213)
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ενενήντα εννέα € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 99,30

Άρθρο Β-1.3: Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3215)
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι €
(Αριθµητικά): 120,00

Άρθρο Β-1.4: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3213)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου
(π.χ. θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του
ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι €

K:\N0600\cons\tefhi\5213_TM.doc

28

N0600/5213/B06

(Αριθµητικά): 20,00
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Άρθρο Β-2: ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΧΥΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3801)
Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθµη
από το έδαφος, σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 4,00 m. Οι διαστάσεις των
στοιχείων των ικριωµάτων, σανιδωµάτων, µεταλλικών πλαισίων κλπ στοιχείων του
καλουπιού και του ικριώµατος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να µπορούν να
παραλαµβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς οποιαδήποτε
παραµόρφωση και υποχώρηση του καλουπιού. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η φθορά
και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία ανέγερσηςσυναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων
των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατρία € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 13,40

Άρθρο Β-3: ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΧΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3811)
Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώµατα για
την διαµόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθµίδων, περιζωµάτων
εµβαδού µέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οιονδήποτε όροφο υπό ή υπέρ το έδαφος. Στην τιµή
συµπεριλαµβάνεται 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) αναπτύγµατος επιφανείας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαεπτά € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 17,30
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Άρθρο Β-4: ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΣΥΝΗΘΩΝ ΧΥΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3816)
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. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται 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.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαπέντε € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 15,30

Άρθρο Β-5:: ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ ΛΟΓΩ ΥΨΟΥΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3824)
Προσαύξηση τιµής ξυλοτύπων ανά βαθµίδα ύψους 2,00 m ή κλάσµα αυτής,
πέραν του βασικού ύψους που αναφέρεται στο οικείο άρθρο.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας ξυλοτύπου.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 8,10
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Άρθρο Β-6: ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προτύπων
ΕΛΟΤ 1422-2 / 1423-3 : 2006 και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέµατος,
κάθε διαµέτρου, έτοιµοι επί οποιωνδήποτε τµηµάτων έργου.

Άρθρο Β-6.1: Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C (S500s)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3873)
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 1,20

Άρθρο Β-6.2: ∆οµικά πλέγµατα B500C (S500s)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3873)
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 1,10
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Άρθρο Β-7: ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3873)
Προµήθεια και τοποθέτηση πλαστικών στηριγµάτων (αποστάτες) χαλυβδίνου
οπλισµού στοιχείων από σκυρόδεµα, για την επίτευξη της προβλεπόµενης από τους
κανονισµούς και την µελέτη επικάλυψης του οπλισµού, ενδεικτικού τύπου SEIFERT
SPACERS ή ισοδυνάµου, σε οποιαδήποτε τµήµατα του έργου και σε οποιοδήποτε
ύψος από το δάπεδο εργασίας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 1,80
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ΟΜΑ∆Α Γ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ – ∆ΙΑΖΩΜΑΤΑ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ – ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ
Άρθρο Γ-1: ΑΡΓΟΛΙΘΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΤΩΝ 400kg
ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
Αργολιθοδοµές µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου και 0,08 m3
ασβέστου, πάσης φύσεως τοίχων, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθµη µέχρι +4,00 m
από το δάπεδο εργασίας.

Άρθρο Γ-1.1: Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα δύο ορατών όψεων
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-4213)
Σε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους µη υπερβαίνον τα 4,00m.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ενενήντα εννέα € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 99,30
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Άρθρο Γ-2: ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕ ∆ΙΑΚΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ
ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΥΣ 6x9x19cm
Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων
6x9x19 cm, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και οποιαδήποτε στάθµη ορόφου, µε
έτοιµο κονίαµα κτισίµατος παραδιδόµενο σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που
παρασκευάζεται επί τόπου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.

Άρθρο Γ-2.1: Πάχους ½ πλίνθου (δροµικοί τοίχοι)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-4622.1)
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 20,80

Άρθρο Γ-2.2: Πάχους 1 (µίας) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-4623.1)
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 40,30
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Άρθρο Γ-3: ∆ΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ)
Πλήρης κατασκευή γραµµικού διαζώµατος (σενάζ) ή ποδιών ή ανωφλίων
τοίχων πληρώσεως µε σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισµό S500s
(µέχρι 4Φ12 µε συνδετήρες Φ8/10), διατοµής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από
το δάπεδο εργασίας. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών
επί τόπου, οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η
πλήρης εργασία κατασκευής και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως
υπολείµατα της κατασκευής. Στη περίπτωση κατασκευής διαζωµάτων µεγαλύτερης
διατοµής, η τιµή προσαυξάνεται αναλογικά µε βάση το προαναφερόµενο εµβαδόν των
0,06 µ2, και στη περίπτωση προσαυξηµένου οπλισµού, κατά την επιπλέον διαφορά
του ονοµαστικού βάρους τους.

Άρθρο Γ-3.1: Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) δροµικών τοίχων
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3213)
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαεπτά € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 17,30

Άρθρο Γ-3.2: Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) σε τοίχους πάχους 20-40εκ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3213)
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι ένα € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 21,20
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Άρθρο Γ-4:: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6630.1)
Ενίσχυση τοιχοδοµών µε συνθετικό πλέγµα στις θέσεις σύνδεσης αυτών µε
τον φέροντα οργανισµό, για την ελαχιστοποίηση των ρωγµών (λόγω π.χ. σεισµικής
φόρτισης). Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του πλέγµατος, η κοπή του σε λωρίδες
(ελαχίστου πλάτους 50 cm) και η στερέωσή του στην τοιχοποιΐα µε κατάλληλους ήλους
σε πυκνό κάνναβο, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,70

Άρθρο Γ-5:: ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ Ή ΠΑΤΗΤΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7122)
Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου,
πάχους 2,5 cm, εις τρείς διαστρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη
από το έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατρία € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 13,30
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Άρθρο Γ-6: ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ ΤΡΙΒΙ∆ΙΣΤΑ ΕΠΙ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΑΣΒΕΣΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7146)
Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγµάτων, σε οποιαδήποτε στάθµη από
το έδαφος και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 4,00 m, µε ασβεστοκονίαµα 1:2,
σε τρεις στρώσεις, εκ των οποίων η πρώτη µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 των 150 kg
τσιµέντου, οι δε δύο άλλες µε ασβεστοκονίαµα 1:2 ή µαρµαροκονίαµα 1:2 των 150 kg
τσιµέντου. Πλήρης περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και τον
απαιτούµενο εξοπλισµό, εργαλεία και ικριώµατα εργασίας. ∆εν συµπεριλαµβάνεται το
µεταλλικό πλέγµα.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 12,70

Άρθρο Γ-7: ΕΠΙΚΕΡΑΜΩΣΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙ∆ΙΑ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7211)
Επικεράµωση µε κεραµίδια ρωµαϊκού τύπου, πλήρης µε τους απαιτούµενους
ηµικεράµους και τους ειδικούς κορυφοκεράµους. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια
όλων των απαιτουµένων τύπων κεραµιδιών, ήλων, σύρµατος γαλβανισµένου και
τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώµατα και η εργασία πλήρους
τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραµιδιών µε σύρµα καθώς και η
κολυµβητή τοποθέτηση των ακροκεράµων και των κορυφοκεράµων, σύµφωνα µε τις
κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της µελέτης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι ένα € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 21,30
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ΟΜΑ∆Α ∆: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Άρθρο ∆-1: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ
Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα,
έγχρωµα, υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4",
διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε
την µελέτη. Περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε αρµούς 1
έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου (το οποίο
αποζηµιώνεται ιδιαίτερα), ή µε ειδική κόλλα συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η
πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή
µε ειδικο υλικό πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά 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.

Άρθρο ∆-1.1: Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20cm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7331)
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα τρία € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 33,20

Άρθρο ∆-1.2: Επιστρώσεις δαπέδων µε αντιολισθητικά πλακίδια GROUP 4,
διαστάσεων 20x20cm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7331)
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα €
(Αριθµητικά): 40,00
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Άρθρο ∆-2: ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ GROUP 1
Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια εφυαλωµένα, χρωµατιστά, αντοχής
σε απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου. Περιλαµβάνεται η
προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, µε αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση
τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου (το οποίο αποζηµιώνεται ιδιαίτερα) µε
πρόσµικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης µε την επιφάνεια εφαρµογής, ή µε κόλλα
συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των
600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, το αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο, ή µε ειδικό
υλικό συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια, ο επιµελής καθαρισµός των τελικών
επιφανειών του τοίχου και η διαµόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών
σωληνώσεων, διακοπτών, ρευµατοδοτών κ.λπ. Πλήρης περαιωµένη εργασία χάραξης
σχεδίου, τοποθέτησης, αρµολόγησης, καθαρισµού, υλικά, πλακίδια, µικροϋλικά, κλπ,
επί τόπου, και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη.

Άρθρο ∆-2.1: Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων
20x20cm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7326.1)
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα τέσσερα € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 34,60
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Άρθρο ∆-3: ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ) ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7326.1)
Περιθώρια (σουβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου
διαστάσεων 7,5 x40 cm ή 7,5 x 30 cm ή 7,5x20 cm, µονόχρωµα ή έχρωµα, µε αρµούς
πλάτους 2 mm. Η δόµηση και η αρµολόγηση, θα γίνει µε κατάλληλη τσιµεντοκονία ή
κόλλα. Πλήρης περαιωµένη εργασία, τοποθέτησης, αρµολόγησης, καθαρισµού, υλικά,
πλακίδια, µικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα
µε την µελέτη.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 4,10

Άρθρο ∆-4: ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ) ΜΕ ΤΑΠΗΤΑ ΑΠΟ LINOLEUM
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7396)
Περιθώρια (σοβατεπιά) µε τάπητα από LINOLEUM τύπου POLYFLOR
XL-PU ή ισοδυνάµου, πάχους 2,0 mm, οποιουδήποτε σχεδίου και χρωµατισµού,
σύµφωνα µε την µελέτη. Περιλαµβάνεται η προµήθεια και η τοποθέτηση των
πλαστικών περιθωρίων µε ειδικές κόλλες, οι ειδικές λωρίδες τελειωµάτων αρµών, η
στίλβωση και ο καθαρισµός της επιφάνειας. Yλικά και µικροϋλικά επί τόπου και
εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράµµισης.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι €
(Αριθµητικά): 6,00
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Άρθρο ∆-5: ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ
ΒΑΘΜΙ∆ΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7396)
Αντιολισθητικό ελαστικό παρέµβληµα µαρµάρινων βαθµίδων εσωτερικών
ή εξωτερικών χώρων, σε υπάρχουσα εγκοπή, διατοµής 10x10 mm και πάχους 3 mm,
που τοποθετείται ακριβώς στις διαστάσεις της εγκοπής (φρακαριστό) µε ισχυρή κόλλα,
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή. Yλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία
τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράµµισης.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 4,80
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Άρθρο ∆-6: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΙΟΥ ΕΛΑΦΡΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΜΕ
ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙ ΓΑΡΜΠΙΛΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 7εκ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7373.1)
Βιοµηχανικό δάπεδο
λείο µε σκληρυντικό αντιολισθητικό υλικό
ενδεικτικού τύπου MASTERTOP 100 NC (COLOCRON-MACRON) ή ισοδύναµου,
χρώµατος της επιλογής του µελετητή και σε αναλογία 5 kg/m2 δαπέδου που
κατασκευάζεται όπως παρακάτω:
Επί του υπάρχοντος υποστρώµατος εκ σκυροδέµατος, καρφώνεται ειδικό
πλέγµα Τ131, διαστρώνεται γαρµπιλόδεµα των 300 Kg τσιµέντου ελαχίστου πάχους
7cm µε τις κατάλληλες κλίσεις για την απορροή των υδάτων, ενισχυµένο µε οικοδοµική
ρητίνη τύπου FEBOND SBR. Επί του νωπού γαρµπιλοδέµατος του δαπέδου,
διαµορφώνεται µε δονητή λεία επιφάνεια και γίνεται επίπαση των 2/3 της ποσότητας
του σκληρυντικού υλικού MASTERTOP 100 NC και διάστρωση µε µηχανικό
λειαντήρα (ελικόπτερο). Στη συνέχεια διαστρώνεται το υπόλοιπο 1/3 της ποσότητας
του σκληρυντικού και πραγµατοποιείται νέα συµπίεση και επεξεργασία µε τον
µηχανικό λειαντήρα . Ακολουθεί η τελική λείανση, της επιφάνειας (φινίρισµα) µε
µηχανικό λειαντήρα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί η τελική λεία επιφάνεια .
Μετά από το στάδιο αυτό εκτελούνται κάθε είδους εργασίες σχετικές µε τη
διαµόρφωση των αρµών διακοπής του δαπέδου, σε φατνώµατα περίπου 20-25 m2,
σφράγιση των αρµών µε κατάλληλο σφραγιστικό πολυουρεθανικό ή πολυσουλφιδικό
υλικό τύπου MASTERFLEX 474 ή MASTERFLEX 700 2PPS και ψεκασµός της
επιφάνειας µε αντιεξατµιστική µεµβράνη τύπου MACKURE C ή FEBCURE CLEAR ή
ισοδύναµου.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα τα υλικά, µικροϋλικά και εργασία
πλήρους κατασκευής του δαπέδου (γαρµπιλόδεµα ελαχ. πάχους 7cm, οπλισµός κλπ)
της τελικής του επιφανείας και των αρµών διακοπής όπως περιγράφεται, σύµφωνα
µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή και τις οδηγίες της επίβλεψης .
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως επεξεργασµένου δαπέδου

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι τρία €
(Αριθµητικά): 23,00
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Άρθρο ∆-7: ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟΥΣ ΤΑΠΗΤΕΣ LINOLEUM
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7396)
Επενδύσεις δαπέδων µε αντιστατικούς τάπητες LINOLEUM τύπου
POLYFLOR XL-PU ή ισοδυνάµου, πλάτους 2m και πάχους 2,0mm, µε µεγάλη αντοχή
στη σκληρή χρήση και στο χρόνο. Τα δάπεδα θα είναι αντιστατικά µε ηλεκτροστατική
φόρτιση µικρότερη των 2 KV κατά ΕΝ 1815 και θα είναι ανθεκτικά σε αραιά οξέα και σε
καταπόνηση από τροχήλατα καθίσµατα.
Οι τάπητες είναι κατασκευασµένοι από λάδι λιναρόσπορου, ρετσίνι, κόκκους
ξύλου και φελλού και ορυκτά χρώµατα. Όλα τα υλικά είναι πεπιεσµένα βιοµηχανικώς
σε ειδικό καµβά (γιούτα) ώστε να µην διακρίνονται στην επιφάνεια του δαπέδου οι
κυψέλες του, προκειµένου να γίνεται εύκολα, αβλαβώς και οικονοµικά ο καθαρισµός
του δαπέδου.
Οι τάπητες αποσκληραίνονται σε ειδικούς φούρνους στεγνώµατος για να
αποκτήσουν την aπαιτούµενη ελαστικότητα, ευκαµψία και αντοχή. Είναι άκαυστοι, δεν
συσσωρεύουν ηλεκτρικά φορτία, είναι µικροβιοκτόνοι µη αλλεργικοί και µε την µέθοδο
της θερµικής συγκόλλησης των αρµών γίνονται στεγανοί. Οι τάπητες επικολλούνται µε
ειδική κόλλα τύπου 635 FORBO FIX MARMOLEUM ADHESIVE ή ισοδυνάµου, επάνω
σε υπόστρωµα λείο, στέρεο, µόνιµα στεγνό. Οι αρµοί συγκολλούνται µε την µέθοδο της
θερµικής συγκόλλησης µε ειδικά εργαλεία και ειδικό θερµοκολλητικό κορδόνι
συγκόλλησης για τάπητες LINOLEUM τύπου ARTOWELD ή ισοδυνάµου. Σε
διαφορετική περίπτωση αν οι αρµοί είναι από υψηλής περιεκτικότητας, τότε λόγω
διαφορετικής σύστασης των υλικών συγκόλλησης δεν επιτυγχάνεται η επιθυµητή
διάρκεια ζωής της αρµοκόλλησης µε το δάπεδο λόγω διαστολής και συστολής του
κτιρίου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών το δάπεδο θα στιλβωθεί µε
προστατευτικό υλικό τύπου 614 DUO-POL ή ισοδυνάµου.
Στην τιµή περιλαµβάνεται το σύνολο των υλικών και της εργασίας που
απαιτείται για την κατασκευή του δαπέδου σύµφωνα µε τα παραπάνω.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) δαπέδου

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα €
(Αριθµητικά): 40,00
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Άρθρο ∆-8: ΓΛΥΦΕΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ (ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ) ΕΠΙ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
∆ιαµόρφωση µεµονωµένης γλυφής (εργαλείου) σε οποιοδήποτε µάρµαρο.
Περιλαµβάνεται η εργασία χάραξης, κατεργασίας και λείανσης.

Άρθρο ∆-8.1: Γλύφες διατοµής µέχρι 30x30cm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7420)
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 14,70

Άρθρο ∆-9: ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ) ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΣΚΛΗΡΟ ΈΩΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΚΛΗΡΟ, ΠΑΧΟΥΣ 2cm, ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΝΑΞΟΥ Ή ΤΗΝΟΥ Ή ΠΑΡΟΥ Ή
ΚΑΒΑΛΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7513)
Περιθώρια (σοβατεπιά) από µαρµάρου σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό,
χρώµατος λευκού ή ανοικτού γκρί, προέλευσης Νάξου ή Πάρου ή Τήνου ή Καβάλας,
πλάτους έως 10 cm. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα €
(Αριθµητικά): 9,00
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Άρθρο ∆-10: ΠΟ∆ΙΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΣΚΛΗΡΟ ΈΩΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΚΛΗΡΟ, ΠΑΧΟΥΣ 2cm, ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΝΑΞΟΥ Ή ΤΗΝΟΥ Ή ΠΑΡΟΥ Ή
ΚΑΒΑΛΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7532)
Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό,χρώµατος
λευκού ή ανοικτού γκρί, προέλευσης Νάξου ή Πάρου ή Τήνου ή Καβάλας, πλάτους
έως 35 cm, µε την µόρφωση εγκοπής (ποταµού) κάτω από το εξέχον άκρο τους. Υλικά
και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα επτά €
(Αριθµητικά): 67,00

Άρθρο ∆-11: ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟ∆ΙΕΣ ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 2,00m, ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΠΑΧΟΥΣ
3cm, ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΝΑΞΟΥ Ή ΤΗΝΟΥ Ή ΠΑΡΟΥ Ή ΚΑΒΑΛΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7536)

Μπαλκονοποδιές µήκους έως 2,00 m από µάρµαρο Νάξου ή Πάρου ή Τήνου
ή Καβάλας πλάτους έως 30 cm. Μάρµαρο και υλικά κατεργασίας και τοποθετήσεως
επί τόπου και εργασία κοπής, µορφώσεως, λειοτρίψεως και κατά τα λοιπά όπως στο
άρθρο 74.30 των ενιαίων τιµολογίων οικοδοµικών εργασιών.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα €
(Αριθµητικά): 30,00
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Άρθρο ∆-12: ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΒΑΘΜΙ∆ΩΝ ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 2,00m, ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ ΛΕΥΚΟ
Ή ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ ΧΤΕΝΙΣΤΕ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΝΑΞΟΥ Ή ΤΗΝΟΥ Ή ΠΑΡΟΥ
Ή ΚΑΒΑΛΑΣ, ΠΑΧΟΥΣ 3/2cm (ΒΑΤΗΡΩΝ/ΜΕΤΩΠΩΝ)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7541)
Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, µε µάρµαρο
λευκό ή ανοικτό γκρί χτενιστό µε στρογγυλεµένη ακµή, προέλευσης Νάξου ή Πάρου ή
Τήνου ή Καβάλας. Μάρµαρο σχιστό, και υλικά λειοτρίψεως, στρώσεως και καθαρισµού
επί τόπου και εργασία κοπής πλακών, λειοτρίψεως, στρώσεως και καθαρισµού.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) προσθίας ακµής βατήρων
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα €
(Αριθµητικά): 40,00

Άρθρο ∆-13: ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΗ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΗ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ
Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική, από έτοιµες πλάκες
τυποποιηµένων διαστάσεων αναρτηµένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε
ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη.
Περιλαµβάνονται:
α) Η ρύθµιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για
την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.
β) Η τοποθέτηση των εµφανών ή µή, στοιχείων στήριξης των πλακών και
τελειωµάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωµένο αλουµίνιο, κατάλληλης διατοµής και
αισθητικού αποτελέσµατος
γ) Η τοποθέτηση των πλακών µε ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της
επιλογής της Υπηρεσίας.
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωµάτων.

Άρθρο ∆-13.1: Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20mm,
διαστάσεων 600x600mm ή 625x625mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7809)
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως τοποθετηµένης ψευδοροφής
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι έξι € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 26,50

K:\N0600\cons\tefhi\5213_TM.doc

47

N0600/5213/B06

Άρθρο ∆-14: ΓΑΡΜΠΙΛΟ∆ΕΜΑΤΑ
Γαρµπιλόδεµα µε λιθοσύντριµµα (γαρµπίλι) διαστάσεων 0,4 έως 1 cm,
παντός είδους τµηµάτων έργου, σε στρώσεις µέσου πάχους άνω των 4 και µέχρι 7 cm,
σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους. Συµπεριλαµβάνεται η
προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάµιξη (χειρονακτικά ή µε αναµικτήρα
σκυροδέµατος), η διάστρωση στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις, η
συµπύκνωση και η διαµόρφωση της άνω στάθµης.

Άρθρο ∆-14.1: Για γαρµπιλόδεµα των 350kg λευκού τσιµέντου ανά m3
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3208)
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³)
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως): Εκατόν τριάντα €
Εκατόν τριάντα €
(Αριθµητικά): 130,00

Άρθρο ∆-14.2: Γαρµπιλοδέµατα πάχους 7cm των 350kg τσιµέντου ανά m3 µε επίπαση
σκληρυντικού και λείανση µε µηχανικό λειαντήρα για τοποθέτηση
δαπέδου linoleum
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3208)
Γαρµπιλόδεµα µε λιθοσύντριµµα (γαρµπίλι) διαστάσεων 0,4 έως 1cm, παντός
είδους τµηµάτων έργου, πάχους µέχρι 7 cm, σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την
επιφάνεια του εδάφους. Επί του νωπού γαρµπιλοδέµατος του δαπέδου, γίνεται
επίπαση σκληρυντικού υλικού τύπου MASTERTOP 100 NC και διάστρωση µε
µηχανικό λειαντήρα (ελικόπτερο). Στο γαρµπιλόδεµα διαµορφώνονται αρµοί διακοπής
του δαπέδου, σε φατνώµατα περίπου 15-20 m2 και σφράγιση των αρµών µε
κατάλληλο σφραγιστικό πολυουρεθανικό ή πολυσουλφιδικό υλικό.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα τα υλικά, µικροϋλικά και εργασία
πλήρους κατασκευής του δαπέδου (γαρµπιλόδεµα ελαχ. πάχους 7 εκ, κλπ) της τελικής
του επιφανείας και των αρµών διακοπής όπως περιγράφεται, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές του προµηθευτή και τις οδηγίες της επίβλεψης .
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαοκτώ €
(Αριθµητικά): 18,00
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Άρθρο ∆-15: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΘΗΡΑΪΚΟ∆ΕΜΑ
Κατασκευή στρώσεων από θηραϊκόδεµα µε αδρανή διαστάσεων 0,7 έως 7,0
cm, σε oποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασιών. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η
ανάµιξη (χειρονακτικά ή µε αναµικτήρα σκυροδέµατος), η διάστρωση στις
προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις, η συµπύκνωση και η διαµόρφωση της άνω
στάθµης.

Άρθρο ∆-15.1: Με ισχυρό θηραϊκόδεµα µε προσθήκη 100kg τσιµέντου ανά m3
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3304)
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα εννέα € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 59,60
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Άρθρο ∆-16: ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΡΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΕ ∆ΑΠΕ∆Α Ή ΟΡΟΦΕΣ ΜΕ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΥΠΟΥ SIKA MULTISEAL ΠΛΑΤΟΥΣ
10cm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7246)
Επικάλυψη αρµού διαστολής σε δάπεδα ή οροφές µε αυτοκόλλητη ασφαλτική
ταινία µε ειδική επικάλυψη αλουµινίου και δυνατότητα βαφής τύπου SIKA MULTISEAL
πλάτους 10cm. Περιλαµβάνονται τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και η εργασία
πλήρους τοποθετήσεως.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) τοποθετηµένης ασφαλτικής ταινίας
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο €
(Αριθµητικά): 2,00

Άρθρο ∆-17: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ Ή
ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑ 600kg ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΕ ∆ΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΠΑΧΟΥΣ 2,0cm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7337)
Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων µε τσιµεντοκονίαµα
αποτελούµενες από µία διάστρωση τσιµεντοκονιάµατος των 600 kg τσιµέντου µε άµµο
χονδρόκοκκη και µεσαίας διαβάθµισης και δεύτερη διάστρωση µε πατητό
τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου µε λεπτοκόκκη άµµο. Υλικά και µικροϋλικά επί
τοπου και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατρία €
(Αριθµητικά): 13,00
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Άρθρο ∆-18: ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ
ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΑ, ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ Ή ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΥΟ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7765)
Βερνικοχρωµατισµοί επί σπατουλαρισµένης έτοιµης επιφάνειας. Τρίψιµο µε
ψιλό γυαλόχαρτο και εφαρµογή δύο στρώσεων εποξειδικού ή πολυουρεθανικού
βερνικοχρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 11,60

Άρθρο ∆-19: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ
Υ∆ΑΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ, ΣΤΥΡΕΝΙΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ Ή
ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα
ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς
προηγούµενο σπατουλάρισµα. Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και
εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και
εργασία.

Άρθρο ∆-19.1: Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής
στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7785.1)
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 9,80

Άρθρο ∆-19.2: Εξωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή
στυρενιοακρυλικής βάσεως
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7785.1)
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 11,60
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Άρθρο ∆-20: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑ Υ∆ΑΤΙΚΗΣ
∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ Ή ΒΙΝΥΛΙΚΗΣ Ή ΣΤΥΡΕΝΙΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ
ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ
Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς
ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις.
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
ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου και
εργασία.

Άρθρο ∆-20.1: Με σπατουλάρισµα γυψοσανίδας
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7786.1)
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατρία € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 13,80
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Άρθρο ∆-21: ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ 1kg/m2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7902)
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ασφαλτικό ελαστοµερές γαλάκτωµα
σε τρεις στρώσεις 1 Κg/m2, εκτελούµενη επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα, ήτοι
ασφαλτικό υλικό επί τόπου και εργασία καθαρισµού της επιφανείας και επαλείψεως
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού.
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,50

Άρθρο ∆-22: ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΠΛΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ ΒΑΡΟΥΣ 4,0kg/m2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7912)
Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο οπλισµένο µε υαλοϋφασµα πάχους
2,5mm και βάρους 4,0 kg ανά m2 σε οποιαδήποτε επιφάνεια καθαριζοµένης καλώς και
µε επάλειψη µε ασφαλτικό υλικό, µη αποζηµιουµένου ιδιαιτέρως, κατάλληλο για την
επικόλληση των φύλλων του ασφαλτόπανου, συµφωνα µε τις προδιαγραφές του µε
αλληλοκάλυψη των φύλλων κατά 10cm. Τουλάχιστον της όλης εργασίας εκτελουµένης
σύµφωνα µε τα σχέδια και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, ήτοι εν γένει υλικά και εργασία
πλήρους κατασκευής. Εφόσον για την επικόλληση του ασφαλτόπανου απαιτείται η
επίπεση µε άµµο, στα µη επικολούµενα τµήµατα αυτού δεν αποζηµιώνεται ιδιαιτέρως.
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής καλυπτοµένης επιφανείας
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ €
(Αριθµητικά): 8,00
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Άρθρο ∆-23: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ ∆ΩΜΑΤΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7912)
Τοποθέτηση πλαστικών εξαεριστήρων µόνωσης δωµάτων. Υλικά και
εργασία.
Tιµή ανά τεµάχιο (τεµ) εξαεριστήρα
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα €
(Αριθµητικά): 11,00

Άρθρο ∆-24: ΦΡΑΓΜΑΤΑ Υ∆ΡΑΤΜΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
∆ηµιουργία φράγµατος υδρατµών µε διάστρωση φύλλων συνθετικών υλικών,
σε οποιαδήποτε θέση του έργου.

Άρθρο ∆-24.1: Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7914)
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 1,10
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Άρθρο ∆-25: ΜΕΜΒΡΑΝΗ HDPE ΜΕ ΚΩΝΙΚΕΣ Ή ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ
(ΑΥΓΟΥΛΙΕΡΑ)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7912)
Σύστηµα στεγάνωσης, από µεµβράνη HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας) µε κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές, σε οποιαδήποτε θέση του έργου.
Στερέωση της µεµβράνης µεταξύ σιδηροπλισµού και παρειών ορύγµατος µε
κατάλληλους αποστάτες, ή στην εξωτερική επιφάνεις των τοιχίων πριν την επίχωσή
τους. Μάτιση µε επικάλυψη τουλάχιστον 30 cm.
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτόµενης επιφάνειας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 10,60

Άρθρο ∆-26: ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΜΑΖΗΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7921)
Στεγανωτικό υλικό µάζης τύπου εγχώριας παραγωγής εν υγρά καταστάσει ή
κόνις πληρούν τας απαιτήσεις των σχετικών κανονισµών και προδιαγραφών, ήτοι
στεγανωτικόν και εργασία διαλύσεως, µετρήσεως αναλογίας και εκχύσεως εντός της
µάζης των σκυροδεµάτων ή τσιµεντοκονιαµάτων και εν γένει υλικά και εργασία
πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) µετρούµενο πρό της διαλύσεως ή αναµίξεως.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 1,40
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Άρθρο ∆-27: ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΑΦΡΩ∆Η ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ
ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΠΑΧΟΥΣ 8cm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7934)
Θερµοµόνωση τοίχων, οποασδήποτε διάταξης µε πλάκες από αφρώδη
εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 8 cm, µε ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου
και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι €
(Αριθµητικά): 20,00

Άρθρο ∆-28: ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ
ΑΦΡΩ∆Η ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΠΑΧΟΥΣ 5cm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7934)
Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος (πχ δοκοί, στύλοι), οιουδήποτε
σχήµατος, µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 5 cm, µε ή χωρίς
στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 12,70
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Άρθρο ∆-29: ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ
ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ ΕΝΟΣ Ή ∆ΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ Ή
∆ΙΑΛΥΤΗ
Βερνικοχρωµατισµοί 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.

Άρθρο ∆-29.1: Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών µε βερνικόχρωµα δύο
συστατικών βάσεως νερού ή διαλύτου
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7771)
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαοκτώ € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 18,40
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ΟΜΑ∆Α Ε: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Άρθρο Ε-1: ΣΤΕΓΗ ΞΥΛΙΝΗ, ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙ∆ΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ κλπ Ή
ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙΠΕ∆ΕΣ Ή ΚΥΜΑΤΟΕΙ∆ΕΙΣ
Στέγη ξύλινη για κεραµίδια γαλλικά ή ρωµαϊκά κλπ µορφής εκτός των βυζαντινών
τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυµατοειδείς, µε µία ή πολλές κλίσεις και µε οποιοδήποτε
σχήµα σε κάτοψη και 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 το πρότυπο ΕΝ 338, µε τις ελάχιστες επιτρεπόµενες στατικά και
κατασκευαστικά διαστάσεις, µε επιτεγίδες 4x6cm, χωρίς σανίδωµα, µε σιδηρούς
συνδέσµους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λ.π.) και γενικά µε υλικά,
µικροϋλικά και ικριώµατα επί τόπου καθώς και µε εργασία για πλήρη κατασκευή. Η
επικάλυψη µε κεραµίδια αποζηµιώνεται ιδιαίτερα µε τις τιµές ξεχωριστού κεφαλαίου.
(Στη περίπτωση αύξησης των διαστάσεων ή µείωσης της απόστασης των
επιτεγίδων, η επιπλέον ποσότητα αυτών τιµολογείται µε το άρθρο 52.79 των ενιαίων
τιµολογίων οικοδοµικών εργασιών. Στη περίπτωση τοποθέτησης σανιδώµατος, αυτό
τιµολογείται επιπρόσθετα µε βάση το άρθρο 52.80, των ενιαίων τιµολογίων οικοδοµικών
εργασιών)
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) οριζοντίας προβολής

Άρθρο Ε-1.1: Στέγη ξύλινη, ανοίγµατος 6,01 έως 12,00m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5267)
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) οριζοντίας προβολής
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα τρία €
(Αριθµητικά): 53,00
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Άρθρο Ε-2: ΤΕΓΙ∆ΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΛΕΚΗΤΗ Ή ΠΡΙΣΤΗ
Τεγίδωση στέγης από δοµική ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από
τεγίδες και επιτεγίδες τοποθετηµένες στα ζευκτά της στέγης ή και µεταξύ τους και
γενικά υλικά, ικριώµατα και εργασία για πλήρη κατασκευή.

Άρθρο Ε-2.1: Τεγίδωση από ξυλεία πριστή
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5280)
Τιµή ανά κυβικό µέτρο ( m3) τοποθετηµένης ξυλείας
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξακόσια τριάντα πέντε €
(Αριθµητικά): 635,00

Άρθρο Ε-3: ΣΑΝΙ∆ΩΜΑ ΣΤΕΓΗΣ
Σανίδωµα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, οιασδήποτε στέγης, µε υλικά και
µικροϋλικά, ικριώµατα και εργασία για την πλήρη κατασκευή.

Άρθρο Ε-3.1: Σανίδωµα στέγης µε µισόταβλες πάχους 1,8cm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5282)
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 10,60
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Άρθρο Ε-4: ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΑΠΟ ΤΡΙΚΟΛΛΗΤΗ Ή
ΕΞΑΚΟΛΛΗΤΗ ΞΥΛΕΙΑ ΜΕΡΑΝΤΙ, ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ
Ή ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΑΞΟΝΑ, ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ Ή ΠΟΛΥΦΥΛΛΑ, ΜΕ ΚΑΣΣΑ
9x9cm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5421)
Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοστασίων (τζαµιλικιών) Γερµανικού τύπου,
από τρικολλητή ή εξακολλητή ξυλεία τύπου Μεράντι µέσης πυκνότητας τουλάχιστον
550 Kg/m3.
Τα κουφώµατα είναι ξύλινα θερµοµονωτικά εργοστασιακής κατασκευής, που
έρχονται και τοποθετούνται έτοιµα στο κτίριο, πάνω σε τοποθετηµένες ψευτόκασες,
δηλαδή βαµµένα µε τοποθετηµένους µεντεσέδες, πόµολα και διπλούς µονωµένους
υαλοπίνακες 4/15/5mm.
Οι διατοµές των κουφωµάτων θα είναι σύµφωνες µε τις σχετικές λεπτοµέρειες
της µελέτης. Το κάσωµα και το φύλλο θα είναι διατοµής 85x68 mm µε διπλά λάστιχα
στεγανοποίησης περιµετρικά του φύλλου και επιπλέον στο κατωκάσι νεροσταλάκτη
από ανοδειωµένο αλουµίνιο.
Σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο UNI-EN 7979 τα κουφώµατα πρέπει να
διαθέτουν αεροστεγανότητα κατηγορίας Α3 (κατά UNI-EN 42), υδατοστεγανότητα Ε4
(κατά UNI-EN 86) και αντοχή σε ανεµοπίεση V3 (κατά UNI-EN 77).
Η ξυλεία ξηραίνεται σε ειδικό θάλαµο ξήρανσης, έτσι ώστε να διαθέτει
αποδεκτή τιµή υγρασίας 10-12%. Η κατασκευή της τρικολλητής (ή εξακολλητής)
ξυλείας γίνεται µε τα νερά του ξύλου αντίθετα µεταξύ τους και η ένωση των στοιχείων
γίνεται µε πολλαπλά µόρσα. Οι κόλλες που χρησιµοποιούνται είναι γερµανικού τύπου
κατηγορίας D4.
Τα κουφώµατα θα διαθέτουν µεντεσέδες ρυθµιζόµενους και πόµολα τύπου
ROTO.
Η βαφή των κουφωµάτων γίνεται µε µηχανές ηλεκτροστατικής βαφής και
µηχανές εµποτισµού. Χρησιµοποιούνται υδατοδιαλυτά οικολογικά χρώµατα τύπου
SIKKENS σε τέσσερα στάδια. Ένα χέρι µε αντιµυκητοκτόνο βερνίκι εµποτισµού τύπου
Cetol WV 881, ένα χέρι υδατοδιαλυτό αστάρι τύπου Rubbol WP 175 και δύο χέρια
υδατοδιαλυτή βαφή τύπου Rubbol WF 380. Στα σόκορα και στους αρµούς τύπου V
γίνεται απάλειψη µε προστατευτικό τύπου Kodrin WV 456 και 471 αντίστοιχα.
Τα κουφώµατα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας και
στεγανότητας 10 χρόνων.
Περιλαµβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και µικρουλικά για την κατασκευή
σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες της µελέτης και την τοποθέτηση του υαλοστασίου,
συµπεριλαµβανοµένων των υαλοπινάκων και της βαφής του.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια εβδοµήντα €Τριακόσια εβδοµήντα €
(Αριθµητικά): 370,00
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Άρθρο Ε-5: ΥΑΛΟΘΥΡΑ ΞΥΛΙΝΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΑΠΟ ΤΡΙΚΟΛΛΗΤΗ Ή
ΕΞΑΚΟΛΛΗΤΗ ΞΥΛΕΙΑ ΜΕΡΑΝΤΙ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5436)
Κατασκευή και τοποθέτηση υαλόθυρας Γερµανικού τύπου, µονόφυλλη ή
πολύφυλλη, από τρικολλητή ή εξακολλητή ξυλεία τύπου Μεράντι µέσης πυκνότητας
τουλάχιστον 550 Kg/m3.
Τα κουφώµατα είναι ξύλινα θερµοµονωτικά εργοστασιακής κατασκευής, που
έρχονται και τοποθετούνται έτοιµα στο κτίριο, πάνω σε τοποθετηµένες ψευτόκασες,
δηλαδή βαµµένα µε τοποθετηµένους µεντεσέδες, πόµολα και διπλούς µονωµένους
υαλοπίνακες 4/15/5mm.
Οι διατοµές των κουφωµάτων θα είναι σύµφωνες µε τις σχετικές λεπτοµέρειες
της µελέτης. Το κάσωµα θα είναι διατοµής 85x120 mm και το φύλλο 130x70 mm µε
διπλά λάστιχα στεγανοποίησης περιµετρικά του φύλλου.
Σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο UNI-EN 7979 τα κουφώµατα πρέπει να
διαθέτουν αεροστεγανότητα κατηγορίας Α3 (κατά UNI-EN 42), υδατοστεγανότητα Ε4
(κατά UNI-EN 86) και αντοχή σε ανεµοπίεση V3 (κατά UNI-EN 77).
Η ξυλεία ξηραίνεται σε ειδικό θάλαµο ξήρανσης, έτσι ώστε να διαθέτει
αποδεκτή τιµή υγρασίας 10-12%. Η κατασκευή της τρικολλητής (ή εξακολλητής)
ξυλείας γίνεται µε τα νερά του ξύλου αντίθετα µεταξύ τους και η ένωση των στοιχείων
γίνεται µε πολλαπλά µόρσα. Οι κόλλες που χρησιµοποιούνται είναι γερµανικού τύπου
κατηγορίας D4.
Τα κουφώµατα θα διαθέτουν µεντεσέδες ρυθµιζόµενους και πόµολα τύπου
ROTO.
Η βαφή των κουφωµάτων γίνεται µε µηχανές ηλεκτροστατικής βαφής και
µηχανές εµποτισµού. Χρησιµοποιούνται υδατοδιαλυτά οικολογικά χρώµατα τύπου
SIKKENS σε τέσσερα στάδια. Ένα χέρι µε αντιµυκητοκτόνο βερνίκι εµποτισµού τύπου
Cetol WV 881, ένα χέρι υδατοδιαλυτό αστάρι τύπου Rubbol WP 175 και δύο χέρια
υδατοδιαλυτή βαφή τύπου Rubbol WF 380. Στα σόκορα και στους αρµούς τύπου V
γίνεται απάλειψη µε προστατευτικό τύπου Kodrin WV 456 και 471 αντίστοιχα.
Τα κουφώµατα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας και
στεγανότητας 10 χρόνων.
Περιλαµβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά για την κατασκευή
σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες της µελέτης και την τοποθέτηση της υαλόθυρας,
συµπεριλαµβανοµένων των υαλοπινάκων και της βαφής της.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια εβδοµήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 375,00
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Άρθρο Ε-6: ΘΥΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΑΜΠΛΑ∆ΩΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ
Ή ∆ΙΦΥΛΛΗ, ΑΠΟ ΜΑΣΙΦ ΞΥΛΕΙΑ ΜΕΡΑΝΤΙ, ΜΕ ΚΑΣΣΑ ∆ΡΟΜΙΚΗ
ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΩΣ 13cm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5441.1)
Κατασκευή και τοποθέτηση θύρας ταµπλαδωτής Γερµανικού τύπου,
µονόφυλλη ή δίφυλλη, από µασίφ ξυλεία τύπου Μεράντι µέσης πυκνότητας
τουλάχιστον 550 Kg/m3.
Τα κουφώµατα είναι ξύλινα θερµοµονωτικά εργοστασιακής κατασκευής,
που έρχονται και τοποθετούνται έτοιµα στο κτίριο, πάνω σε τοποθετηµένες
ψευτόκασες, δηλαδή βαµµένα µε τοποθετηµένους µεντεσέδες, πόµολα, κλειδαριά και
διπλούς µονωµένους υαλοπίνακες 4/15/5 χιλ, όπου προβλέπεται.
Οι διατοµές των κουφωµάτων θα είναι σύµφωνες µε τις σχετικές
λεπτοµέρειες της µελέτης. Το κάσωµα θα είναι διατοµής 85x120 mm και το φύλλο
130x70 mm µε διπλά λάστιχα στεγανοποίησης περιµετρικά του φύλλου. Η θύρα
µπορεί να διαθέτει φεγγίτη ή όχι σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης.
Σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο UNI-EN 7979 τα κουφώµατα πρέπει να
διαθέτουν αεροστεγανότητα κατηγορίας Α3 (κατά UNI-EN 42), υδατοστεγανότητα Ε4
(κατά UNI-EN 86) και αντοχή σε ανεµοπίεση V3 (κατά UNI-EN 77).
Η ξυλεία ξηραίνεται σε ειδικό θάλαµο ξήρανσης, έτσι ώστε να διαθέτει
αποδεκτή τιµή υγρασίας 10-12%. Η κατασκευή της τρικολλητής (ή εξακολλητής)
ξυλείας γίνεται µε τα νερά του ξύλου αντίθετα µεταξύ τους και η ένωση των στοιχείων
γίνεται µε πολλαπλά µόρσα. Οι κόλλες που χρησιµοποιούνται είναι γερµανικού τύπου
κατηγορίας D4.
Τα κουφώµατα θα διαθέτουν µεντεσέδες ρυθµιζόµενους, κλειδαριά και
πόµολα τύπου ROTO.
Η βαφή των κουφωµάτων γίνεται µε µηχανές ηλεκτροστατικής βαφής και
µηχανές εµποτισµού. Χρησιµοποιούνται υδατοδιαλυτά οικολογικά χρώµατα τύπου
SIKKENS σε τέσσερα στάδια. Ένα χέρι µε αντιµυκητοκτόνο βερνίκι εµποτισµού τύπου
Cetol WV 881, ένα χέρι υδατοδιαλυτό αστάρι τύπου Rubbol WP 175 και δύο χέρια
υδατοδιαλυτή βαφή τύπου Rubbol WF 380. Στα σόκορα και στους αρµούς τύπου V
γίνεται απάλειψη µε προστατευτικό τύπου Kodrin WV 456 και 471 αντίστοιχα.
Τα κουφώµατα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας και
στεγανότητας 10 χρόνων.
Περιλαµβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και µικρουλικά για την
κατασκευή σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες της µελέτης και την τοποθέτηση της θύρας,
συµπεριλαµβανοµένων των υαλοπινάκων και της βαφής της.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια είκοσι €
(Αριθµητικά): 420,00
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Άρθρο Ε-7: ΘΥΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΕΣ, ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΦΕΓΓΙΤΗ, ΜΕ
ΚΑΣΣΑ ∆ΡΟΜΙΚΗ ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΩΣ 13cm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5446.1)
Κατασκευή θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας µε ή χωρίς φεγγίτη ανοιγόµενο
ή όχι, 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 για πλήρη λειτουργία περιλαµβανοµένης και της εργασίας τοποθέτησης
χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών καθώς και της εργασίας πλήρους βαφής της
σύµφωνα µε την µελέτη και τις υποδείξεις της επίβλεψης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα €
(Αριθµητικά): 180,00

Άρθρο Ε-8: ΞΥΛΙΝΕΣ ΨΕΥΤΟΚΑΣΣΕΣ ΠΛΑΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 10cm, ΑΠΟ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ
ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 2cm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5446.1)
Ξύλινες ψευτόκασσες πλάτους µέχρι 10cm από κόντρα πλακέ θαλάσσης
πάχους 2cm.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία €
(Αριθµητικά): 3,00
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Άρθρο Ε-9: ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΥΨΟΥΣ 1,0m ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ
ΤΥΠΟΥ ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5512)
Κιγκλιδώµατα περίφραξης ευθύγραµµα, σε απλό σχέδιο ακραίων και
ενδιαµέσων ορθοστατών 10x10 cm και κιγκλίδων ευθύγραµµων διατοµής ορθογωνικής
10x2 cm ή σχετικής, σε µεταξύ τους απόσταση περίπου 10 cm, κατασκευασµένα
σύµφωνα µε το σχέδιο της µελέτης και εν γένει υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής
συνθέσεως, τοποθετήσεως και στερεώσεως µε ανοξείδωτη βάση στήριξης και
στριφώνια, συµπεριλαµβανοµένης της διαµόρφωσης της διατοµής των ορθοστατών
και των κιγκλίδων είτε µε τόρνο είτε µε γλυφές.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) αναπτύγµατος ξύλινης περίφραξης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατό €
(Αριθµητικά): 100,00

Άρθρο Ε-10: ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΟΝΤΟΥΛΑΠΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΩΣ 0,20m2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5613.1)
Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2, οιουδήποτε σχεδίου
και διαστάσεων, µη εµφανή, καλυπτόµενα από φύλλο ντουλαπιού µε πλαίσο από
τεµάχια λευκής ξυλείας πάχους 16 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 και µε οδηγούς λειτουργίας του
συρταριού µεταλλικούς απλούς. Συµπεριλαµβάνονται υλικά - επενδυµένη µε µελαµίνη
ξυλεία, µοριοσανίδα επενδυµένη και µικροϋλικά και η εργασία κατασκευής
τοποθέτησης και λειτουργίας.
∆εν περιλαµβάνονται ράφια και ειδικά τεµάχια εξοπλισµού.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα τρία € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 33,20
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Άρθρο Ε-11: ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ (port-manteau) ΑΠΛΕΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5616)
Κρεµάστρες (port-manteau) απλές αποτελούµενες από διατοµή ξυλείας
τύπου Σουηδίας πλάτους έως 15 cm και πάχους έως 2,5 cm και οιουδήποτε µήκους,
µε περιθώρια και τυχόν απλές ευθύγραµµες γλυφές, ευθύγραµµες ή τεθλασµένες µε
βιδωτά αλουµίνια άγγιστρα µήκους 5 - 15 cm ανά 18 cm. Η κρεµάστρα αναρτάται µε
µεταλλικές θηλιές από βίδες σε UPAT ανά αποστάσεις 0,50 m και γενικά ξυλεία
Σουηδίας, άγγιστρα αλουµινίου, υλικά συνδέσεως τοποθετήσεως και στερεώσεως.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι έξι € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 26,50

Άρθρο Ε-12: ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟ ΑΚΑΥΣΤΗ ΦΟΡΜΑΪΚΑ ΤΥΠΟΥ DUROPAL
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5617)
Πάγκος από άκαυστη φορµάικα τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και
πλάτους 90 cm περίπου, που περιλαµβάνει:
α) την επικάλυψη του πάγκου µε ειδική φορµάϊκα τύπου DUROPAL,
συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, µε ειδικό περιθώριο από PVC πάχους 3
mm µε σπασµένες ακµές στα εµφανή σόκορα. Η στερέωση στην υπάρχουσα υποδοµή
γίνεται µέσω κατάλληλης συγκολλητικής ύλης.
β) την διαµόρφωση - κοπή κατάλληλου ανοίγµατος οιουδήποτε σχεδίου, για
την υποδοχή του επικαθήµενου νεροχύτη, σύµφωνα µε την µελέτη.
γ) την ολοκληρωµένη στεγάνωση της επιφάνειας (π.χ. σηµεία συµβολής µε
τον τοίχο), µε αντιµικροβιακή σιλικόνη, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
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
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι τέσσερα €
(Αριθµητικά): 24,00
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Άρθρο Ε-13: ΕΡΜΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΜΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5613.1)
Ερµάρια κουζίνας δαπέδου, µή τυποποιηµένα, µε βάθος 60 cm, µε «κουτιά»
από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αµφίπλευρα επενδυµένα µε µελαµίνη ή
φορµάικα, πάχους 1,0 mm, µε τελείωµα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3
mm, 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 φορµάϊκα πάχους 8 mm, τα οριζόντια
(ράφια) και τα κατακόρυφα σταθερά χωρίσµατα, θα κατασκευαστούν από
µοριοσανίδες επενδυµένες και στις δύο επιφάνειες µε µελαµίνη (1 mm) συνολικού
πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα µε το πλάτος τους, µε περιθώριο από PVC πάχους 3
mm στα εµφανή σόκορα µε σπασµένες ακµές. Τα φύλλα (µονά ή διπλά) οιασδήποτε
µορφής ή λειτουργίας θα κατασκευαστούν από νοβοπάν µε µελαµίνη οιουδήποτε
χρώµατος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1 mm), συνολικού πάχους 18 mm, µε
περιθώρια από PVC πάχους 3 mm µε στρογγυλευµένες ακµές. Τα είδη κιγκαλερίας
περιλαµβάνουν χειρολαβές (πόµολα) φύλλων και κρυφούς µεταλλικούς µεντεσέδες
βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξείδωτους και ρυθµιζόµενους. Ολη η
κατασκευή θα στηρίζεται σε ρυθµιζόµενα ποδαρικά πάνω σε πλαστικό προφίλ (ή
ελαστικές λωρίδες) για την προστασία τους από την υγρασία µε κουµπωτή µπάζα
ύψους 125 mm από νοβοπάν µε επένδυση µελαµίνης πάχους 1,0 mm. Εάν
προβλέπονται συρτάρια τιµολογούνται χωριστά.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια εξήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 265,00
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Άρθρο Ε-14: ΕΡΜΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΟΙΧΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΜΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5613.1)
Ερµάρια κουζίνας τοίχου κρεµαστα, µή τυποποιηµένα, µε βάθος 35 cm,
διάταξης σύµφωνα µε την µελέτη, µε «κουτιά» από νοβοπάν συνολικού πάχους 18
mm, αµφίπλευρα επενδυµένα µε µελαµίνη ή φορµάικα, πάχους 1mm, µε τελείωµα σε
όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, 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 φορµάϊκα πάχους 8 mm, τα οριζόντια (ράφια) και τα κατακόρυφα
σταθερά χωρίσµατα, θα κατασκευαστούν από µοριοσανίδες επενδυµένες και στις δύο
επιφάνειες µε µελαµίνη (1 mm.) συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα µε το πλάτος
τους, µε περιθώριο από PVC πάχους 3 mm στα εµφανή σόκορα µε σπασµένες ακµές.
Τα φύλλα (µονά ή διπλά) οιασδήποτε µορφής ή λειτουργίας θα κατασκευαστούν από
νοβοπάν µε µελαµίνη οιουδήποτε χρώµατος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1
mm.), συνολικού πάχους 18 mm., µε περιθώρια από PVC πάχους 3 mm µε
στρογγυλευµένες ακµές. Τα είδη κιγκαλερίας περιλαµβάνουν, χειρολαβές (πόµολα)
φύλλων και κρυφούς µεταλλικούς µεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής
ανοξείδωτους και ρυθµιζόµενους. Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισµός τιµολογείται
χωριστά.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια είκοσι έξι €
(Αριθµητικά): 226,00
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Άρθρο Ε-15: ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6118)
Κατασκευή εµφανούς ή µή, επιπέδου ή βαθµιδωτού µεταλλικού σκελετού
ελαφράς ψευδοροφής οποιουδήποτε σχήµατος και µεγέθους και 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
γαλβανισµένους ήλους µηχανικά ή χηµικά αγκυρωµένους, και γενικά µορφοσίδηρος,
στραντζαριστές διατοµές, ήλοι ενδεικτικού τύπου 'HILTI', σύνδεσµοι και µικροϋλικά
καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,80

Άρθρο Ε-16: ΘΥΡΕΣ ΣΙ∆ΗΡΕΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ
ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 4εκ ΚΑΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ
ΠΛΕΓΜΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6224)
Θύρες αθλητικών χώρων ή περιφράξεων σιδηρές µε πλαίσιο από
γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατοµής 4 εκ. και γαλβανισµένο
πλέγµα, ανοιγόµενες µε ένα ή δύο φύλλα, σύµφωνα µε τα σχέδια και την Τεχνική
έκθεση, µε κάσσα από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες και γενικά όλα τα υλικά
κατασκευής και υλικά σύνδεσης τοποθετήσεως και λειτουργίας µε κλειδαριά ασφαλείας
(τύπου YALE ή παρεµφερούς) και χειρολαβές από γαλβανισµένο µορφοσίδηρο καθώς
και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν πενήντα €
(Αριθµητικά): 150,00
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Άρθρο Ε-17: ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΫ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ
∆ΙΦΥΛΛΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6226)
Σύστηµα ηλεκτρουδραυλικού µηχανισµού επαναφοράς δίφυλλης πόρτας
βάρους µέχρι 250 Kg τύπου push ή pull open κατάλληλο και για πόρτες
πυρασφάλειας. Μέγιστη γωνία επαναφοράς 130ο στην περίπτωση του τύπου push
open και 98ο στην περίπτωση του τύπου pull open. Περιλαµβάνεται η προµήθεια,
εγκατάσταση και ο έλεγχος ορθής λειτουργίας του συστήµατος.
Τιµή ανά σετ συστήµατος ηλεκτρουδραυλικού µηχανισµού επαναφοράς
δίφυλλης πόρτας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια είκοσι €
(Αριθµητικά): 220,00

Άρθρο Ε-18: ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΫ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6226)
Σύστηµα ηλεκτρουδραυλικού µηχανισµού επαναφοράς µονόφυλλης πόρτας
βάρους µέχρι 250 Kg τύπου push ή pull open κατάλληλο και για πόρτες
πυρασφάλειας. Μέγιστη γωνία επαναφοράς 130ο στην περίπτωση του τύπου push
open και 98ο στην περίπτωση του τύπου pull open. Περιλαµβάνεται η προµήθεια,
εγκατάσταση και ο έλεγχος ορθής λειτουργίας του συστήµατος.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) συστήµατος ηλεκτρουδραυλικού µηχανισµού
επαναφοράς µονόφυλλης πόρτας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα €
(Αριθµητικά): 80,00
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Άρθρο Ε-19: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΡΑΣ ΠΑΝΙΚΟΥ ∆ΙΦΥΛΛΗΣ
ΘΥΡΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6226)
Προµήθεια και τοποθέτηση µπάρας πανικού δίφυλλης θύρας. Περιλαµβάνεται
η προµήθεια και τοποθέτηση της µπάρας καθώς και κάθε απαιτούµενο υλικό και
µικροϋλικό.
Τιµή ανά ζεύγος µπάρας πανικού δίφυλλης θύρας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν εξήντα €
(Αριθµητικά): 160,00

Άρθρο Ε-20: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΡΑΣ ΠΑΝΙΚΟΥ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗΣ
ΘΥΡΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6226)
Προµήθεια και τοποθέτηση µπάρας πανικού µονόφυλλης θύρας.
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση της µπάρας καθώς και κάθε απαιτούµενο
υλικό και µικροϋλικό.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) µπάρας πανικού µονόφυλλης θύρας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ενενήντα €
(Αριθµητικά): 90,00
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Άρθρο Ε-21: ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ, ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ, ΜΗ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6519)
Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων
συνθέτου κουφώµατος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου,
µε σκελετό κάσσας (πλαισίου).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα €
(Αριθµητικά): 180,00

Άρθρο Ε-22: ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΜΕ
ΡΟΜΒΟΕΙ∆Η ∆ΙΑΚΕΝΑ 4x4 ΕΩΣ 5x5cm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6448)
Περίφραξη µε γαλβανισµένο πλέγµα περίφραξης µε ροµβοειδή διάκενα 4x4
έως 5x5cm, πάχους σύρµατος 3mm τοποθετηµένον επί γαλβανισµένων
σιδεροσωλήνων (ορθοστατών) ορθογωνικής διατοµής 4cm. Επίσης στο άνω τµήµα
φέρει οριζόντιο γαλβανισµένο σιδεροσωλήνα ρθογωνικής διατοµής 4cm.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά (πλέγµα, ορθοστάτες, σύρµατα
στερέωσης, υλικά σύνδεσης και συγκόλλησης κλπ) και η εργασία τοποθέτησης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα €
(Αριθµητικά): 30,00
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Άρθρο Ε-23: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΘΥΡΟΦΥΛΛΩΝ ΑΠΟ ΦΥΛΛΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6532)
Προστατευτική ποδιά θυρών (µπάζα) από φύλλο αλουµινίου ύψους έως 20
cm, προστατευτική επένδυση στην περιοχή των χειρολαβών, από φύλλο αλουµινίου
διαστάσεων έως 0,20x0,60 cm και πάχους µέχρι 2 mm, επί οποιουδήποτε τύπου
θυροφύλλων, και στις δύο όψεις τους. Συµπεριλαµβάνεται το ανοδιωµένο αλουµίνιο, τα
υλικά συνδέσεως και τοποθετήσεως και η εργασία διάνοιξης οπών για την υποδοχή
των χειρολαβών και κλείθρων.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας αλουµινίου.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα έξι €
(Αριθµητικά): 46,00

Άρθρο Ε-24: ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 20x20cm ΜΕ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ
ΕΛΑΣΜΑ ΜΕ ΓΡΙΛΙΕΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7231)

Κάλυψη ανοίγµατος αερισµού 20x20cm µε ανοξείδωτο έλασµα µε γρίλιες
Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα €
(Αριθµητικά): 30,00
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ΟΜΑ∆Α ΣΤ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Άρθρο ΣΤ-1: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΛΩ∆ΙΟ UTP100, CAT6
Τηλεφωνικό καλώδιο UTP100, CAT 6, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση
υλικών και µικρουλικών επι τόπου και εργασία τοποθέτησης για πλήρη και κανονική
λειτουργία.

Άρθρο ΣΤ-1.1: 4 ζευγών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία €
(Αριθµητικά): 3,00

Άρθρο ΣΤ-1.2: 10 ζευγών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα €
(Αριθµητικά): 4,00
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Άρθρο ΣΤ-2: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-60)
Φωτιστικό ασφαλείας µε κατάλληλη λυxνία, και συσσωρευτής Ni-Cd
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.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα ένα €
(Αριθµητικά): 31,00
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Άρθρο ΣΤ-3: ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 4 ΖΩΝΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52)
Κέντρο πυρανίxνευσης που θα περιλαµβάνει και σύστηµα µεταβιβάσεων
περαιτέρω του συστήµατος αγγελίας, σύστηµα συνεxούς ελέγxου των καταστάσεων
λειτουργίας κλπ. όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές µε τα µικροϋλικά σύνδεσης
και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, δηλ. προµήθεια και προσκόµιση επι τόπου
του έργου και εργασία συναρµολόγησης σύνδεσης δοκιµών ρυθµίσεων µετρήσεων
προς παράδοση σε λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια ογδόντα €
(Αριθµητικά): 480,00

Άρθρο ΣΤ-4: ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕΤΑ ΦΑΡΟΥ (ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-62)
Ηλεκτρική σειρήνα συναγερµού µετά φάρου αυτόµατης λειτουργίας µε τα
µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 75,00
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Άρθρο ΣΤ-5: ΜΕΓΑΦΩΝΟ ΤΟΙΧΟΥ 6W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-61)
Μεγάφωνο τοίχου 6W , σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, µετά των υλικών και
µικροϋλικών σύνδεσης και στήριξης, πλήρως εγκατεστηµένο και έτοιµο προς
λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα €
(Αριθµητικά): 50,00

Άρθρο ΣΤ-6: ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΕΙΡΟΣ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-49)
Μπουτόν xειρός συστήµατος ασφαλείας ενδεικτικού τύπου ADEMCO 269,
τοποθετούµενο, στα σηµεία που φαίνονται στα σxέδια.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι έξι €
(Αριθµητικά): 26,00
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Άρθρο ΣΤ-7: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Pa, ΦΟΡΗΤΟΣ, ΓΟΜΩΣΕΩΣ 6kg
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-19)
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 6 kg, φορητός πλήρης µε το
αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή
προµήθεια, µεταφορά και στήριξη.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα επτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 47,50

Άρθρο ΣΤ-8: ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΙΟΝΙΣΜΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-62)
Ανιχνευτής ιονισµού µετά βάσεως κατάλληλος για εγκατάσταση στην οροφή,
ρυθµιζοµένης ευπαθείας, πλήρως εγκατεστηµένος µετά των υλικών και µικροϋλικών
εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα οκτώ € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 88,30
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Άρθρο ΣΤ-9: ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ Ή ΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52)
Σφικτήρας σύνδεσης ταινιών η αγωγών θεµελιακής γείωσης St/Zn έως 30 mm
(µονός ή διπλός).
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 12,20

Άρθρο ΣΤ-10: ΤΑΙΝΙΑ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 30x3,5mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52)
Ταινία θεµελιακής γείωσης 30χ3,5mm St/Zn.
Τιµή ανά µέτρο µήκους.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα € και πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 11,05
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Άρθρο ΣΤ-11: ΑΓΩΓΟΣ Cu ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ35mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52)
Αγωγός Cu θεµελιακής γείωσης Φ 35mm πολύκλωνος.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 9,10

Άρθρο ΣΤ-12: ΑΓΩΓΟΣ Cu ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ Ή ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ Φ8mm –
Φ10mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52)
Aγωγός Cu θεµελιακής γείωσης η αλεξικέραυνου Φ8mm - Φ10mm µε όλα τα
απαραίτητα στηρίγµατα και σφικτήρες για την πλήρη εγκατάσταση συστήµατος
θεµελιακής γείωσης η συστήµαταος αντικεραυνικής προστασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και ογδόντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 5,85

Άρθρο ΣΤ-13: ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΑΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52)
Σφικτήρας σύνδεσης οπλισµού - αγωγού και ταινίας St/Zn έως Φ 28.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και είκοσι τέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 6,24
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Άρθρο ΣΤ-14: ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τ1 Ν-ΡΕ
(blue housing)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-63)
Απαγωγός συστήµατος αντικεραυνικής προστασίας Τ1 Ν - ΡΕ (BLUE
HOUSING).
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτακόσια πενήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 755,00

Άρθρο ΣΤ-15: ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ, ∆ΙΜΕΡΕΣ
Στήριγµα συλλεκτήριου αγωγού αλεξικέραυνου, διµερές, σε δώµα ή τοίχο ή
κεραµοσκεπή, απο xάλυβα, κατα DΙΝ 48826, µε την επι τόπου εργασία και τα
µικροϋλικά στερέωσης και σύνδεσης.
Άρθρο ΣΤ-15.1: Σε δώµα ή τοίχο
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-45)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 4,20

Άρθρο ΣΤ-15.2: Σε κεραµοσκεπή
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-45)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 4,60
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Άρθρο ΣΤ-16: ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-29)
Καλύµµατα φρεατίων χυτoσιδηρά , πλήρως εγκατεστηµένα µε το ανάλογο
παρέµβυσµα στεγανοποιήσεως.
Τιµή ανά κιλό (kg)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,90

Άρθρο ΣΤ-17: ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥΥ ΟΡΑΤΟ Ή ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΚΟ,
∆ΙΑΤΟΜΗΣ 5x10mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-47)
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση
υλικών και µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ)
επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του
κτιρίου, τοποθέτηση διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα
εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική
λειτουργία Πενταπολικό - ∆ιατοµής 5x10 mm2
Τιµή ανά µέτρο µήκους

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 11,30
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Άρθρο ΣΤ-18: ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥΥ ΟΡΑΤΟ Ή ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ,
∆ΙΑΤΟΜΗΣ 5x25mm2 ΜΕ ΟΥ∆ΕΤΕΡΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-47)
Καλώδιο τύπου NYY 5x25mm2, τριπολικό, µε ουδέτερη µειωµένης διατοµής,
ορατό ή εντοιχισµένο δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών
(κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση,
µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και
εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου,
τοποθέτηση διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήµατα
της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία.
Τιµή ανά µέτρο µήκους

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι πέντε €
(Αριθµητικά): 25,00

Άρθρο ΣΤ-19: ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΟΥ ∆ΕΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ (ΚΟΝΣΟΛΑ)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52)
Σύνδεση µετρητού ∆ΕΗ ,δηλαδή υλικά για την κονσόλα (γαλβανιζέ
σωλήνες 21/2' -11/2'.
άγγιστρο πλαστικοί σύνδεσµοι )και εργασία για την πλήρη σύνδεση ενός
µετρητή ∆ΕΗ,µε την παροχή κτηρίου ,χωρίς την καταβολή στη ∆ΕΗ της σχετικής
δαπάνης συνδέσεως.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια ογδόντα €
(Αριθµητικά): 380,00
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Άρθρο ΣΤ-20: ΦΡΕΑΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΒΑΘΟΥΣ 0,60m ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40x40cm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-10)
Φρεάτιο ηλεκτρικών δικτύων, δηλ. εκσκαφή, διάστρωση πυθµένα µε
σκυρόδεµα 300 kg τσιµέντου πάχους 15cm δόµηση πλευρικών επιφανειών µε
οπλισµένο σκυρόδεµα πάχους τουλάχιστον 15cm µε τον ανάλογο οπλισµό και
ξυλοτύπους, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου του πυθµένα και των
πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, πλήρες, εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων
εκσκαφών και αχρήστων υλικών.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν εξήντα έξι € και εξήντα τέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 166,64

Άρθρο ΣΤ-21: ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΠΙΡΑΛ Β.Τ. Φ50mm
ΣΠΙΡΑΛ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ48mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-41)
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ Φ 50mm, κατάλληλος για
τοποθέτηση στο έδαφος µε οδηγό συρµάτινο δηλαδή σωλήνας µε τα απαραίτητα
απαραίτητα πλαστικά υλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.
Τιµή ανά µέτρο µήκους

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 6,50
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Άρθρο ΣΤ-22: ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΥΘΥΣ
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή
σωλήνας µε τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και
µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

Άρθρο ΣΤ-22.1: ∆ιαµέτρου Φ13,5mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-41)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,50

Άρθρο ΣΤ-22.2: ∆ιαµέτρου Φ16mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-41)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 3,20

Άρθρο ΣΤ-22.3: ∆ιαµέτρου Φ23mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-41)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 3,70
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Άρθρο ΣΤ-23: ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΟΡΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ρ43
ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ
Πλαστικός Ηλεκτρικός πίνακας χωρίς τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες,
ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και εξόδου
των ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ
µικροϋλικά καθώς δηλαδή προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των
οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου
συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία γιά
τη δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.

Άρθρο ΣΤ-23.1: ∆ιαστάσεων 62x50cm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν εβδοµήντα οκτώ € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 178,80

Άρθρο ΣΤ-23.2: ∆ιαστάσεων 32x55cm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν σαράντα δύο €
(Αριθµητικά): 142,00
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Άρθρο ΣΤ-24: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΤΗΚΤΙΚΗ ΤΥΠΟΥ EZ-SIEMENS ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΕΩΣ 25Α
ΚΑΙ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Ε16 (ΜΙΝΙΟΝ)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-54)
Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS, εντάσεως έως 25Α και
σπειρώµατος Ε16(µινιόν), πλήρης από πορσελάνη µε την βάση, µήτρα, πώµα και
συντηκτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης από
πορσελάνη µε ακροδέκτες συνδέσεως από µπροστά, κατάλληλη γιά χωνευτή
εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερµαρίου ή µέσα σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή
προµήθεια, προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 7,20

Άρθρο ΣΤ-25: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΤΗΚΤΙΚΗ ΤΥΠΟΥ ΤZ-SIEMENS ΕΝΤΑΣΕΩΣ 35Α ΚΑΙ
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Ε27
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-54)
Ασφάλεια συντηκτική τύπου TZ-SIEMENS, εντάσεως 35Α και σπειρώµατος
Ε27, πλήρης από πορσελάνη µε την βάση, µήτρα, πώµα και συντηκτικό βραδείας ή
ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης από πορσελάνη µε ακροδέκτες
συνδέσεως από πίσω κατάλληλη γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερµαρίου
ή µέσα σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση εγκατάσταση και
σύνδεση.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 10,50
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Άρθρο ΣΤ-26: ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ
ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ 30mA 4x63A
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52)
Αυτόµατος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής 30mA για τοποθέτηση εντός
πίνακα διανοµής,µε τα υλικά και µικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και της
εργασίας παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα πέντε €
(Αριθµητικά): 185,00

Άρθρο ΣΤ-27: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΟΡΟΦΗΣ,
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ Ή ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΗΣ, ΣΕ ∆ΙΠΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕ 4
ΛΥΧΝΙΕΣ ΤΩΝ 18W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59)
Φωτιστικό σώµα φθορισµού στεγασµένων χώρων, οροφής, ανηρτηµένο ή
ψευδοροφής, µε περσίδες από προανοδιωµένο αλουµίνιο σε διπλή παραβολικότητα,
γυαλιστερό, στιλπνό, προστασίας ΙΡ20, επίµηκες ή τετράγωνο (διαστάσεων
600x600mm), µε την αξία τεσσάρων λυχνιών των 18 W.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν οκτώ €
(Αριθµητικά): 108,00
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Άρθρο ΣΤ-28: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ, ΤΟΙΧΟΥ Ή ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ
ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑ ΑΠΛΟ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΡ20, ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 60W
ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ECO
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-60)
Φωτιστικό σώµα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής µε ανταυγαστήρα απλό,
προστασίας ΙΡ20, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος
και λαµπτήρ 60W πυρακτώσεως eco,δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα εννέα €
(Αριθµητικά): 49,00

Άρθρο ΣΤ-29: ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 150W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-60)
Προβολέας εξωτερικού φωτισµού,ασύµµετρης κατανοµής ,δηλαδή προµήθεια,
µεταφορά και τοποθέτηση ενός προβολέα λαµπτήρων ατµών νατρίου υψηλής πίεσης. Ο
προβολέας αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουµίνιο, βαµµένο µε αντιετοξική βαφή
φούρνου. Εσωτερικά ο προβολέας φέρει κάτοπτρο από σφυρηλατηµένο αλουµίνιο.
Εµπρός καλύπτεται µε διαφανές κάλυµµα, ανθεκτικό στις µεταβολές της θερµοκρασίας,
που στερεώνεται σε πλαίσιο από χυτό αλουµίνιο.Το πλαίσιο συγκρατείται στο κέλυφος µε
ανοξείδωτους κοχλίες. Η στεγανότητα επιτυγχάνεται µε κατάλληλο παρέµβυσµα. Ο
βαθµός προστασίας είναι IP 55 ή ισοδύναµος κατά τους διεθνείς κανονισµούς. Επίσης ο
προβολέας συµπληρώνεται µε δίχαλο, κατασκευασµένο επίσης από αλουµίνιο, που
συγκρατείται στο κέλυφος µε ανοξείδωτους κοχλίες.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα πέντε €
(Αριθµητικά): 185,00
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Άρθρο ΣΤ-30: ΚΥΤΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
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.
Άρθρο ΣΤ-30.1: διαµέτρου ή διαστάσεων Φ70mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-41)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,30

Άρθρο ΣΤ-30.2: διαµέτρου ή διαστάσεων Φ100x100mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-41)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 3,10
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Άρθρο ΣΤ-31: ΑΓΩΓΟΣ ΤΥΠΟΥ ΝΥΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΣ
Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούµενος µέσα σε
σωλήνες, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση αγωγού και µικρουλικών (διακλαδωτήρες,
βίδες, σύρµα συνδέσεως, µονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία
τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιµών µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.

Άρθρο ΣΤ-31.1: διατοµής 1,5mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-44)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 0,87

Άρθρο ΣΤ-31.2: διατοµής 2,5mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-44)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 1,10

Άρθρο ΣΤ-31.3: διατοµής 6mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-44)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 1,60
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Άρθρο ΣΤ-32: ΑΓΩΓΟΣ ΤΥΠΟΥ ΝΥΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ, ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 10mm2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-44)
Αγωγός τύπου ΝΥΑ πολύκλωνος, χάλκινος πλαστικής επενδύσεως
τοποθετούµενος µέσα σε σωλήνες, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση αγωγού και
µικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρµα συνδέσεως, µονωτικά πάσης φύσεως κλπ)
επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιµών µονώσεως για πλήρη
και κανονική λειτουργία.
Τιµή ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 4,70

Άρθρο ΣΤ-33: ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟ, ΕΝΤΑΣΕΩΣ 10Α, ΤΑΣΕΩΣ
250V, ΑΠΛΟΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-49)
∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο, εντάσεως 10Α, τάσεως 250 V, απλός
µονοπολικός, µε το κυτίο δηλαδή προµήθεια προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα €
(Αριθµητικά): 4,00

Άρθρο ΣΤ-34: ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟ, ΕΝΤΑΣΕΩΣ 10Α, ΤΑΣΕΩΣ
250V, ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ Ή ΑΛΕ ΡΕΤΟΥΡ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-49)
∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο, εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, κοµιτατέρ ή
αλε ρετούρ, µε το κυτίο δηλαδή προµήθεια προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 5,20
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Άρθρο ΣΤ-35: ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ SCHUKO, ΕΝΤΑΣΕΩΣ 16Α
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-49)
Ρευµατοδότης χωνευτός Schuko, εντάσεως 16Α, µε το κυτίο, δηλαδή
προµήθεια προσκόµιση, µικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε
λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 7,90

Άρθρο ΣΤ-36: ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ, SCHUKO, ΕΝΤΑΣΕΩΣ 16Α
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-49)
Ρευµατοδότης χωνευτός στεγανός Schuko, εντάσεως 16Α, µε το κυτίο,
δηλαδή προµήθεια προσκόµιση, µικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε
λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 8,70
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Άρθρο ΣΤ-37: ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ, ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 5ΤΕ SIEMENS
∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης)
περιορισµένων διαστάσεων χωνευτός µε µοχλίσκο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση,
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

Άρθρο ΣΤ-37.1: απλός µονοπολικός, εντάσεως 25Α
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 8,80

Άρθρο ΣΤ-37.2: απλός τριπολικός, εντάσεως 40Α
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαέξι € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 16,20

Άρθρο ΣΤ-37.3: απλός τριπολικός, εντάσεως 80Α
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα €
(Αριθµητικά): 40,00
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Άρθρο ΣΤ-38: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΤΗΚΤΙΚΗ ΤΥΠΟΥ ΕZ-SIEMENS ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΕΩΣ 67Α
ΚΑΙ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Ε33
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-54)
Ασφάλεια συντηκτική τύπου ΕZ-SIEMENS, εντάσεως έως 67Α και
σπειρώµατος Ε33, πλήρης από πορσελάνη µε την βάση, µήτρα, πώµα και συντηκτικό
βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης από πορσελάνη µε
ακροδέκτες συνδέσεως από πίσω κατάλληλη γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα
τύπου ερµαρίου ή µέσα σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση
εγκατάσταση και σύνδεση.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα €
(Αριθµητικά): 12,00
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Άρθρο ΣΤ-39: ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ WL SIEMENS, 3x35A, ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ
Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WLSIEMENS, 3x35A, µονοπολικός, κατάλληλος γιά τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό
πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας,
γιά κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα
καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως
στον πίνακα.

Άρθρο ΣΤ-39.1: εντάσεως 10Α
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 9,20

Άρθρο ΣΤ-39.2: εντάσεως 16Α
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 7,10

Άρθρο ΣΤ-39.3: εντάσεως 20Α
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 7,80
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Άρθρο ΣΤ-40: ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ,
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ WL-SIEMENS, ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 25Α
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55)
Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WLSIEMENS, τριπολικός, εντάσεως 25Α, κατάλληλος γιά τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό
πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας,
γιά κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα
καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως
στον πίνακα.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαεννέα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 19,50

Άρθρο ΣΤ-41: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΑΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ 500V, ΠΛΗΡΗΣ, ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 25/2Α
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52)
Ενδεικτική λυχνία τάσεως µέχρι 500V, πλήρης, εγκατεστηµένη σε πίνακα
διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερµάριου (πεδίου) µε
ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α πλήρους τα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και
συνδέσεως και την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα €
(Αριθµητικά): 11,00
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Άρθρο ΣΤ-42: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕ
ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑ ΚΑΙ RASTER, ΟΡΟΦΗΣ Ή ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΙΡ55, ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ, ME 4 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΩΝ 20W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59)
Φωτιστικό σώµα φθορισµού, προστασίας ΙΡ55, µε 4 λαµπτήρες των 20W,
στεγασµένων χώρων, µε ανταυγαστήρα και RASTER, οροφής ή αναρτηµένο,
αποτελούµενο από ενισχυµένη βάση βαµµένη µε ψηµένο χρώµα, µε ενσωµατωµένα τα
όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. Περιλαµβάνεται η αξία των λαµπτήρων.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι δύο €
(Αριθµητικά): 122,00

Άρθρο ΣΤ-43: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ, ΤΟΙΧΟΥ Ή ΟΡΟΦΗΣ,
ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΥ ΠΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΡ44, ΜΕ ΚΩ∆ΩΝΑ ΣΤΕΓΑΝΟ,
ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ 100W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-60)
Φωτιστικό σώµα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής προστασίας, ορθογωνικού
πρίσµατος, προστασίας ΙΡ 44 µε κώδωνα στεγανό, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση,
εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος και λαµπτήρων,δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.
Περιλαµβάνεται η αξία των λαµπτήρων.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα έξι €
(Αριθµητικά): 76,00
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Άρθρο ΣΤ-44: ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ PEX-AL-PEX
Σωλήνας πολλαπλών στρωµάτων PEX-AL–PEX, µε µόνωση πλήρως
συνδεδεµένος και τοποθετηµένος σε κύκλωµα κλιµατισµού.

Άρθρο ΣΤ-44.1: 40x4 µε µόνωση
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-8)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι τέσσερα € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 24,30

Άρθρο ΣΤ-44.2: 18x2 µε µόνωση
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-8)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 12,40

Άρθρο ΣΤ-44.3: 20x2 µε µόνωση
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-8)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 14,40
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Άρθρο ΣΤ-45: ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Φ50, 5-8 ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ
∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-4)
Συλλέκτης πολυπροπυλενίου Φ50", 5-8 παροχών µε διακόπτες, πλήρης,
εγκατεστηµένος δηλαδή προµήθεια προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα
δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν εβδοµήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 175,00

Άρθρο ΣΤ-46: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
∆ΟΧΕΙΟΥ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ, ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ ½’’
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-23)
Σύστηµα αυτόµατης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής
δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, ρύθµιση και παράδοση σε πλήρη
λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 65,00
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Άρθρο ΣΤ-47: ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ, ΑΝΤΙΚΡΑ∆ΑΣΜΙΚΟΣ, ΚΟΧΛΙΩΤΗΣ
ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ 50mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-12)
Σύνδεσµος µεταλλικός αντικραδασµικός τοποθετηµένος σε σωλήνωση
δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση κοχλιωτής συνδέσεως
ονοµαστικής διαµέτρου 50 mm.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ενενήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 95,00

Άρθρο ΣΤ-48: ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ, ΓΙΑ ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟ 36-42KW
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-32)
Αντλία θερµότητας αέρα-νερού, ενδεικτικού τύπου Climaveneta, µε
θερµαντική ισχύ 42,0KW και ψυκτική ισxύ 36,0KW, µε εσνσωµατωµένο ψυχροστάσιο
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στις προδιαγραφές ,τις περιγραφές και τα σxέδια της
µελέτης. Η µονάδα νοεείται πλήρης µε όλα τα υλικά, όργανα και εξαρτήµατα, µονωσεις,
ηλεκτρική καλωδίωση και συνδεσµολογία, xειριστήριο καθώς και την εργασία
τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης, για την οµαλή και αυτόµατη
λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατέσσερις χιλιάδες πεντακόσια €
(Αριθµητικά): 14500,00
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Άρθρο ΣΤ-49: ΤΟΠΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (F.C.U.)
∆ΑΠΕ∆ΟΥ
Τοπική κλιµατιστική µονάδα ανεµιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου.
Αποτελείται από περίβληµα χαλυβδοελάσµατος βαµµένο µε ειδικό χρώµα, από
στοιχείο νερού µε χαλκοσωλήνες, από φυγοκεντρικό ανεµιστήρα µε θερµοστάτη και
ρυθµιστή ταχυτήτων, λεκάνη συγκεντρώσεως συµπυκνωµάτων, φίλτρο αέρα
πλενόµενου τύπου, δύο ορειχάλκινους διακόπτες νερού και τα λοιπά εξαρτήµατα
αυτοµατισµού, όπως τις τεχνικές προδιαγραφές και περιγραφές ,δηλαδή µε
εξαρτήµατα και µικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους
εγκαταστάσεως για την οµαλή και αυτόµατη λειτουργία της.

Άρθρο ΣΤ-49.1: παροχής 830m3/h
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-32)
Τοπική κλιµατιστική µονάδα ανεµιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου, µε
ψυκτική ισχύ 3,7 Κw και θερµαντική ισχύ 7,58 Kw και παροχή 830 m3/h.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια ογδόντα €
(Αριθµητικά): 480,00

Άρθρο ΣΤ-49.2: παροχής 950m3/h
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-32)
Τοπική κλιµατιστική µονάδα ανεµιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου, µε
ψυκτική ισχύ 4,6 Κw και θερµαντική ισχύ 9,9 Kw και παροχή 950 m3/h.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξακόσια τριάντα €
(Αριθµητικά): 630,00

Άρθρο ΣΤ-49.3: παροχής 1300m3/h
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-32)
Τοπική κλιµατιστική µονάδα ανεµιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου, µε
ψυκτική ισχύ 8,9 Κw και θερµαντική ισχύ 917,3 Kw και παροχή 1300 m3/h.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτακόσια ογδόντα €Επτακόσια ογδόντα €
(Αριθµητικά): 780,00
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Άρθρο ΣΤ-50: Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ∆ΟΧΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ
ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-24)
Υδραυλικό κιτ σύνδεσης δοχείου παραγωγής ζεστού νερού χρήσης µε
συλλέκτες που θα περιλαµβάνει κυκλοφορητή Q=1,2 m3/h, H=2,5 mYΣ, ρυθµιστή
ροής, βαλβίδα ασφαλείας, βαλβίδες αντεπιστροφής, βαλβίδες πλήρωσης- κένωσης,
βαλβίδες αποµόνωσης, αυτόµατο πλήρωσης δοχείο διαστολής, διαφορικό θερµοστάτη
δύο εντολών και 2 αισθητηρίων ,µε µόνωση πολυουρεθάνης κατάλληλης πυκνότητας,
µε ηλεκτρική σύνδεση, εφοδιασµένο µε µανόµετρα και όλα τα αναγκαία όργανα
αυτόµατης λειτουργίας και ρυθµίσεως σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούςµε όλα
τα υλικά και µικροϋλικά στερεώσεως και συνδέσεως. Περιλαµβάνονται οι
χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και
πλήρους εγκαταστάσης.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια πενήντα €
(Αριθµητικά): 1050,00

Άρθρο ΣΤ-51: ΗΛΙΑΚΟΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2,00x1,00m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-24)
Ηλιακός επιλεκτικός συλλέκτης, διαστάσεων 2,00x1,00m, µε κρύσταλο
υψηλής διαπερατότητας securit στεγανωµένo µε λάστιχο, µόνωση από πετροβάµβακα,
µε σκελετό και πλάισιο αλουµινίου, µε υδροσκελετό από χάλκινες σωλήνες, µε το
σύνολο των εξαρτηµάτων του για τη σύνδεσή του και τη βάση στήριξης δώµατος που
θα έχει δυνατότητα αυξοµείωσης κλισης, συνδεδεµένος σε σύστηµα µε θερµοδοχείο σε
απόσταση, δοκιµασµένος και έτοιµος για λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πεντακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 550,00
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Άρθρο ΣΤ-52: ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΖΕΣΤΟΥ-ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΜΕ
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-40)
Θερµική µόνωση σωληνώσεων διαµέτρου έως 1’’, ζεστού - κρύου νερού, µε
εύκαµπτο µονωτικό υλικό κλειστής κυτταρικής δοµής, ενδεικτικού τύπου AF/Armaflex ή
ισοδύναµου, µε µ>=7000 κατά DIN52615, λ<=0,034w/Mk στους 0οC κατά DIN52612,
πυρασφάλεια Β1 κατά DIN4102 και πιστοποίησης ISO9002 EN29001, πάχους 9mm,
πλήρης, µε τα µικροϋλικά για την στερέωση του υλικού και την στεγανοποίηση των
αρµών (κόλλα, ταινία κλπ) και σηµείωση των σωλήνων µε ιδιαίτερο χρώµα, σύµφωνα
µε την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, δηλαδή
προµήθεια υλικών και µικροϋλικών, προσκόµιση και εργασία τοποθέτησης και
πλήρους εγκατάστασης.
Τιµή ανά µέτρο µήκους

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 11,20

Άρθρο ΣΤ-53: ∆ΟΧΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
160lt, ΙΣΧΥΟΣ 4000W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-24)
∆οχείο παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, χωρητικότητας 160lt, από
χαλυβδοέλασµα µε ειδική επίστρωση σµάλτου µε 2 σωληνωτούς εναλλάκτες για πίεση
λειτουργίας 10 ατµοσφαιρών, µε µόνωση πολυουρεθάνης 50mm πυκνότητας 44 kg/m3,
µε ηλεκτρική αντίσταση 4 KW , εφοδιασµένος µε όλα τα αναγκαία όργανα αυτόµατης
λειτουργίας και ρυθµίσεως όπως και τα ασφαλιστικά τους σύµφωνα µε τους ισχύοντες
κανονισµούς, δηλαδή θερµοδοχείο µε τα όργανά του και τα υλικά και µικροϋλικά
στερεώσεως και συνδέσεως. Περιλαµβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ
συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσης.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια εκατόν ενενήντα επτά €
(Αριθµητικά): 1197,00
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Άρθρο ΣΤ-54: ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ∆ΙΚΤΥΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
Πλαστικός σωλήνας απο δικτυωµένο πολυαιθυλένιο PEX-B περασµένος
µέσα σε σπιράλ προστασίας κατάλληλης διαµέτρου (Φ28) πλήρως συνδεδεµένος και
τοποθετηµένος σε κύκλωµα θέρµανσης.

Άρθρο ΣΤ-54.1: 22x3mm µε σπιράλ προστασίας
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-8)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα €
(Αριθµητικά): 12,00

Άρθρο ΣΤ-54.2: 16x2mm µε σπιράλ προστασίας
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι €
(Αριθµητικά): 6,00

Άρθρο ΣΤ-54.3: 18x2,5mm µε σπιράλ προστασίας
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-8)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ €Οκτώ €
(Αριθµητικά): 8,00
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Άρθρο ΣΤ-55: ΓΩΝΙΑ Υ∆ΡΟΛΗΨΙΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΗ Φ16x2x1/2
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-4)
Γωνία υδροληψίας επίτοιχη αποτελούµενη από την πλαστική βάση και τον
ορειχάλκινο κορµό, διαστάσεων Φ16x2x1/2 πλήρως εγκατεστηµένη µε το ρακόρ
σύνδεσης δηλαδή προµήθεια προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και
παράδοση σε λειτουργία
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 14,60

Άρθρο ΣΤ-56: ΠΙΝΑΚΑΣ Υ∆ΡΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ Ή ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ, ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40x60cm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-11)
Πίνακας υδροληψίας µεταλλικός η πλαστικός εντοιχισµού, διαστάσεων έως
40x60cm, κατάλληλος για την τοποθέτηση συλλεκτοδιανοµέων ύδρευσης ή
θέρµανσης, πλήρης µε τα στηρίγµατά του, δηλαδή προµήθεια προσκόµιση και
εγκατάσταση.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα δύο €
(Αριθµητικά): 52,00
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Άρθρο ΣΤ-57: ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ¾’’
Συλλέκτης ορειχάλκινος διατοµής 3/4" µε ενσωµατωµένους διακόπτες
παροχών, πλήρως εγκατεστηµένος, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση,
σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία.

Άρθρο ΣΤ-57.1: Με ενσωµατωµένους διακόπτες 3 παροχών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-4)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα δύο €
(Αριθµητικά): 62,00

Άρθρο ΣΤ-57.2: Με ενσωµατωµένους διακόπτες 4 παροχών
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-4)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα δύο €
(Αριθµητικά): 72,00
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Άρθρο ΣΤ-58: ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΟΥ ΝΗΠΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ, ΧΑΜΗΛΗΣ
ΠΙΕΣΕΩΣ, ΜΕ ΤΟ ∆ΟΧΕΙΟ ΠΛΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-14)
Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη «Ευρωπαϊκού» (καθήµενου)
τύπου, δηλαδή λεκάνη κατάλληλη για νήπια σύµφωνα µε τα Ευρωπαικά πρότυπα και
τους κανόνες υγιεινής. Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως
επί τόπου, και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα πέντε €
(Αριθµητικά): 185,00

Άρθρο ΣΤ-59: ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΝΗΠΙΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-17)
Νιπτήρας πορσελάνης, νηπίων, πλήρης µε βαλβίδα χρωµέ (στραγγιστήρα),
πώµα, στηρίγµατα, σπιράλ σύνδεσης και λοιπά γενικά εξαρτήµατα, σύµφωνα µε τις
Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τους κανόνες υγιεινής. Περιλαµβάνονται επίσης τα
µικροϋλικά (σιλικόνη, τσιµέντο κλπ) καθώς και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως του
νιπτήρα και κάθε εργασία που απαιτείται για να παραδοθεί ο νιπτήρας σε λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν ενενήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 195,00
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Άρθρο ΣΤ-60: ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ ΕΠΕΝ∆Ε∆ΥΜΕΝΟΣ Φ15, ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
1mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-7)
Χαλκοσωλήνας επενδεδυµένος, διατοµής Φ15, τοποθετηµένος στο δάπεδο
για εγκατάστασης θέρµανσης ή ύδρευσης µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως και
υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) δηλαδή χαλκοσωλήνας,
σύνδεσµοι, ρακόρ κλπ. Περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας, προσκόµισης όλων
των υλικών και µικρούλικων καθώς και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και
συνδέσεως.
Τιµή ανά µέτρο µήκους

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 9,60
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Άρθρο ΣΤ-61: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙ∆Α (∆ΙΚΛΕΙ∆Α) ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειxάλκινη, βαρέως τύπου, µε µοxλό
xειρισµού (κλεισιµο µε 1/4 της στροφής) µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και την
εργασία πλήρους εγκατάστασης.

Άρθρο ΣΤ-61.1: διαµέτρου Φ1/2’’
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-11)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα €
(Αριθµητικά): 9,00

Άρθρο ΣΤ-61.2: διαµέτρου Φ3/4’’
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-11)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα €
(Αριθµητικά): 11,00

Άρθρο ΣΤ-61.3: διαµέτρου Φ2’’
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-11)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα τέσσερα € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 34,40
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Άρθρο ΣΤ-62: ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ, ΓΙΑ ΑΜΕΑ, ΠΛΗΡΗΣ
ΜΕ ∆ΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-14)
Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη σύµφωνα µε τις προδιαγραφές για
χρήση από ΑΜΕΑ. Περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθεια της λεκάνης, του καθίσµατος,
του δοχείου νερού από πορσελάνη (καζανάκι), τα υλικά στερεώσεως και
συγκολλήσεως επί τόπου καθώς και κάθε εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και
συγκολλήσεως στοµίων.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια σαράντα €
(Αριθµητικά): 340,00

Άρθρο ΣΤ-63: ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΑΜΕΑ ΠΛΗΡΕΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-14)
Σέτ χειρολαβών αναπήρων πλήρες, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση,
τοποθέτηση,και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια είκοσι επτά €
(Αριθµητικά): 327,00

Άρθρο ΣΤ-64: ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΑ Φ11/4’’ ΧΡΩΜΕ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-17)
Σιφώνι νιπτήρα χρωµέ Φ 1 ¼’’ χρωµε, µε ρακόρ σύνδεσης. Περιλαµβάνεται η
δαπάνη προµήθειας και προσκόµισης όλων των υλικών και µικροϋλικών, καθώς και
κάθε εργασία για τη πλήρη εγκατάσταση του σιφωνιού σε κατάσταση λειτουργίας.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατέσσερα €
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(Αριθµητικά): 14,00
Άρθρο ΣΤ-65: ΑΓΓΙΣΤΡΟ (ΓΑΝΤΖΟΣ) ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ, ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ, ∆ΙΠΛΟ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-13)
Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, επιχρωµιωµένο, διπλό µε τα µικροϋλικά
στερεώσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα € και δέκα λεπτάΈντεκα € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 11,10

Άρθρο ΣΤ-66: ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ, ΓΙΑ ΑΜΕΑ, ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 67x60cm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-17)
Νιπτήρας πορσελάνης εργονοµικός για χρήση ΑΜΕΑ διαστάσεων 67x60cm
πλήρης µε βαλβίδα χρωµέ (σταγγιστήρα), σιφώνι χρωµέ Φ11/4’’, χαλκοσωλήνες, ρακόρ
και λοιπά γενικά εξαρτήµατα όπως και τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως, παραδοτέος σε λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια είκοσι πέντε €
(Αριθµητικά): 225,00

Άρθρο ΣΤ-67: ΒΑΛΒΙ∆Α ∆ΙΑΚΟΠΗΣ (∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ), ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ, ΓΩΝΙΑΚΗ,
∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ ½’’
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-11)
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωµιωµένη, τύπου γωνιακή
διαµέτρου ½’’µε τα µικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατρία €
(Αριθµητικά): 13,00
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Άρθρο ΣΤ-68: ΚΡΟΥΝΟΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΒΡΥΣΗ) ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-11)
Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος µε τα µικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και
την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, επιχρωµιωµένος κοινός µε προσθήκη και
ροζέτα.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι πέντε €
(Αριθµητικά): 25,00
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Άρθρο ΣΤ-69: ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ) ΘΕΡΜΟΥ-ΨΥΧΡΟΥ Υ∆ΑΤΟΣ,
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ, ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟΣ
Αναµικτήρας
(µπαταρία)
θερµού-ψυχρού
ύδατος,
ορειχάλκινος,
επιχρωµιωµένος δηλαδή αναµικτήρας και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία
τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.

Άρθρο ΣΤ-69.1: διαµέτρου Φ1/2’’, τοποθετηµένος σε νιπτήρα
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-13)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα δύο €
(Αριθµητικά): 62,00

Άρθρο ΣΤ-69.2: διαµέτρου Φ1/2’’, καταιονιστήρα
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-13)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν ενενήντα €Εκατόν ενενήντα €
(Αριθµητικά): 190,00

Άρθρο ΣΤ-69.3: διαµέτρου Φ1/2’’, νεροχύτη
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-13)
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν σαράντα πέντε €
(Αριθµητικά): 145,00
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Άρθρο ΣΤ-70: ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ, ΧΑΜΗΛΗΣ
ΠΙΕΣΕΩΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-14)
Λεκάνη αποχωρητηρίου χαµηλής πιέσεως µε το δοχείο πλύσεως και τα
εξαρτήµατά του, από πορσελάνη «Ευρωπαϊκού» (καθήµενου) τύπου, δηλαδή λεκάνη
και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν πενήντα δύο €
(Αριθµητικά): 152,00

Άρθρο ΣΤ-71: ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 42x56cm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-17)
Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42x56cm, πλήρης µε βαλβίδα χρωµέ
(σταγγιστήρα), πώµα µε άλυσο, σιφώνι χρωµέ Φ 11/4’’ στηρίγµατα, χαλκοσωλήνες,
ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήµατα όπως και τα µικροϋλικά (µολυβδόκολλα, τσιµέντο
κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν πενήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 155,00

K:\N0600\cons\tefhi\5213_TM.doc

115

N0600/5213/B06

Άρθρο ΣΤ-72: ΛΕΚΑΝΗ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΤΗΡΑ, ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ, ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α,
∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΚΑΦΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ 70x70cm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-16)
Λεκάνη καταιονηστήρα από πορσελάνη διαστάσεων 70x70cm, µε βαλβίδα.
Περιλαµβάνονται τα υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου, και η εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν σαράντα επτά €
(Αριθµητικά): 147,00

Άρθρο ΣΤ-73: ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΣ, ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
120x50cm, ΜΙΑΣ ΣΚΑΦΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-17)
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους 50cm και µήκους 1,20m,
αποτελούµενος από µία σκάφη διαστάσεων 35x40x13cm, πλήρης µε βαλβίδα
(στραγγιστήρα), πώµα, σωλήνα υπερχειλίσεως και στηρίγµατα, δηλαδή νεροχύτης και
λοιπά γενικά εξαρτήµατα και υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως γιά
λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν σαράντα τρία €
(Αριθµητικά): 143,00

Άρθρο ΣΤ-74: ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ, ΠΑΧΟΥΣ 4mm, ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 36x48cm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-13)
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm διαστάσεων 36x48cm, δύο ή τέσσερα
στηρίγµατα µε κοχλίες, µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα επτά €
(Αριθµητικά): 37,00
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Άρθρο ΣΤ-75: ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΜΕΑ, ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 65x65cm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-13)
Καθρέπτης τοίχου µε µηχανισµό ανάκλισης, κατάλληλος για χρήση από
ΑΜΕΑ, δηλαδή καθρέπτης, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
τοποθετήσεως.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια €
(Αριθµητικά): 200,00

Άρθρο ΣΤ-76: ΕΤΑΖΕΡΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΝΙΠΤΗΡΑ, ΠΛΗΡΗΣ, ΜΗΚΟΥΣ 50cm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-13)
Εταζέρα πορσελάνης νιπτήρα µήκους 50cm, πλήρης δηλαδή υλικά και
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως .
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαεννέα € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 19,20

Άρθρο ΣΤ-77: ∆ΟΧΕΙΟ ΡΕΥΣΤΟΥ ΣΑΠΩΝΑ ΠΛΗΡΕΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-13)
∆οχείο ρευστού σάπωνα πλήρες δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου,
εργασία πλήρους τοποθετήσεως και παράδοση σε λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 11,20

K:\N0600\cons\tefhi\5213_TM.doc

117

N0600/5213/B06

Άρθρο ΣΤ-78: ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-14)
Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωµιωµένη µε καπάκι, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά
επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 12,20

Άρθρο ΣΤ-79: ΚΑΘΙΣΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-18)
Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µε κάλυµµα σε διάφορα χρώµατα, πλήρες,
δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι τρία €
(Αριθµητικά): 23,00
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Άρθρο ΣΤ-80: ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΑΦΡΩΝ ΓΑΙΩ∆ΗΣ ∆ΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2124)
Εκσκαφή τάφρων γαιώδης δια χρήσεως µηχανικών µέσων ήτοι εν γένει
εκσκαφαί πλάτους βάσεως µέχρι 3,00 m ή µεγαλυτέρου µεν των 3,00 m αλλά
επιφανείας βάσεως µικροτέρας των 12,00 m2, επί εδάφους γαιώδους, εκσκαπτοµένου
διά σκαπάνης σε βάθος µέχρι 2,00m από του χαµηλοτέρου χείλους της διατοµής
εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος µεγίστου βάθους 0,25 m από της στάθµης αυτού,
είτε ηρεµούσης είτε υποβιβαζοµένης δι' εφ' άπαξ ή συνεχούς αντλήσεως
(πληρωνοµένης ιδιαιτέρως) µετά της αναπετάσεως των προιόντων της µορφώσεως
των παρειών και του πυθµένος και της τυχόν αναγκαίας σποραδικής αντιστηρίξεως
των παρειών.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 12,80
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Άρθρο ΣΤ-81: ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΦΡΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2162)
Για την πλήρωση τάφρων σωλήνων - καλωδίων, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Τ110,
τους όρους δηµοπράτησης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, µε θραυστά σκύρα
λατοµείου και άµµο (διβάθµιο φίλτρο) τελείως καθαρά που πληρούν τις απαιτήσεις της
παραγρ. 4.4.2 της ΠΤΠ Τ 110 και σε στρώσεις των οποίων η διάταξη και οι διαστάσεις
καθορίζονται είτε στους όρους δηµοπράτησης είτε από την Υπηρεσία κατά την
εκτέλεση του έργου.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας ή παραγωγής των υλικών
που απαιτούνται για την πλήρωση των τάφρων, η δαπάνη µεταφοράς των παραπάνω
υλικών επί τόπου των έργων µε οποιοδήποτε µέσο και από οποιαδήποτε απόσταση
µετά των φορτοεκφορτώσεων και του χαµένου χρόνου, η δαπάνη διάστρωσης,
διαβροχής, συµπύκνωσης κατά στρώσεις µέγιστου πάχους 0,30 µ., η δαπάνη
προµήθειας και µεταφοράς του νερού διαβροχής, η δαπάνη των τυχόν αναγκαίων
ξυλοτύπων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας που απαιτείται
για πλήρως περαιωµένη εργασία.
Με το άρθρο αυτό πληρώνεται και η διαµόρφωση στραγγιστηρίων πίσω από
τοίχους µε διάτρητους σωλήνες, που περιβάλλονται από χονδρόκοκκο υλικό
στραγγιστηρίου, καθώς και η αντικατάσταση του διβάθµιου φίλτρου από απλό
χονδρόκοκκο υλικό στραγγιστηρίου µε περίβληµα γεωυφάσµατος. Το χονδρόκοκκο
υλικό στραγγιστηρίου, που περιβάλλεται από γεωύφασµα, θα αποτελείται από
παντελώς καθαρά θραυστά σκύρα λατοµείου διαµέτρου 12 έως 63 χλστ (1/2" έως 2
1/2"). Στην περίπτωση αυτή η αξία του γεωυφάσµατος που περιβάλλει το χονδρόκοκκο
υλικό στραγγιστηρίου πληρώνεται ιδιαίτερα.
Για την πληρωµή επιµετράται ο όγκος που προκύπτει σύµφωνα µε τις
διαστάσεις και κλίσεις που αναφέρονται στους όρους δηµοπράτησης ή στην Π.Τ.Π. Τ
110 ή στις οδηγίες της Υπηρεσίας κατά την εκτέλεση του έργου.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης πλήρωσης τάφρου στραγγιστηρίου.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαπέντε €
(Αριθµητικά): 15,00
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Άρθρο ΣΤ-82: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ Υ∆ΡΟΡΡΟΩΝ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ
ΧΑΛΥΒ∆ΟΕΛΑΣΜΑ, ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ80 ΕΩΣ Φ250
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7767.8)
Χρωµατισµός υδροροών από γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα, µε καθαρισµό,
µία στρώση ειδικού µίνιου (κίτρινου) και δυο στρώσεις χρώµατος κατάλληλου για
ανάλογη χρήση .
Τιµή ανά µέτρο µήκους

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 11,50

Άρθρο ΣΤ-83: ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,00x1,00x1,00m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-10)
Φρεάτιο άντλησης,διαστάσεων 1,00x1,00x1,00m, µε κάλυµα 60x60cm, µε
αναµονή για υποβρύχια αντλία ακαθάρτων, κατασκευασµένο από σκυρόδεµα πάχους
15cm και εσωτερικά υγροµονωµένο µε τσιµεντοκονίαµα και στεγανωτική βαφή δηλαδή
εκσκαφή , κατασκευή και παράδοση προς σύνδεση αντλίας.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια σαράντα €
(Αριθµητικά): 340,00
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Άρθρο ΣΤ-84: ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ12,5cm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-17)
Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαµέτρου Φ12,5cm πλήρως τοποθετηµένος.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα πέντε €
(Αριθµητικά): 85,00

Άρθρο ΣΤ-85: ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 0,5HP
Υποβρύχια αντλία ακαθάρτων, µονοφασική, µανοµετρικού 9,80 ΜΥΣ και
παροχής 4,5 m3/h , πολυκάναλης πτερωτής , µε διπλό στυπιοθλίπτη, µε την διάταξη
σύνδεσης προς την κατάθλιψη και κατάδυση πλήρης µε επιπλεόντεα απιοειδή
διακόπτη εκκίνησης και στάσης (φλοτέρ), σύµφωνα µε τις προδιαγρφές, δηλαδή
προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς το δίκτυο και παράδοση σε
πλήρη λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια πενήντα
(Αριθµητικά): 450,00
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Άρθρο ΣΤ-86: ΣΙΦΩΝΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΜΕ ΕΣΧΑΡΑ ΚΑΙ ΚΟΦΤΡΑ
∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ50mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-8)
Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα και κόφτρα πλήρως τοποθετηµένο και
συνδεδεµένο µε τα µικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα δύο €
(Αριθµητικά): 32,00
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Άρθρο ΣΤ-87: ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ PVC, ΠΙΕΣΗΣ
6atm
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας
γιά 20°C 6atm, 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.

Άρθρο ΣΤ-87.1: διαµέτρου Φ32mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-8)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 4,50

Άρθρο ΣΤ-87.2: διαµέτρου Φ40mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-8)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 4,50

Άρθρο ΣΤ-87.3: διαµέτρου Φ50mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-8)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 6,30

Άρθρο ΣΤ-87.4: διαµέτρου Φ63mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-8)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 3,60

K:\N0600\cons\tefhi\5213_TM.doc

124

N0600/5213/B06

Άρθρο ΣΤ-87.5: διαµέτρου Φ100mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-8)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 12,30

Άρθρο ΣΤ-87.6: διαµέτρου Φ125mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-8)
Τιµή ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαπέντε € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 15,50
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Άρθρο ΣΤ-88: ΠΩΜΑ (ΤΑΠΑ) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Φ100, ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-8)
Πώµα
τοποθετηµένο.

(τάπα)

καθαρισµού

Φ100

πλαστικό,

µε

στεφάνη,

πλήρως

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατέσσερα €
(Αριθµητικά): 14,00

Άρθρο ΣΤ-89: Υ∆ΡΟΡΡΟΗ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ, ΣΩΛΗΝΩΤΗ,
ΚΥΚΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-1)
Υδρορρόη από γαλβανισµένη λαµαρίνα σωληνωτή, κυκλικής διατοµής,
πάχους 0,6 έως 0,8mm συµπεριλαµβανοµένων των υλικών συνδέσεως, των
στηριγµάτων στερεώσεως, τοποθετουµένων στις αλλαγές κατευθύνσεως και
ενδιαµέσως το πολύ ανά 1m και της εξ 6cm τουλάχιστον επικαλύψεως (καβαλλήµατος)
του ενός τεµαχίου µε το άλλο όπως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως .
Τιµή ανά κιλό

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαπέντε € και εβδοµήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 15,75
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Άρθρο ΣΤ-90: Υ∆ΡΟΡΡΟΗ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ, ΑΝΟΙΧΤΗΣ
ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-1)
Υδρορρόη από γαλβανισµένη λαµαρίνα ανοιχτής ηµικυκλικής διατοµής,
πάχους 0,6 έως 0,8mm συµπεριλαµβανοµένων των υλικών συνδέσεως, των
στηριγµάτων στερεώσεως, τοποθετουµένων στις αλλαγές κατευθύνσεως και
ενδιαµέσως το πολύ ανά 1m και της εξ 6cm τουλάχιστον επικαλύψεως (καβαλλήµατος)
του ενός τεµαχίου µε το άλλο όπως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.
Τιµή ανά κιλό

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι δύο €
(Αριθµητικά): 22,00

Άρθρο ΣΤ-91: ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ (ΚΑΠΕΛΟ) ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ
Φ100mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-8)
Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισµού (καπέλο)
τοποθετηµένη.

διαµέτρου Φ100, πλήρως

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά €
(Αριθµητικά): 7,00
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Άρθρο ΣΤ-92: ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ
ΜΟΛΥΒ∆ΟΦΥΛΛΟ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-2)
Σύνθετες κατασκευές υδραυλικών εξαρτηµάτων από µολυβδόφυλλο, δηλαδή
σιφώνια δαπέδου, µε ή χωρίς εσωτερικό διάφραγµα (κόφτρα), σιφώνια νεροχυτών
τύπου U (ίσια) ή S (γυριστά) από µολυβδόφυλλο πάχους 3 mm, στόµια αποχετεύσεως
(ταρατσοµόλυβα) από µολυβδόφυλλο πάχους 2 mm κλπ πλήρεις µε την εγκατάσταση.
Τιµή ανά κιλό

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαέξι €
(Αριθµητικά): 16,00

Άρθρο ΣΤ-93: ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ, ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
50x60cm ΚΑΙ ΒΑΘΟΥΣ ΑΠΟ 0,50 ΕΩΣ 1,00m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-10)
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή οµβρίων)
διαστάσεων 50x60cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m. Περιλαµβάνεται η εκσκαφή σε
έδαφος γαιώδες, η διάστρωση πυθµένα µε σκυρόδεµα 200kg τσιµέντου και πάχους
10cm, δόµηση πλευρικών επιφανειών µε οπτοπλινθοδοµή πάχους 1 πλίνθου και
τσιµεντοκονιάµατος 400 kg τσιµέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεµα του πυθµένα µισού
τεµαχίου πηλοσωλήνα Φ 150mm τοµής ηµικυκλικής και σχήµατος ηµικυλινδρικού γιά
διαµόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg
τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και
αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν σαράντα πέντε €
(Αριθµητικά): 145,00
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Άρθρο ΣΤ-94: ΣΙΦΩΝΙ ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ ΜΙΑΣ ΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-17)
Σιφώνι νεροχύτου (µαρµάρινου ή ανοξείδωτου) µίας σκάφης, από
πολυαιθυλένιο µε όλα τα εξαρτήµατα, υλικά συγκολλήσεως, συνδέσεως και στηρίξεως
και την εργασία εγκαταστάσεως και προσαρµογής στο δίκτυο αποχετεύσεως.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι εννέα €
(Αριθµητικά): 29,00

Άρθρο ΣΤ-95: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΕΩΣ 20 ΖΕΥΓΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-61)
Τηλεφωνικός κατανεµητής,αποτελούµενος από ερµάριο πλαστικό η µεταλλικό
κατάλληλος γιά ορατή ή χωνευτή εγκατάσταση, στεγανότητας Ρ30 ή Ρ43 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, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση,
διευθέτηση και ανάπτυξη των τηλεφωνικών αγωγών και καλωδίων µέσα στον
κατανεµητή, κοχλίωση και συγκόλληση των άκρων, έλεγχο και δοκιµές µε τα υλικά και
µικροϋλικά και την εργασία γιά την παράδοση του κατανεµητή σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα €
(Αριθµητικά): 180,00

K:\N0600\cons\tefhi\5213_TM.doc

129

N0600/5213/B06

Άρθρο ΣΤ-96: ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΩΣ 5
ΕΙΣΟ∆ΩΝ/10ΕΞΟ∆ΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-61)
Αυτόµατο ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο, συµβατό µε EURO ISDN,
δυνατότητας εξωτερικών διεπιλογικών γραµµών Ο.Τ.Ε, αποτελούµενο απο το κυρίως
τηλεφωνικό κέντρο, όπως αναλυτικά περιγράφεται στις προδιαγραφές, µε τα υλικά και
µικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης, πλήρως εγκατεστηµένο και έτοιµο προς
λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια πεντακόσια €
(Αριθµητικά): 1500,00

Άρθρο ΣΤ-97: ΚΕΝΤΡΙΚΟ RACK DATA VOICE (15U)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-61)
Κεντρικό Rack Data Voice (15U) µε πρόβλεψη για τον ενεργό εξοπλισµό
όπως αναλυτικά περιγράφεται στις προδιαγραφές µε τα υλικά και µικροϋλικά
εγκατάστασης και σύνδεσης, πλήρως εγκατεστηµένο και έτοιµο προς λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 650,00
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Άρθρο ΣΤ-98: PATCH PANEL 24 ΘΕΣΕΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-61)
Patch panels 24 θέσεων µε ράφια, οργανωτές καλωδίων, πολύµπριζο και
ανεµιστήρα για την τοποθέτηση τους εντός των Rack - Data Voice όπως αναλυτικά
περιγράφεται στις προδιαγραφές, µε τα υλικά και µικροϋλικά εγκατάστασης και
σύνδεσης, πλήρως εγκατεστηµένο και έτοιµο προς λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν πενήντα €
(Αριθµητικά): 150,00

Άρθρο ΣΤ-99: ΠΡΙΖΑ DATA-OTE ΤΥΠΟΥ RG-45 CAT6
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-61)
Πρίζα data - OTE τύπου RG-45 CAT6, ενδεικτικού τύπου Legrand Valena,
xωνευτή µε το κουτί, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση, µικροϋλικά, εγκατάσταση και
σύνδεση για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι τρία €
(Αριθµητικά): 23,00
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Άρθρο ΣΤ-100: ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟΥ
Ρευµατοδότης τηλεόρασης-ραδιοφώνου διέλευσης ή τερµατική, xωνευτή
όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, υλικά,
µικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, και σύνδεσης.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Άρθρο ΣΤ-101: ΚΑΛΩ∆ΙΟ RG-11, 75Ω
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48)
Καλώδιο RG-11, 75Ω, όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές, ορατό ή
εντοιxισµένο εντός καναλιού (σxάρα) ασθενών ρευµάτων ή εντός πλαστικού σωλήνα,
δηλαδή προµήθεια,προσκόµιση, υλικά, µικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης,
σύνδεσης και ρύθµισης.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 1,70
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Άρθρο ΣΤ-102: MULTI SWITCHER ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ R-TV
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52)
Multi switcher συστήµατος R-TV (κεντρικός κατανεµητής σήµατος µε
ενισχυτή), δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, υλικά, µικροϋλικά και εργασία
εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθµισης και θέσης σε κανονική λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια ογδόντα €
(Αριθµητικά): 480,00

Άρθρο ΣΤ-103: ΜΠΟΥΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΟΥ∆ΟΥΝΙΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-62)
Μπουτόν ηλεκτρικού κουδουνιού πλήρες µε τα υλικά και µικρουλικά και την
τοποθέτηση του για πλήρη λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι εννέα € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 29,30
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Άρθρο ΣΤ-104: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΥ∆ΟΥΝΙ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΝΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-62)
Ηλεκτρικό κουδούνι υψηλού τόνου πλήρες µε τα υλικά και µικρουλικά
σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα €
(Αριθµητικά): 60,00

Άρθρο ΣΤ-105: ΗΧΕΙΟ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΗΣ Ή ΤΟΙΧΟΥ, 10W RMS
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-61)
Ηχείο ψευδοροφής ή τοίχου 10W RMS, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές µετά
των υλικών και µικροϋλικών σύνδεσης και στήριξης, πλήρως εγκατεστηµένο και έτοιµο
προς λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 65,00
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Άρθρο ΣΤ-106: ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΗΧΕΙΩΝ – ΚΟΥ∆ΟΥΝΙΩΝ 2x1,0mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-46)
Καλώδιο ηχείων ή κουδουνιών 2x1,0mm, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση
υλικών και µικρουλικών επι τόπου και εργασία τοποθέτησης για πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Τιµή ανά µέτρο µήκους

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,90
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΚΩ∆.
ΦΕΚ
1
2
3
4

ΦΕΚ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

αριθ. ΚΥΑ

ΦΕΚ 1557Β/17-08-2007
ΦΕΚ 1794Β/28-08-2009
ΦΕΚ 1870Β/14-09-2007
ΦΕΚ 386Β/20-03-2007

οικ.15894/337, οικ.15914/340
12394/406, 12395/407, 12396/ 408, 12397/409, 12398/ 410
οικ18174/393
5328/122
οικ6310/41(καταργήθηκε το άρθρο 4, αντικαταστάθηκε µε ΚΥΑ
1783/64-ΦΕΚ 210Β/01-03-2010)
9451/208
16462/29
10976/244
1782/63, 1781/62, 1783/64
οικ8134/388
οικ8622/414, 8623/415
οικ8136/390, οικ8135/389
οικ624/416, οικ8625/417
6690(Παράρτηµα Ι, Ισχύοντα hEN)
6690(Παράρτηµα ΙΙ, hEN που θα ισχύσουν προσεχώς)
6690(Παράρτηµα ΙΙΙ, ETAG)

5

ΦΕΚ 427Β/07-04-2006

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ΦΕΚ 815Β/24-05-2007
ΦΕΚ 917Β/17-07-2001
ΦΕΚ 973Β/18-07-2007
ΦΕΚ 210Β/01-03-2010
ΦΕΚ 1091/19-07-2010
ΦΕΚ 1162Β/02-08-2010
ΦΕΚ 1100Β/21-07-2010
ΦΕΚ 1263Β/06-08-2010
ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012
ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012
ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012

ΚΩ∆.
ΦΕΚ
4

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

Τίτλος Προτύπου

ΕΛΟΤ ΕΝ 12620

Αδρανή για σκυρόδεµα
Ελαφρά αδρανή - Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για
σκυροδέµατα, κονιάµατα και ενέµατα
Αδρανή κονιαµάτων
Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και
ενεµάτων - Μέρος 2: Πρόσθετα σκυροδέµατος Ορισµοί, απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και
επισήµανση
Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και
ενεµάτων - Μέρος 3: Πρόσθετα για επιχρίσµατα
τοιχοποιίας - Ορισµοί, απαιτήσεις, συµµόρφωση,
σήµανση και επισήµανση

4

ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 -1

4

ΕΛΟΤ ΕΝ 13139

5

ΕΛΟΤ EN 934-2

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3

Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και
ενεµάτων - Μέρος 4: Πρόσθετα για ενέµατα για
προεντεταµένους τένοντες - Ορισµοί, απαιτήσεις,
συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση

Κατασκευαστικός
τοµέας
Γενικής εφαρµογής
Γενικής εφαρµογής
Γενικής εφαρµογής
Γενικής εφαρµογής

Γενικής εφαρµογής

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 934-4

7

ΕΝ 197-1

7

ΕΝ 197-2

14

ΕΛΟΤ EN 12839

14

ΕΛΟΤ EN 13263-1

14

ΕΛΟΤ EN 14216

Τσιµέντο - Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια
συµµόρφωσης ειδικών τσιµέντων πολύ χαµηλής
θερµότητας ενυδάτωσης

Γενικής εφαρµογής

14

ΕΛΟΤ EN 14647

Ασβεσταργιλικό τσιµέντο - Σύνθεση,
προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης

Γενικής εφαρµογής

Τσιµέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και
κριτήρια συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα
Τσιµέντο - Μέρος 2: Αξιολόγηση συµµόρφωσης
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Στοιχεία περιφράξεων
Πυριτική παιπάλη για σκυρόδεµα - Μέρος 1:
Ορισµοί, απαιτήσεις και κριτήρια συµµόρφωσης
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ΚΩ∆.
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

14

ΕΛΟΤ EN 14889-1

14

ΕΛΟΤ EN 14889-2

14

ΕΛΟΤ EN 14964

14

ΕΛΟΤ EN 15167-1

14

ΕΛΟΤ EN 15743

14

ΕΛΟΤ EN 197-4

14

ΕΛΟΤ EN 450-1

14

ΕΛΟΤ EN 934-5

15

ΕΛΟΤ EN 15368

12

12

12

12

12

Κατασκευαστικός
τοµέας

Τίτλος Προτύπου
Ίνες για σκυρόδεµα - Μέρος 1:Χαλύβδινες ίνες Ορισµοί, προδιαγραφές και συµµόρφωση
Ίνες για σκυρόδεµα - Μέρος 2: Πολυµερικές ίνες
- Ορισµοί, προδιαγραφές και συµµόρφωση
Άκαµπτα υποστρώµατα για ασυνεχή στέγαση Ορισµοί και χαρακτηριστικά
Λειοτριβηµένη κοκκοποιηµένη σκωρία
υψικαµίνων για χρήση σε σκυρόδεµα, κονιάµατα
και ενέµατα - Μέρος 1: Ορισµοί, προδιαγραφές
και κριτήρια συµµόρφωσης
Τσιµέντο υψηλών θειικών - Σύνθεση,
προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης
Τσιµέντο - Μέρος 4: Σύσταση, προδιαγραφές και
κριτήρια συµµόρφωσης τσιµέντων υψικαµίνων µε
χαµηλή πρώιµη αντοχή
Ιπτάµενη τέφρα για σκυρόδεµα - Μέρος 1:
Ορισµός, προδιαγραφές και κριτήρια
συµµόρφωσης
Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και
ενεµάτων - Μέρος 5: Πρόσθετα εκτοξευόµενου
σκυροδέµατος - Ορισµοί, απαιτήσεις,
συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση
Υδραυλικά συνδετικά για µη δοµικές εφαρµογές Ορισµοί προδιαγραφές και κριτήρια
συµµόρφωσης

Γενικής εφαρµογής
Γενικής εφαρµογής
Γενικής εφαρµογής

Γενικής εφαρµογής

Γενικής εφαρµογής
Γενικής εφαρµογής

Γενικής εφαρµογής

Γενικής εφαρµογής

Γενικής εφαρµογής

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.02

Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και
επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί,
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση
της συµµόρφωσης - Μέρος 2: Συστήµατα
προστασίας επιφανειών σκυροδέµατος

Επισκευές ενισχύσεις

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.03

Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και
επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί,
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση
της συµµόρφωσης - Μέρος 3: Επισκευή
φερόντων και µη φερόντων στοιχείων

Επισκευές ενισχύσεις

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.04

Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και
επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί,
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση
της συµµόρφωσης - Μέρος 4: ∆οµικά συνδετικά.

Επισκευές ενισχύσεις

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.05

Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και
επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί,
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση
της συµµόρφωσης - Μέρος 5: Προϊόντα και
συστήµατα για έγχυση στο σκυρόδεµα

Επισκευές ενισχύσεις

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.06

Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και
επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί,
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση
της συµµόρφωσης - Μέρος 6: Αγκύρωση
χαλύβδινων ράβδων οπλισµού

Επισκευές ενισχύσεις
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Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός
τοµέας

12

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.07

Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και
επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί,
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση
της συµµόρφωσης - Μέρος 7: Προστασία
οπλισµού έναντι διάβρωσης

Επισκευές ενισχύσεις

14

ΕΛΟΤ EN 15274

Συγκολλητικά γενικών χρήσεων για δοµικές
συναρµογές - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

Επισκευές ενισχύσεις

14

ΕΛΟΤ EN 15275

14

ΕΛΟΤ EN 1

14

ΕΛΟΤ EN 1020

∆οµικά συγκολλητικά - Χαρακτηρισµός των
αναερόβιων συγκολλητικών για αξονική
συναρµογή µεταλλικών στοιχείων στις
κατασκευές και τεχνικά έργα
Θερµάστρες υγρών καυσίµων µε καυστήρες
εξάτµισης
Μη οικιακοί αεροθερµαντήρες για θέρµανση
χώρου µε καύση αερίου, εξαναγκασµένης
µεταφοράς, µε ονοµαστική θερµική ισχύ εισόδου,
που δεν υπερβαίνει τα 300 kW µε ενσωµατωµένο ανεµιστήρα για την υποστήριξη της
µεταφοράς αέρα καύσης ή/και των προϊόντων
καύσης
Χαλύβδινες δεξαµενές κατασκευασµένες σε
εργοστάσιο - Μέρος 2: Οριζόντιες κυλινδρικές
δεξαµενές απλού και διπλού τοιχώµατος για
υπέργεια αποθήκευση εύφλεκτων και µη
εύφλεκτων υγρών που ρυπαίνουν το νερό

Επισκευές ενισχύσεις
ΗΛΜ

ΗΛΜ

14

ΕΛΟΤ EN 12285-2

14

ΕΛΟΤ EN 12566-1

14

ΕΛΟΤ EN 12566-3

14

ΕΛΟΤ EN 12566-4

14

ΕΛΟΤ EN 13160-1

Συστήµατα ανίχνευσης διαρροής - Μέρος 1:
Γενικές αρχές

ΗΛΜ

14

ΕΛΟΤ EN 13341

Θερµοπλαστικές σταθερές δεξαµενές για
υπέργεια αποθήκευση καυσίµου θέρµανσης,
κηροσίνης και πετρελαίου οικιακής χρήσης Πολυαιθυλένιο δια εµφυσήσεως και περιστροφής
και πολυαµίδιο 6 µε ανιοντικό πολυµερισµό
δεξαµενών - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών

ΗΛΜ

14

ΕΛΟΤ EN 13616

14
14

ΕΛΟΤ EN 14339
ΕΛΟΤ EN 14384

14

ΕΛΟΤ EN 416-1

ΗΛΜ

Μικρά συστήµατα επεξεργασίας αποβλήτων
µέχρι 50 ισοδύναµους κατοίκους - Μέρος 1:
Προκατασκευασµένες σηπτικές δεξαµενές
Μικρά συστήµατα επεξεργασίας αποβλήτων
µέχρι 50 ισοδύναµους κατοίκους - Μέρος 3:
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων
οικιακής χρήσης, έτοιµες για τοποθέτηση ή/και
επι τόπου, συναρµολογούµενες
Μικρά συστήµατα επεξεργασίας αποβλήτων
µέχρι 50 ισοδύναµους κατοίκους - Μέρος 4:
Σηπτικές δεξαµενές συναρµολογηµένες επί
τόπου από προκατασκευασµένα στοιχεία

∆ιατάξεις ασφάλειας υπερπλήρωσης για
σταθερές δεξαµενές υγρών καυσίµων
Υπόγεια πυροσβεστικά υδροστόµια
Υπέργεια πυροσβεστικά υδροστόµια
Μη οικιακοί ανηρτηµένοι θερµαντήρες αερίου, µη
φωτεινής ακτινοβολίας, µε ένα καυστήρα µε
ανεµιστήρα - Μέρος 1: Ασφάλεια
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ΗΛΜ

ΗΛΜ

ΗΛΜ
ΗΛΜ
ΗΛΜ
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Κατασκευαστικός
τοµέας

Τίτλος Προτύπου
Μη οικιακοί αεροθερµαντήρες για θέρµανση
χώρου µε καύση αερίου, εξαναγκασµένης
µεταφοράς µε ονοµαστική θερµική ισχύ εισόδου
που δεν υπερβαίνει τα 300 kw χωρίς ανεµιστήρα
για την υποστήριξη της µεταφοράς αέρα καύσης
ή/και των προϊόντων καύσης
Μη οικιακοί αναρτηµένοι θερµαντήρες αερίου, µη
φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων,
µε ανεµιστήρα - Μέρος 1: Σύστηµα D, ασφάλεια

14

ΕΛΟΤ EN 621

14

ΕΛΟΤ EN 777-1

14

ΕΛΟΤ EN 777-2

Μη οικιακοί αναρτηµένοι θερµαντήρες αερίου, µη
φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων,
µε ανεµιστήρα - Μέρος 2: Σύστηµα E, ασφάλεια

ΗΛΜ

14

ΕΛΟΤ EN 777-3

Μη οικιακοί αναρτηµένοι θερµαντήρες αερίου, µη
φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων,
µε ανεµιστήρα - Μέρος 3: Σύστηµα F, ασφάλεια

ΗΛΜ

14

ΕΛΟΤ EN 858-1

Συστήµατα διαχωρισµού ελαφρών υγρών (π.χ
λιπαντικά και καύσιµα) - Μέρος 1: Αρχές
σχεδιασµού προϊόντος, επιδόσεις και δοκιµές,
σήµανση και έλεγχος ποιότητας

ΗΛΜ

14

ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ EN
777-4

15

ΕΛΟΤ EN 14229

14

ΕΛΟΤ EN 1057

14

ΕΛΟΤ EN 1123-1

14

ΕΛΟΤ EN 1124-1

14

ΕΛΟΤ EN 12050-1

14

ΕΛΟΤ EN 12050-2

14

ΕΛΟΤ EN 12050-3

Μη οικιακοί αναρτηµένοι θερµαντήρες αερίου, µη
φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων,
µε ανεµιστήρα - Μέρος 4: Σύστηµα Η, ασφάλεια
∆οµική ξυλεία - Ξύλινοι στύλοι για εναέριες
γραµµές
Χαλκός και κράµατα χαλκού - Στρογγυλοί
χαλκοσωλήνες άνευ ραφής, για νερό και αέριο σε
εγκαταστάσεις υγιεινής και θερµάνσεως
Σωλήνες και εξαρτήµατα σωληνώσεων από
χάλυβα µε γαλβάνισµα εν θερµώ συγκολληµένων κατά µήκος µε σύνδεση αρσενικού θηλυκού για συστήµατα αποβλήτων - Μέρος 1:
Απαιτήσεις, δοκιµές, έλεγχος ποιότητας
Σωλήνες και εξαρτήµατα σωλήνων από
ανοξείδωτο χάλυβα µε διαµήκη ραφή µε σύνδεση
ελεύθερου άκρου και µούφας για συστήµατα
αποβλήτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις, δοκιµές,
έλεγχος ποιότητας
Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια
και γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιµών Μέρος 1: Εγκαταστάσεις άντλησης που
περιέχουν κοπρανώδη υλικά
Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια
και γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιµών Μέρος 2: Εγκαταστάσεις άντλησης από µη
κοπρανώδη υλικά
Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια
και γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιµών Μέρος 3: Εγκαταστάσεις άντλησης για απόβλητα
που περιέχουν κοπρανώδη υλικά για
περιορισµένες εφαρµογές
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ΗΛΜ
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ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων
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Κατασκευαστικός
τοµέας

14

ΕΛΟΤ EN 12050-4

Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια
και γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιµών Μέρος 4: Αντεπιστροφές βαλβίδες για απόβλητα
µη περιέχοντα κοπρανώδη υλικά και απόβλητα
περιέχοντα κοπρανώδη υλικά

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 12380

Βαλβίδες εισαγωγής ατµοσφαιρικού αέρα για
συστήµατα αποχέτευσης - Απαιτήσεις, µέθοδοι
δοκιµών και αξιολόγηση της συµµόρφωσης

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 12446

14

ΕΛΟΤ EN 12737

14

ΕΛΟΤ EN 12764

Καπνοδόχοι - Στοιχεία δόµησης - Εξωτερικά
στοιχεία από σκυρόδεµα
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Σχάρες δαπέδου και σταυλισµού
Είδη υγιεινής - Προδιαγραφή για λουτήρες
υδροµασάζ

ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 12809

Οικιακοί ανεξάρτητοι λέβητες που λειτουργούν µε
στερεά καύσιµα - Ονοµαστική θερµική ισχύς έως
50 kW - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 12815

Οικιακά µαγειρεία που λειτουργούν µε στερεά
καύσιµα - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 13063-1

14

ΕΛΟΤ EN 13063-2

14

ΕΛΟΤ EN 13063-3

14

ΕΛΟΤ EN 13069

14

ΕΛΟΤ EN 13084-5

Καπνοδόχοι - Συστήµατα καπνοδόχων µε
εσωτερικούς αγωγούς από άργιλο/κεραµική ύλη Μέρος 1: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για
αντίσταση σε φλόγα - αιθάλη
Καπνοδόχοι - Συστήµατα καπνοδόχων µε
εσωτερικούς αγωγούς από άργιλο/κεραµική ύλη Μέρος 2: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής σε
υγρές συνθήκες
Καπνοδόχοι - Συστήµατα καπνοδόχων από
κεραµικά στοιχεία - Μέρος 3: Απαιτήσεις και
µέθοδοι δοκιµής για συστήµατα απαγωγής αέρα
καπνοδόχων
Καπνοδόχοι - Εξωτερικά τοιχώµατα από
άργιλο/κεραµική ύλη για συστήµατα καπνοδόχων
- Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
Eλεύθεpα ιστάµενες καπνοδόχοι - Μέρος 5:
Υλικά για αγωγούς από τούβλα - Προδιαγραφές
προϊόντος

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΕΛΟΤ EN 13084-7

Ελεύθερα ιστάµενες καπνοδόχοι - Μέρος 7:
Προδιαγραφές προϊόντος για κυλινδρικές
κατασκευές από χάλυβα για χρήση σε
καπνοδόχους µονού τοιχώµατος από χάλυβα και
εσωτερικούς αγωγούς από χάλυβα

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 1319

Οικιακοί αερολέβητες αερίου για θέρµανση
χώρου, εξαναγκασµένης συναγωγής, µε
καυστήρες µε ανεµιστήρα, µε ονοµαστική
θερµική ισχύ εισόδου µη υπερβαίνουσα τα 70kW

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 13229

Εντιθέµενες συσκευές, περιλαµβανοµένων
ανοικτών εστιών που καίνε στερεά καύσιµα Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 13240

14

ΕΛΟΤ EN 13310

Θερµαντήρες χώρου που λειτουργούν µε στερεά
καύσιµα - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
Νεροχύτες κουζίνας - Λειτουργικές απαιτήσεις
και µέθοδοι δοκιµής

ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14
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14

ΕΛΟΤ EN 13407

14

ΕΛΟΤ EN 13502

14

ΕΛΟΤ EN 13564-1

Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός
τοµέας
ΗΛΜ κτιριακών
έργων

Επιτοίχια ουρητήρια - Λειτουργικές απαιτήσεις
και µέθοδοι δοκιµής
Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για
απολήξεις καπνοδόχων από άργιλο/κεραµική
ύλη
∆ιατάξεις αντεπιστροφής για αποχετεύσεις
κτιρίων - Μέρος 1: Απαιτήσεις

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 14037-1

Θερµαντικά σώµατα οροφής, δι' ακτινοβολίας,
τροφοδοτούµενα µε νερό θερµοκρασίας κάτω
από 120°C - Μέρος 1: Τεχνικές προδιαγραφές
και απαιτήσεις

14

ΕΛΟΤ EN 14296

Είδη υγιεινής - Νιπτήρες κοινής χρήσης

14

ΕΛΟΤ EN 14428

∆ιαχωριστικά και καταιονητήρες (ντουσιέρες) Λειτουργικές απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

14

ΕΛΟΤ EN 14471

Καπνοδόχοι - Σύστηµα καπνοδόχων µε
πλαστικούς εσωτερικούς αγωγούς - Απαιτήσεις
και µέθοδοι δοκιµής

14

ΕΛΟΤ EN 14528

14

ΕΛΟΤ EN 1457

14

ΕΛΟΤ EN 14688

14

ΕΛΟΤ EN 14785

14

ΕΛΟΤ EN 14800

14

ΕΛΟΤ EN 14909

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και
ελαστοµερή φύλλα υγροµόνωσης τοίχων Ορισµοί και χαρακτηριστικά

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΕΛΟΤ EN 14989-1

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
µεταλλικών καπνοδόχων και αεραγωγών
ανεξαρτήτως υλικού για εφαρµογές θέρµανσης
κλειστού χώρου - Μέρος 1: Κατακόρυφα
τερµατικά αέρος/καπνού για συσκευές C 6

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΕΛΟΤ EN 14989-2

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για
µεταλλικές καπνοδόχους και υλικά, ανεξαρτήτως
αγωγών παροχής αέρα για εφαρµογές κλειστού
τύπου - Μέρος 2: Αγωγοί προσαγωγής και
απαγωγής αέρα για εφαρµογές κλειστού τύπου

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

14

14

ΕΛΟΤ EN 15069

14

ΕΛΟΤ EN 15250

Πυγολουτήρες (µπιντέ) - Λειτουργικές απαιτήσεις
και µέθοδοι δοκιµής
Καπνοδόχοι - Εσωτερικοί αγωγοί από
άργιλο/κεραµική ύλη - Απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής
Είδη υγιεινής - Νιπτήρες - Λειτουργικές
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
Θερµαντήρες οικιακών χώρων λειτουργούντων
µε ξύλινα πλινθία - Απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµών
Εύκαµπτοι κυµατοειδείς µεταλλικοι σωλήνες για
την ασφάλεια σύνδεσης οικιακών συσκευών που
χρησιµοποιούν αέρια καύσιµα.

Βαλβίδες ασφαλείας σύνδεσης αερίων για
συστήµατα µεταλλικών σωληνώσεων που
χρησιµοποιούνται στη σύνδεση οικιακών
συσκευών αερίων καυσίµων
Οικιακές συσκευές θέρµανσης µε καύση στερεών
καυσίµων για χαµηλή απελευθέρωση
θερµότητας
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ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων

N0600/5213/B06

ΚΩ∆.
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

14

ΕΛΟΤ EN 1806

14

ΕΛΟΤ EN 1825-1

14

ΕΛΟΤ EN 1856-1

14

ΕΛΟΤ EN 1856-2

14

ΕΛΟΤ EN 1857

14

ΕΛΟΤ EN 1858

14

ΕΛΟΤ EN 442-1

14

ΕΛΟΤ EN 681-1

14

ΕΛΟΤ EN 681-2

14

ΕΛΟΤ EN 681-3

14

14

14

Κατασκευαστικός
τοµέας

Τίτλος Προτύπου
Καπνοδόχοι - Στοιχεία άργιλο/κεραµικά για
αγωγούς καπνοδόχων µονού τοιχώµατος Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
Λιποσυλλέκτες - Μέρος 1: Αρχές σχεδιασµού,
επιδόσεις και δοκιµές, σήµανση και έλεγχος
ποιότητας
Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις µεταλλικών
καπνοδόχων - Μέρος 1: Προϊόντα που
βασίζονται σε σύστηµα καπνοδόχων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις για µεταλλικές
καπνοδόχους - Μέρος 2: Μεταλλικοί σωλήνες και
στοιχεία συνδέσεων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

Καπνοδόχοι - ∆οµικά στοιχεία - Εσωτερικοί
αγωγοί από σκυρόδεµα
Καπνοδόχοι - ∆οµικά στοιχεία - Στοιχεία από
σκυρόδεµα
Θερµαντικά σώµατα και εναλλάκτες Θερµότητας
- Μέρος 1:Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις

ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα
υλικά στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων που
χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές ύδρευσης και
αποχέτευσης - Μέρος 1: Βουλκανισµένο ελαστικό
Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα
υλικά στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων που
χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές ύδρευσης και
αποχέτευσης - Μέρος 2: θερµοπλαστικά
ελαστοµερή
Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα
υλικά στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων σε
εφαρµογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος
3: Αφρώδη υλικά βουλκανισµένου ελαστικού

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΕΛΟΤ EN 681-4

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα
υλικά ατεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων σε
εφαρµογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος
4: Στεγανωτικά στοιχεία από χυτή πολυουρεθάνη

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΕΛΟΤ EN 682

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα
υλικά στεγάνωσης που χρησιµοποιούνται σε
σωλήνες και εξαρτήµατα που µεταφέρουν αέριο
και ρευστούς υδρογονάνθρακες

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΕΛΟΤ EN 778

Οικιακοί αεροθερµαντήρες για θέρµανση χώρου
µε καύση αερίου, εξαναγκασµένης µεταφοράς, µε
ονοµαστική θερµική ισχύ εισόδου που δεν
υπερβαίνει τα 70 kW χωρίς ανεµιστήρα για την
υποστήριξη της µεταφοράς του αέρα καύσης
ή/και των προϊόντων καύσης

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 877

14

ΕΛΟΤ EN 969

Σωλήνες και εξαρτήµατα από χυτοσίδηρο, οι
συνδέσεις τους και παρελκόµενα για την
εκκένωση του νερού από τα κτίρια - Απαιτήσεις,
µέθοδοι δοκιµών και διασφάλιση ποιότητας
Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεµάχια,
εξαρτήµατα και οι συνδέσεις τους για
σωληνώσεις αερίου - Απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής
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ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

N0600/5213/B06

ΚΩ∆.
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

Τίτλος Προτύπου
Λεκάνες WC και λεκάνες µε δοχείο πλύσεως µε
ενσωµατωµένη οσµοπαγίδα
∆οχεία πλύσεως (καζανάκια) για WC και
ουρητήρια

14

ΕΛΟΤ EN 997

15

ΕΛΟΤ EN 14055

15

ΕΛΟΤ EN 14516

Λουτήρες για οικιακή χρήση

15

ΕΛΟΤ EN 14527

Λεκάνες καταιονιστήρων (ντουσιέρες) για οικιακή
χρήση

15

ΕΛΟΤ EN 15821

Θερµαντικά σώµατα σάουνας πολλαπλής
τροφοδότησης που λειτουργούν µε κορµούς
φυσικού ξύλου - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

15

ΕΛΟΤ EN 331

2

ΕΛΟΤ ΕΝ 13659

2

ΕΛΟΤ ΕΝ 14351.01

Χειροκίνητοι σφαιρικοί κωνικοί κρουνοί κλειστού
πυθµένα για εγκαταστάσεις αερίου σε κτίρια
Εξώφυλλα - Απαιτήσεις επιδόσεων και
ασφάλειας
Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος,
χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα
και εξωτερικά ετυστήµατα θυρών για πεζούς
χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και
διαρροής καπνού
Πόρτες για χώρους βιοµηχανικούς, εµπορικούς
και στάθµευσης - Πρότυπο προϊόντος - Μέρος 1:
Προϊόντα χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης
και ελέγχου καπνού
Είδη κιγκαλερίας - ∆ιατάξεις εξόδων πανικού
χειριζόµενες µε οριζόντια δοκό για χρήση σε
οδεύσεις διαφυγής - Απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής
Είδη κιγκαλερίας - Συσκευές ελεγχόµενου
κλεισίµατος θυρών - Απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής
Είδη κιγκαλερίας - Ηλεκτροκίνητες διατάξεις για
ανακλινόµενες πόρτες - Απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής

Κατασκευαστικός
τοµέας
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
Κουφώµατα

Κουφώµατα

9

ΕΛΟΤ EN 13241-1

14

ΕΛΟΤ EN 1125

14

ΕΛΟΤ EN 1154

14

ΕΛΟΤ EN 1155

14

ΕΛΟΤ EN 12209

Είδη κιγκαλερίας - Κλειδαριές - Κλειδαριές
µηχανικής λειτουργίας και κυπριά - Απαιτήσεις
και µέθοδοι δοκιµής

Κουφώµατα

14

ΕΛΟΤ EN 179

Είδη κιγκαλερίας - ∆ιατάξεις εξόδων κινδύνου
χειριζόµενες µε χειρολαβή ή πιεζόµενη πλάκα,
για χρήση σε οδεύσεις διαφυγής - Απαιτήσεις και
µέθοδοι δοκιµής

Κουφώµατα

14

ΕΛΟΤ EN 1935

15

ΕΛΟΤ EN 14846

1
1

ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1
ΕΛΟΤ ΕΝ 771-2

1

ΕΛΟΤ ΕΝ 771-3

1

ΕΛΟΤ ΕΝ 771-4

1

ΕΛΟΤ ΕΝ 771-5

Είδη κιγκαλερίας - Μονοαξονικοί µεντεσέδες Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών
Είδη κιγκαλερίας - Κλειδαριές Ηλεκτροµηχανικές κλειδαριές και θήκες Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλλο
Στοιχεία τοιχοποιίας από πυριτικό ασβέστιο
Στοιχεία τοιχοποιίας από σκυρόδεµα (αδρανή
συνήθη και ελαφρά)
Στοιχεία τοιχοποιίας από αυτόκλειστο κυψελωτό
σκυρόδεµα
Στοιχεία τοιχοποιίας από τεχνητούς λίθους
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Κουφώµατα

Κουφώµατα

Κουφώµατα

Κουφώµατα

Κουφώµατα
Κουφώµατα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα

N0600/5213/B06

ΚΩ∆.
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

Κατασκευαστικός
τοµέας

2

ΕΛΟΤ ΕΝ 13561

2

ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1

2

ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2

3

ΕΛΟΤ ΕΝ 459-1

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 1341

6

ΕΛΟΤ 13165

6

ΕΛΟΤ ΕΝ 13162

6

ΕΛΟΤ ΕΝ 13163

6

ΕΛΟΤ ΕΝ 13164

6

ΕΛΟΤ ΕΝ 13166

6

ΕΛΟΤ ΕΝ 13167

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από
κυψελωτό γυαλί (CG) - Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

6

ΕΛΟΤ ΕΝ 13168

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από
ξυλόµαλλο (WW) - Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

6

ΕΛΟΤ ΕΝ 13169

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από
διογκωµένο περλίτη (ΕΡΒ) - Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

6

ΕΛΟΤ ΕΝ 13170

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από
διογκωµένο φελό (ΙΟΒ) - Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

6

ΕΛΟΤ ΕΝ 13171

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από ίνες
ξύλου (WF) - Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

8

ΕΛΟΤ 12326-1

Σχιστολιθικά και λίθινα προϊόντα για ασυνεχείς
επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις - Μέρος 1:
Προδιαγραφή προϊόντος

Κτιριακά έργα

8

ΕΛΟΤ ΕΝ 12057

8

ΕΛΟΤ ΕΝ 12058

8

ΕΛΟΤ ΕΝ 1469

9

ΕΛΟΤ EN 13830

Τίτλος Προτύπου
Εξωτερικές περσίδες - Απαιτήσεις επιδόσεων και
ασφάλειας
Προδιαγραφή κονιαµάτων τοιχοποιίας - Μέρος 1:
Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσµατα
Προδιαγραφή κονιαµάτων τοιχοποιίας - Μέρος 2
κονίαµα τοιχοποιίας
∆οµική Άσβεστος - Μέρος 1 Ορισµοί,
Προδιαγραφές και Κριτήρια Συµµόρφωσης
Πλάκες από φυσικούς λίθους για εξωτερική
πλακόστρωση - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από
άκαµπτο αφρό πολυουρεθάνης (PUR) Προδιαγραφή
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από
ορυκτόµαλλο (MW) - Προδιαγραφή
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων Βιοµηχανικούς παραγόµενα προϊόντα από
διογκωµένη πολυστερίνη (EPS) - Προδιαγραφή
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από
εξηλασµένο αφρό πολυστερίνης (XPS) Προδιαγραφή
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από
φαινολικό αφρό (PF) - Προδιαγραφή

Προϊόντα από φυσικούς λίθους ∆ιαστασιολογηµένα πλακίδια - Απαιτήσεις
Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για
δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις
Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για
επενδύσεις - Απαιτήσεις
Πετάσµατα όψεων - Πρότυπο προϊόντος
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Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα

N0600/5213/B06

ΚΩ∆.
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

Κατασκευαστικός
τοµέας

11

ΕΛΟΤ EN 14915

12

ΕΛΟΤ EN 14509

13

ΕΛΟΤ 14342

13

ΕΛΟΤ EN 13986

Πετάσµατα µε βάση το ξύλο για δοµική χρήση Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συµµόρφωσης
και σήµανση

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 15283-1

Γυψοσανίδες οπλισµένες µε ίνες - Ορισµοί,
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής - Μέρος 1:
Γυψοσανίδες µε υφασµάτινο οπλισµό

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 15283-2

Γυψοσανίδες οπλισµένες µε ίνες - Ορισµοί,
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής - Μέρος 2:
Ινοπλισµένες γυψοσανίδες

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 15285

14

ΕΛΟΤ EN 1158

14

ΕΛΟΤ EN 1168

14

ΕΛΟΤ EN 12004

14

ΕΛΟΤ EN 12467

14

ΕΛΟΤ EN 12843

14

ΕΛΟΤ EN 12859

14

ΕΛΟΤ EN 12860

14

ΕΛΟΤ EN 12878

Πιγµέντα για το χρωµατισµό δοµικών υλικών,
που βασίζονται στο τσιµέντο ή/και στον ασβέστη
- Προδιαγραφές και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 12951

Προκατασκευασµένα εξαρτήµατα στέγασης Σκάλες στεγών µόνιµης τοποθέτησης Προδιαγραφή προϊόντος και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 1304

14

ΕΛΟΤ EN 13224

14

ΕΛΟΤ EN 13225

14

ΕΛΟΤ EN 13279-1

14

ΕΛΟΤ EN 1344

Τίτλος Προτύπου
Επιφάνειες και επενδύσεις από φυσική ξυλεία Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συµµόρφωσης
και σήµανση
Αυτοφερόµενα θερµοµονωτικά πάνελς µε
µεταλλική κάλυψη και από τις δύο όψεις Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα Προδιαγραφές
Ξυλεία δαπέδων - Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση
της συµµόρφωσης και σήµανση

Μωσαϊκοί λίθοι - ∆ιαστασιολογηµένα πλακίδια
για δάπεδα και σκάλες (εσωτερικά και εξωτερικά)
Μεταλλικά εξαρτήµατα κτιρίων - ∆ιατάξεις
συντονισµού πόρτας - Απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής
Προϊόντα προκατασκευασµένα από σκυρόδεµα ∆ιάτρητες πλάκες µε διαµήκη κενά
Κόλλες για πλακίδια - Απαιτήσεις, αξιολόγηση
της συµµόρφωσης, ταξινόµηση και
χαρακτηρισµός
Επίπεδα φύλλα ινοτσιµέντου - Προδιαγραφές
προϊόντος και µέθοδοι δοκιµής
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Ιστοί και στύλοι
Γυψότουβλα - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής
Συνδετικές γάζες γύψου για γυψότουβλα Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

Κεραµίδια από άργιλο και εξαρτήµατα - Ορισµοί
και προδιαγραφές προϊόντων
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Στοιχεία προκατασκευασµένων δαπέδων µε
νευρώσεις
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Ευθύγραµµα δοµικά στοιχεία
Συνδετικά και επιχρίσµατα από γύψο - Μέρος 1:
Ορισµοί και απαιτήσεις
Κεραµικά επιστρώσεων - Απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής
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Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα

N0600/5213/B06

ΚΩ∆.
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός
τοµέας

14

ΕΛΟΤ EN 13454-1

Συνδετικά, σύνθετα συνδετικά και βιοµηχανικώς
παραγόµενα µίγµατα για επικαλύψεις δαπέδων
µε βάση το θειικό ασβέστιο - Μέρος 1: Ορισµοί
και απαιτήσεις

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13658-1

Μεταλλικά πλέγµατα και γωνιές - Ορισµοί,
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής - Μέρος 1:
Εσωτερικά επιχρίσµατα

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13658-2

Μεταλλικά πλέγµατα και γωνίες - Ορισµοί,
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής - Μέρος 2:
Εξωτερικά επιχρίσµατα

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13693

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Ειδικά στοιχεία για στέγες

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13707

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Οπλισµένα
ασφαλτικά φύλλα στεγάνωσης δωµάτων Ορισµοί και χαρακτηριστικά

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13747

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Προκατασκευασµένες πλάκες για συστήµατα
δαπέδων

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13748-1

14

ΕΛΟΤ EN 13748-2

14

ΕΛΟΤ EN 13813

14

ΕΛΟΤ EN 13815

14

ΕΛΟΤ EN 13859-1

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ορισµοί και
χαρακτηριστικά υποστρωµάτων - Μέρος 1:
Υποστρώµατα για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13859-2

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ορισµοί και
χαρακτηριστικά υποστρωµάτων - Μέρος 2:
Υποστρώµατα τοίχων

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13915

14

ΕΛΟΤ EN 13950

14

ΕΛΟΤ EN 13956

14

ΕΛΟΤ EN 13963

14

ΕΛΟΤ EN 13964

14

ΕΛΟΤ EN 13967

14

ΕΛΟΤ EN 13969

Πλάκες από µωσαϊκό - Μέρος 1: Πλάκες από
µωσαϊκό για εσωτερική χρήση
Πλάκες από µωσαϊκό - Μέρος 2: Πλάκες από
µωσαϊκό για εξωτερική χρήση
Υλικό επικάλυψης και επιχρίσεις δαπέδων Υλικό επικάλυψης - Ιδιότητες και απαιτήσεις
Χυτά, γύψινα, ινοπλισµένα προϊόντα - Ορισµοί,
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

Προκατασκευασµένα πετάσµατα γυψοσανίδων
µε πορώδη πυρήνα από χαρτόνι - Ορισµοί,
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
Σύνθετα θερµο/ηχοµονωτικά πετάσµατα γυψοσανίδων - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και
ελαστοµερή φύλλα στεγάνωσης δωµάτων Ορισµοί και χαρακτηριστικά
Υλικά αρµών για γυψοσανίδες - Ορισµοί,
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
Ψευδοροφές - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και
ελαστοµερή φύλλα στεγάνωσης υπογείων και
άλλων χώρων - Ορισµοί και χαρακτηριστικά
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά
φύλλα στεγάνωσης υπογείων και άλλων χώρων Ορισµοί και χαρακτηριστικά
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Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα
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ΚΩ∆.
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός
τοµέας

14

ΕΛΟΤ EN 13970

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτόπανα
για τον έλεγχο της διαπερατότητας των ατµών Ορισµοί και χαρακτηριστικά

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13978-1

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Προκατασκευασµένοι χώροι στάθµευσης
αυτοκινήτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις για χώρους
στάθµευσης από οπλισµένο σκυρόδεµα
µονολιθικής κατασκευής ή αποτελούµενους από
ανεξάρτητα οτοιχεία συγκεκριµένων διαστάσεων

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13984

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και
ελαστοµερή φύλλα ελέγχου διαπερατότητας
ατµών - Ορισµοί και χαρακτηριστικά

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14016-1

14

ΕΛΟΤ EN 14041

14

ΕΛΟΤ EN 14063-1

14

ΕΛΟΤ EN 14064-1

14

ΕΛΟΤ EN 14190

14

ΕΛΟΤ EN 14195

14

ΕΛΟΤ EN 14209

14

ΕΛΟΤ EN 14246

Συνδετικά από µαγνησίτη για επικαλύψεις Καυστική µαγνησία και χλωριούχο µαγνήσιο Μέρος 1: Ορισµοί, απαιτήσεις
Ελαστικά, κλωστοϋφαντουργικά και
πολυστρωµατικά καλύµµατα δαπέδου - Βασικά
χαρακτηριστικά
Θερµοµονωτικά υλικά και προϊόντα - Επί τόπου
κατασκευαζόµενα προϊόντα ελαφροβαρών
αδρανών διογκωµένης αργίλου (LWA) - Μέρος 1:
Προδιαγραφή για χαλαρής πλήρωσης προϊόντα
πριν την εγκατάσταση
Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτίρια - Προϊόντα
ορυκτόµαλλου (MW) για επιτόπια εφαρµογή
χαλαρής πλήρωσης - Μέρος 1: Προδιαγραφή για
χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την
εγκατάσταση
Προϊόντα γυψοσανίδων από επανεπεξεργασία Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
Μεταλλικά στοιχεία πλαισίων για συστήµατα
γυψοσανίδων - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής
Προδιαµορφωµένες κορνίζες από γύψο
επενδεδυµένες µε χαρτί - Ορισµοί, απαιτήσεις και
µέθοδοι δοκιµής
Στοιχεία από γύψο για ψευδοροφές - Ορισµοί,
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα

ΕΛΟΤ EN 14316-1

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Επί τόπου
κατασκευαζόµενη θερµοµόνωση από προϊόντα
διογκωµένου περλίτη (ΕΡ) - Μέρος 1:
Προδιαγραφή για συνδεδεµένα και χαλαρής
πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14317-1

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Επί τόπου
κατασκευαζόµενη θερµοµόνωση από προϊόντα
διογκωµένου βερµικουλίτη (EV) - Μέρος 1:
Προδιαγραφή για συνδεδεµένα και χαλαρής
πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14353

14

ΕΛΟΤ EN 14411

14

Μεταλλικές γωνίες και ελάσµατα για γυψοσανίδες
- Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
Κεραµικά πλακίδια - Ορισµοί, ταξινόµηση,
χαρακτηριστικά και σήµανση
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Κτιριακά έργα
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ΚΩ∆.
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

Κατασκευαστικός
τοµέας

14

ΕΛΟΤ EN 14496

14

ΕΛΟΤ EN 14566

14

ΕΛΟΤ EN 14716

14

ΕΛΟΤ EN 14782

14

ΕΛΟΤ EN 14783

14

ΕΛΟΤ EN 14843

14

ΕΛΟΤ EN 14904

14

ΕΛΟΤ EN 14933

14

ΕΛΟΤ EN 14934

14

ΕΛΟΤ EN 14967

14

ΕΛΟΤ EN 14991

14

ΕΛΟΤ EN 14992

14

ΕΛΟΤ EN 15037-1

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Συστήµατα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία
πλήρωσης - Μέρος 1: ∆οκοί

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 15037-4

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Συστήµατα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία
πλήρωσης - Μέρος 4: Στοιχεία πλήρωσης από
διογκωµένη πολυοτερίνη

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 15102

14

ΕΛΟΤ EN 1520

14

ΕΛΟΤ EN 15435

14

ΕΛΟΤ EN 15498

Τίτλος Προτύπου
Συγκολλητικά µε βάση το γύψο για σύνθετα
θερµο/ηχοµονωτικά πετάσµατα και γυψοσανίδες
- Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
Μηχανικά στερεωτικά για συστήµατα
γυψοσανίδων - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής
Ψευδοροφές υπό τάνυση - Απαιτήσεις και
µέθοδοι δοκιµής
Αυτοφερόµενα µεταλλικά φύλλα για στέγαση,
εξωτερική επικάλυψη και εσωτερική επένδυση Προδιαγραφή προϊόντος και απαιτήσεις
Πλήρως στηριζόµενα µεταλλικά φύλλα και ταινίες
για στέγαση, εξωτερικές επικαλύψεις και
εσωτερικές επενδύσεις - Προδιαγραφή
προϊόντος και απαιτήσεις
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Κλίµακες
Επιφάνειες αθλητικών χώρων - Επιφάνειες
εσωτερικών χώρων πολλαπλών αθλοπαιδιών Προδιαγραφή
Θερµοµονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα
πλήρωσης για εφαρµογές πολιτικού µηχανικού Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από
διογκωµένη πολυοτερίνη (EPS) - Προδιαγραφές
Θερµοµονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα
πλήρωσης για εφαρµογές πολιτικού µηχανικού Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από
αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνης (XPS) Προδιαγραφή
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά
φύλλα υγροµόνωσης τοίχων - Ορισµοί και
χαρακτηριστικά
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Στοιχεία θεµελίωσης
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Στοιχεία προκατασκευασµένων τοίχων

∆ιακοσµητικές επικαλύψεις τοίχων - Προϊόντα σε
µορφή ρολλών και φύλλων
Προκατασκευασµένα οπλισµένα στοιχεία από
σκυρόδεµα ελαφρών αδρανών ανοιχτής δοµής
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Πλίνθοι µε διάκενα από σκυρόδεµα µε συνήθη ή
ελαφροβαρή αδρανή - Ιδιότητες προϊόντος και
επίδοση
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Πλίνθοι µε διάκενα από σκυρόδεµα µε ροκανίδια
ξύλου - Ιδιότητες προϊόντος και επίδοση
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός
τοµέας

14

ΕΛΟΤ EN 15824

Προδιαγραφές για εξωτερικά και εσωτερικά
επιχρίσµατα µε βάση οργανικά συνδετικά

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 1873

Προκατασκευασµένα εξαρτήµατα στέγασης Μεµονωµένοι πλαστικοί φεγγίτες - Προδιαγραφή
προϊόντος και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 413-1

Τσιµέντο τοιχοποιίας - Μέρος 1: Σύνθεση,
προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 438-7

∆ιακοσµητικά πολύστρωµα υψηλής συµπίεσης
(HPL) - Φύλλα µε βάση θερµοσκληρυνόµενες
ρητίνες (συνήθως αποκαλούµενα πολύστρωµα) Μέρος 7: Συµπαγή πολύστρωµα και σύνθετα
πλαίσια από HPL για εσωτερικές και εξωτερικές
επενδύσεις τοίχων και οροφών

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 490

Κεραµίδια και εξαρτήµατα τους από σκυρόδεµα
για επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις τοίχων Προδιαγραφές προϊόντος

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 492

Πλακίδια από ινοτσιµέντο και εξαρτήµατα Προδιαγραφή προϊόντος και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 494

Σχηµατοποιηµένες πλάκες από ινοτσιµέντο και
εξαρτήµατα - Προδιαγραφή προϊόντος και
µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 516

Προκατασκευασµένα εξαρτήµατα στέγασης Εγκαταστάσεις πρόσβασης στεγών - ∆ιάδροµοι
επικοινωνίας, κεφαλόσκαλα και σκαλιά στάσης

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 517

14

ΕΛΟΤ EN 520

14

ΕΛΟΤ EN 534

14

ΕΛΟΤ EN 544

Ασφαλτικές πλάκες µε ενίσχυση από ορυκτό
ή/και συνθετικό υλικό - Προδιαγραφή προϊόντος
και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 771-6

Προδιαγραφές στοιχείων τοιχοποιίας - Μέρος 6:
Στοιχεία τοιχοποιίας από φυσικό λίθο

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 845-1

Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήµατα
τοιχοποιίας - Μέρος 1: Αγκύρια, λάµες
στερέωσης, λάµες ανάρτησης και στηρίγµατα

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 845-2

Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήµατα
τοιχοποιίας - Μέρος 2: Υπέρθυρα

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 845-3

Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήµατα
τοιχοποιίας - Μέρος 3: Χαλύβδινο πλέγµα
οπλισµού οριζόντιων αρµών.

Κτιριακά έργα

ΕΛΟΤ EN 13245-2

Πλαστικά - Προφίλ από µη πλαστικοποιηµένο
πολύ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC - U) για κτιριακές
εφαρµογές - Μέρος 2: Προφίλ από PVC - U και
PVC - UE για τελειώµατα εσωτερικού και
εξωτερικού τοιχώµατος και οροφής

Κτιριακά έργα

ΕΛΟΤ EN 14303

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτίρια και
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικά
παραγόµενα προϊόντα από ορυκτόµαλλο (MW) Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

15

15

Προκατασκευασµένα εξαρτήµατα στέγασης Άγκιστρα ασφαλείας
Γυψοσανίδες - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής
Κυµατοειδή ασφαλτικά φύλλα - Προδιαγραφή
προϊόντος και µέθοδοι δοκιµής
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ΚΩ∆.
ΦΕΚ
15

15

15

15

15

15

15

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός
τοµέας

ΕΛΟΤ EN 14304

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό
και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός
παραγόµενα προϊόντα από εύκαµπτο αφρό
ελαστοµερούς (FEF) - Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

ΕΛΟΤ EN 14305

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό
και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικά
παραγόµενα προϊόντα από κυψελωτό γυαλί (CG)
- Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

ΕΛΟΤ EN 14306

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό
και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός
παραγόµενα προϊόντα από πυριτικό ασβέστιο
(CS) - Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

ΕΛΟΤ EN 14307

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό
και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός
παραγόµενα προϊόντα από εξηλασµένο αφρό
πολυοτερίνης (XPS) - Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

ΕΛΟΤ EN 14308

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό
κτίρια και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις Βιοµηχανικός παραγόµενα προϊόντα από
άκαµπτο αφρό πολυουρεθάνης (PUR) και
πολυισοκυανουρικό αφρό (PIR) - Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

ΕΛΟΤ EN 14309

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό
και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός
παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένη
πολυστερίνη (EPS) - Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

ΕΛΟΤ EN 14313

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό
και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός
παραγόµενα προϊόντα από αφρό
πολυαιθυλενίου (PEF) - Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

15

ΕΛΟΤ EN 14314

15

ΕΛΟΤ EN 14963

15

ΕΛΟΤ EN 15037-2

15

ΕΛΟΤ EN 15037-3

15

ΕΛΟΤ EN 15599-1

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό
και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός
παραγόµενα προϊόντα από φαινολικό αφρό (PF)
- Προδιαγραφή
Επικαλύψεις στεγών - Συνεχείς φωτοπερατές
στέγες από πλαστικό υλικό µε ή χωρίς
ορθοστάτες - Ταξινόµηση απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµών
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Συστήµατα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία
πλήρωσης - Μέρος 2: Στοιχεία πλήρωσης από
σκυρόδεµα
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Συστήµατα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία
πλήρωσης - Μέρος 3: Στοιχεία πλήρωσης από
άργιλο
Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό
και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Eni τόπου
κατασκευαζόµενη θερµοµόνωση από προϊόντα
διογκωµένου περλίτη (EP) - Μέρος 1:
Προδιαγραφή για συνδεδεµένα και χαλαρής
πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση
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Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα
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15

ΕΛΟΤ EN 15600-1

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό
και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Eni τόπου
κατασκευαζόµενη θερµοµόνωση από προϊόντα
διογκωµένου βερµικουλίτη (EV) - Μέρος 1:
Προδιαγραφή για συνδεδεµένα και χαλαρής
πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 10025-1

14

ΕΛΟΤ EN 10088-4

14

ΕΛΟΤ EN 10088-5

14

ΕΛΟΤ EN 10210-1

14

ΕΛΟΤ EN 10219-1

14

ΕΛΟΤ EN 10340

14

ΕΛΟΤ EN 10343

14

ΕΛΟΤ EN 13479

14

ΕΛΟΤ EN 15048-1

14

ΕΛΟΤ EN 15088

Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου - ∆οµικά
προϊόντα για κατασκευές - Τεχνικές συνθήκες
ελέγχου και παράδοσης

Μεταλλικές
κατασκευές

15

ΕΛΟΤ EN 1090-1

Κατασκευή έργων από χάλυβα και από αλουµίνιο
- Μέρος 1: Απαιτήσεις για την αξιολόγηση της
συµµόρφωσης των δοµικών στοιχείων

Μεταλλικές
κατασκευές

10

ΕΛΟΤ ΕΝ 14250

Ξύλινες κατασκευές - Απαιτήσεις προϊόντος για
προκατασκευασµένα δοµικά στοιχεία µε διάτρητη
µεταλλική πλάκα συναρµολόγησης

Ξύλινες
κατασκευές

11

ΕΛΟΤ EN 14374

14

ΕΛΟΤ EN 14080

14

ΕΛΟΤ EN 14081-1

Προϊόντα θερµής έλασης για χάλυβες
κατασκευών - Μέρος 1: Γενικοί τεχνικοί όροι
παράδοσης
Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 4: Τεχνικοί όροι
παράδοσης για χαλυβδόφυλλα, χαλυβδόπλακες
και χαλυβδοταινίες ανθεκτικές σε διάβρωση για
δοµικές χρήσεις
Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 5: Τεχνικοί όροι
παράδοσης χαλύβων ανθεκτικών σε διάβρωση
για ράβδους, χονδροσύρµατα, σύρµατα,
διατοµές και στιλπνά προϊόντα για δοµικές
χρήσεις
Κοίλες διατοµές κατασκευών µε τελική
κατεργασία εν θερµώ από µη κεκραµένους και
λεπτόκοκκους χάλυβες - Μέρος 1: Τεχνικοί όροι
παράδοσης
Συγκολλητές κοίλες διατοµές κατασκευών
διαµορφωµένες εν ψυχρώ από µη κεκραµένους
και λεπτόκοκκους χάλυβες - Μέρος 1: Τεχνικοί
όροι παράδοσης
Χυτοχάλυβες κατασκευών
Χάλυβες βαφής και επαναφοράς για δοµικές
χρήσεις - Τεχνικοί όροι παράδοσης
Αναλώσιµα συγκόλλησης - Πρότυπο γενικό
προϊόν για πλήρωση µετάλλων και
συλλιπάσµατα για συγκόλληση µε τήξη
µεταλλικών υλικών
Κατασκευή συναρµολόγησης κοχλίωσης χωρίς
προφόρτιση - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

∆οµική ξυλεία - Πολυστρωµατικές επικαλύψεις
δοµικής ξυλείας – Απαιτήσεις
Ξύλινες κατασκευές - Αντικολλητή ξυλεία Απαιτήσεις
Ξύλινες κατασκευές - ∆οµική ξυλεία ορθογωνικής
διατοµής ταξινοµηµένη µε την αντοχή της Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις
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Μεταλλικές
κατασκευές
Μεταλλικές
κατασκευές

Μεταλλικές
κατασκευές

Μεταλλικές
κατασκευές

Μεταλλικές
κατασκευές
Μεταλλικές
κατασκευές
Μεταλλικές
κατασκευές
Μεταλλικές
κατασκευές
Μεταλλικές
κατασκευές

Ξύλινες
κατασκευές
Ξύλινες
κατασκευές
Ξύλινες
κατασκευές

N0600/5213/B06

ΚΩ∆.
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

Τίτλος Προτύπου

14

ΕΛΟΤ EN 14545

Ξύλινες κατασκευές - Σύνδεσµοι - Απαιτήσεις

14

ΕΛΟΤ EN 14592

4

ΕΛΟΤ 13055-2

4

ΕΛΟΤ ΕΝ 13043

Αδρανή ασφαλτοµιγµάτων και επιφανειακών
επιστρώσεων οδών, αεροδροµίων και άλλων
περιοχών κυκλοφορίας οχηµάτων

Οδοποιία

4

ΕΛΟΤ ΕΝ 13242

Αδρανή υλικών σταθεροποιηµένων µε
υδραυλικές κονίες, ή µη σταθεροποιηµένων για
χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία

Οδοποιία

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 13249

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε τα
γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά
γεωϋφασµάτων και σχετικών µε γεωϋφάσµατα
προϊόντων για έργα οδοποιίας και άλλων
σχετικών µε την κυκλοφορία οχηµάτων έργων

Οδοποιία

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-4

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-6

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-7

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 1343

14

ΕΛΟΤ EN 12352

14

ΕΛΟΤ EN 12368

14

ΕΛΟΤ EN 12676-1

14

ΕΛΟΤ EN 12966-1

14

ΕΛΟΤ EN 13108-1

14

ΕΛΟΤ EN 13108-2

14

ΕΛΟΤ EN 13108-3

14

ΕΛΟΤ EN 13108-4

14

ΕΛΟΤ EN 13108-5

14

ΕΛΟΤ EN 13108-6

14

ΕΛΟΤ EN 13108-7

Ξύλινες κατασκευές - Στερεωτικά µε οπή Απαιτήσεις
Ελαφρά αδρανή - Μέρος 2: Ελαφρά αδρανή
ασφαλτοµιγµάτων, επιφανειακών επιστρώσεων
και εφαρµογών µε σταθεροποιηµένα ή µη
σταθεροποιηµένα υλικά

Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 4: Κυλινδρικά
εφέδρανα
Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 6: Εφέδρανα
εξισορρόπισης
Εφέδρανα κατασκευών - Μέρος 7: Εφέδρανα
σφαιρικά και κυλινδρικά εφέδρανα τύπου PTFE
Κράσπεδα από φυσικούς λίθους για εξωτερική
πλακόστρωση - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
Εξοπλισµός ελέγχου κυκλοφορίας Προειδοποιητικοί σηµατοδότες και σηµατοδότες
ασφάλειας
Εξοπλισµός ελέγχου κυκλοφορίας - Φωτεινοί
σηµατοδότες
Αντιθαµβωτικά συστήµατα οδών - Μέρος 1:
Επίδοση και χαρακτηριστικά
Κατακόρυφη σήµανση οδών - Πινακίδες
µεταβαλλόµενων µηνυµάτων - Μέρος 1:
Πρότυπο προϊόντος

152

Οδοποιία

Οδοποιία
Οδοποιία
Οδοποιία
Οδοποιία
Οδοποιία
Οδοποιία
Οδοποιία
Οδοποιία

Ασφαλτσµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών Μέρος 1: Ασφαλτικό σκυρόδεµα
Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος
2: Ασφαλτικό σκυρόδεµα για πολύ λεπτές
στρώσεις
Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος
3: Μαλακά ασφαλτοµίγµατα
Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος
4: Ασφαλτοµίγµατα εν θερµώ (Hot Rolled
Asphalt)
Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος
5: Ασφαλτική σκυροµαστίχη
Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος
6: Ασφαλτοµαστίχη
Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος
7: Πορώδες ασφαλτόµιγµα
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τοµέας

Τίτλος Προτύπου
Οδικά συστήµατα αναχαίτισης - Μέρος 5:
Απαιτήσεις προϊόντος και αξιολόγηση της
συµµόρφωσης για συστήµατα αναχαίτισης
οχηµάτων
Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 3: Ελαστοµερή
εφέδρανα
Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 5: Εφέδρανα
εγκιβωτισµένου ελαστοµερούς
Eφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 8: Eφέδρανα
οδήγησης και εφέδρανα συγκράτησης
Άσφαλτος και ασφαλτικό συνδετικά - Πλαίσιο
προδιαγραφών κατιοντικών ασφαλτικών
γαλακτωµάτων
Οδοστρώµατα από σκυρόδεµα - Μέρος 3:
Προδιαγραφές για χρήση βλήτρων σε
οδοστρώµατα από σκυρόδεµα
Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών Προδιαγραφές για ασφάλτους οδοστρωσίας
υψηλής σκληρότητας
Ασφαλτικά και ασφαλτικά συνδετικά - Πλαίσιο
προδιαγραφών, για τροποποιηµένη άσφαλτο µε
πολυµερή

14

ΕΛΟΤ EN 1317-5

14

ΕΛΟΤ EN 1337-3

14

ΕΛΟΤ EN 1337-5

14

ΕΛΟΤ EN 1337-8

14

ΕΛΟΤ EN 13808

14

ΕΛΟΤ EN 13877-3

14

ΕΛΟΤ EN 13924

14

ΕΛΟΤ EN 14023

14

ΕΛΟΤ EN 14188-1

14

ΕΛΟΤ EN 14188-2

14

ΕΛΟΤ EN 14188-3

Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρµών - Μέρος
3: Προδιαγραφές για προδιαµορφώµενα υλικά
σφράγισης

Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 1423

Προϊόντα οριζόντιας σήµανσης οδών - Προϊόντα
επίπασης - Γυάλινα σφαιρίδια, αντιολισθητικά
αδρανή και µίγµατα αυτών

Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 14388

14

ΕΛΟΤ EN 14399-1

14

ΕΛΟΤ EN 1463-1

14

ΕΛΟΤ EN 14695

14

ΕΛΟΤ EN 15050

14

ΕΛΟΤ EN 15129

14

ΕΛΟΤ EN 15258

14

ΕΛΟΤ EN 15322

Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρµών - Μέρος
1: Προδιαγραφές για θερµά υλικά σφράγισης
Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρµών - Μέρος
2: Προδιαγραφές για ψυχρά υλικά σφράγισης

∆ιατάξεις µείωσης θορύβου από οδική
κυκλοφορία - Προδιαγραφές
Συστήµατα δοµικών κοχλιών υψηλής αντοχής για
προένταση - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις
Υλικά οριζόντιας σήµανσης οδών Ανακλαστήρες οδοστρωµάτων - Μέρος 1:
Απαιτήσεις αρχικών επιδόσεων
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Οπλισµένα
ασφαλτικά φύλλα στεγάνωσης καταστρωµάτων
γεφυρών από σκυρόδεµα και άλλων επιφανειών
από σκυρόδεµα µε κυκλοφορία οχηµάτων Ορισµοί και χαρακτηριστικά
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Στοιχεία γεφυρών
Αντισεισµικά συστήµατα
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Στοιχεία τοίχων αντιστήριξης
Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Πλαίσιο
προδιαγραφών για διαλύµατα και
ρευστοποιηµένα συνδετικά ασφαλτικών

K:\N0600\cons\tefhi\5213_TM.doc

153

Οδοποιία

Οδοποιία
Οδοποιία
Οδοποιία
Οδοποιία

Οδοποιία

Οδοποιία

Οδοποιία
Οδοποιία
Οδοποιία

Οδοποιία
Οδοποιία
Οδοποιία

Οδοποιία

Οδοποιία
Οδοποιία
Οδοποιία
Οδοποιία

N0600/5213/B06

ΚΩ∆.
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός
τοµέας

14

ΕΛΟΤ EN 15381

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε
γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά για
χρήση σε οδοστρώµατα και ασφαλτοτάπητες

Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 15382

Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα
χαρακτηριστικά για χρήση στην υποδοµή
συγκοινωνιακών έργων

Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 523

Περιβλήµατα προενταµένων τενόντων από
περιελιγµένη χαλύβδινη ταινία - Ορολογία,
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας

Οδοποιία

15

ΕΛΟΤ EN 12899-1

Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής
σήµανσης - Μέρος 1: Σταθερές πινακίδες

Οδοποιία

15

ΕΛΟΤ EN 12899-2

15

ΕΛΟΤ EN 12899-3

1

ΕΛΟΤ ΕΝ 40.4

1

ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5

1

ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6

1

ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7

2

ΕΛΟΤ ΕΝ 1338

2

ΕΛΟΤ ΕΝ 1339

2

ΕΛΟΤ ΕΝ 1340

5

ΕΛΟΤ EN 13251

5

ΕΛΟΤ EN 13252

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 1342

14
14

ΕΛΟΤ EN 12271
ΕΛΟΤ EN 12273

14

ΕΛΟΤ EN 12794

5

ΕΛΟΤ EN 12094-1

Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής
σήµανσης - Μέρος 2: Εσωτερικά φωτιζόµενα
στοιχεία σήµανσης νησίδων
Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής
σήµανσης - Μέρος 3: Οριοδείκτες και
οπισθοανακλαστικά στοιχεία
Ιστοί φωτισµού - Μέρος 4: Απαιτήσεις για ιστούς
φωτισµού από οπλισµένο και προεντεταµένο
σκυρόδεµα
Ιστοί φωτισµού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για
χαλύβδινους ιστούς φωτισµού
Ιστοί φωτισµού - Μέρος 6: Απαιτήσεις για ιστούς
φωτισµού από αλουµίνιο
Ιστοί φωτισµού - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ιστούς
φωτισµού από οπλισµένο µε ίνες σύνθετο
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Κυβόλιθοι από σκυρόδεµα - Απαιτήσεις και
µέθοδοι δοκιµής
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µέθοδοι δοκιµής
Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε
γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά
γεωϋφασµάτων και σχετικών µε αυτά προϊόντων
για χρήση σε υπόγεια έργα, θεµελιώσεις και
κατασκευών αντιστήριξης
Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε
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Κυβόλιθοι από φυσικούς λίθους για εξωτερική
πλακόστρωση - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
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Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα
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µέθοδοι δοκιµής για αυτόµατο ηλεκτρικό έλεγχο
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ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-10
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Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα
για συστήµατα καταιονισµού και ψεκασµού νερού
- Μέρος 1: Καταιονητήρες
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα
για συστήµατα καταιονισµού και ψεκασµού νερού
- Μέρος 2: Συστήµατα συναγερµού µε υδραυλική
βαλβίδα
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα
για συστήµατα καταιονισµού ψεκασµού νερού Μέρος 5: Ανιχνευτές ροής νερού
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα
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διατάξεις αυτοµάτου ελέγχου και
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Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα
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ανιχνευτές
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού Μέρος 7: Ανιχνευτές καπνού - Σηµειακοί
ανιχνευτές που λειτουργούν µε διάχυτο φώς,
δέσµη φωτός ή ιονισµό
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού Μέρος 10: Ανιχνευτές φλόγας - Σηµειακοί
ανιχνευτές
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού Μέρος 11: Εκκινητές χειρός
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού Μέρος 12: Ανιχνευτές καπνού - Γραµµικοί
ανιχνευτές που λειτουργούν µε ακτίνα φωτός
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Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια
Πυρασφάλεια
Πυρασφάλεια
Πυρασφάλεια
Πυρασφάλεια
Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια
Πυρασφάλεια
Πυρασφάλεια

Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού Μέρος 17: Αποµονωτές βραχυκυκλώµατος
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού Μέρος 18: Συσκευές εισαγωγής/εξαγωγής
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού Μέρος 20: Αναρροφητικοί ανιχνευτές καπνού
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού Μέρος 21: Εξοπλισµός µετάδοσης συναγερµού
και σηµάτων προειδοποίησης για την ύπαρξη
σφαλµάτων
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού Μέρος 25: Ραδιοζευκτά εξαρτήµατα
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού Μέρος 16: Εξοπλισµός ελέγχου και ενδείξεων
συναγερµού µε φωνή

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια
Πυρασφάλεια
Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια
Πυρασφάλεια

N0600/5213/B06

ΚΩ∆.
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός
τοµέας

14

ΕΛΟΤ EN 54-24

Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού Μέρος 24: Μέρη συστηµάτων συναγερµού µε
φωνή - Μεγάφωνα

Πυρασφάλεια

15

ΕΛΟΤ EN 12101-7

15

ΕΛΟΤ EN 12101-8

15

ΕΛΟΤ EN 15650

15

ΕΛΟΤ EN 54-23

4

ΕΛΟΤ ΕΝ 13450

5

ΕΛΟΤ EN 13250

9

ΕΛΟΤ EN 1279-5

Υαλος για δοµική χρήση - Μονάδες µονωτικών
υαλοστασίων - Μέρος 5: Αξιολόγηση της
συµµόρφωσης

Υαλουργικά

ΕΛΟΤ EN 14179-2

Υαλος για δοµική χρήση - Νάτριο - άσβεστοπυριτική ύαλος ασφαλείας σκληρυµένη θερµικά και
κατεργασµένη µε Heat Soak - Μέρος 2: Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος

Υαλουργικά

ΕΛΟΤ EN 14321-2

Υαλος για δοµική χρήση - Θερµικά σκληρυµένη
ύαλος ασφαλείας µε βάση πυριτικές αλκαλικές
γαίες - Μέρος 2: Αξιολόγηση της
συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος

Υαλουργικά

ΕΛΟΤ EN 14449

Υαλος για δοµική χρήση - Ύαλος πολλαπλών
στρώσεων και ύαλος ασφαλείας πολλαπλών
στρώσεων - Αξιολόγηση της
συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος

Υαλουργικά

14

ΕΛΟΤ EN 1036-2

Ύαλος δοµικής χρήσης - Καθρέπτες από
επίπεδο γυαλί µε επικάλυψη αργύρου για
εσωτερική χρήση - Μέρος 2: Αξιολόγηση
συµµόρφωσης, πρότυπο προϊόντος

Υαλουργικά

14

ΕΛΟΤ EN 1051-2

14

ΕΛΟΤ EN 1096-4

14

ΕΛΟΤ EN 12150-2

14

ΕΛΟΤ EN 12337-2

14

ΕΛΟΤ EN 13024-2

9

9

9

Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας Μέρος 7: ∆ιατοµές αγωγών καπνού
Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας Μέρος 8: ∆ιαφράγµατα ελέγχου καπνού
Αερισµός κτιρίων - Πυροδιαφράγµατα
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού Μέρος 23: ∆ιατάξεις συναγερµού - Οπτικές
διατάξεις συναγερµού
Αδρανή για έρµα σιδηροδροµικών γραµµών
Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε
γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά για
χρήση στην κατασκευή σιδηροδρόµων

Yαλος για δοµική χρήση - Υαλότουβλα δόµησης
και επιστρώσεων - Μέρος 2: Αξιολόγηση της
συµµόρφωσης/ Πρότυπο προϊόντος
Yαλος για δοµική χρήση - Επενδυµένη ύαλος Μέρος 4: Αξιολόγηση της
συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος
Ύαλος για δοµική χρήση - θερµικά σκληρυµένη
νάτριο - άσβεστο - πυριτική ύαλος - Μέρος 2:
Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο
προϊόντος
Ύαλος για δοµική χρήση - Νάτριο - άσβεστο πυριτική ύαλος ενισχυµένη χηµικά - Μέρος 2:
Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο
προϊόντος
Ύαλος για δοµική χρήση - θερµικά σκληρυµένη
βοριοπυριτική ύαλος ασφαλείας - Μέρος 2:
Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο
προϊόντος
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Πυρασφάλεια
Πυρασφάλεια
Πυρασφάλεια
Πυρασφάλεια
Σιδηροδροµικά
Σιδηροδροµικά

Υαλουργικά

Υαλουργικά

Υαλουργικά

Υαλουργικά

Υαλουργικά

N0600/5213/B06

ΚΩ∆.
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

14

ΕΛΟΤ EN 14178-2

14

ΕΛΟΤ EN 1748-1-2

14

ΕΛΟΤ EN 1748-2-2

14

ΕΛΟΤ EN 1863-2:

14

ΕΛΟΤ EN 572-9

5

ΕΛΟΤ EN 13253

5

ΕΛΟΤ EN 13254

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 13255

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 13256

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 13257

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 13265

14

ΕΛΟΤ EN 10224

14

ΕΛΟΤ EN 10255

Κατασκευαστικός
τοµέας

Τίτλος Προτύπου
Υαλος για δοµική χρήση - Προϊόντα υάλου µε
βάση πυριτικές αλκαλικές γαίες - Μέρος 2:
Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο
προϊόντος
Yαλος για δοµική χρήση - Ειδικά βασικά
προϊόντα - Βοριοπυριτικοί ύαλοι - Μέρος 1 - 2:
Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο
προϊόντος
Yαλος για δοµική χρήση - Ειδικά βασικά
προϊόντα - Μέρος 2 - 2: Υαλοκεραµικά Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο
προϊόντος
Ύαλος για δοµική χρήση - Νάτριο - άσβεστο πυριτική ύαλος ενισχυµένη θερµικά - Μέρος 2:
Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο
προϊόντος
Ύαλος για δοµική χρήση - Βασικά προϊόντα από
νάτριο - άσβεστο - πυριτική ύαλο - Μέρος 9:
Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/πρότυπο
προϊόντος
Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε
γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά και
σχετικών µε αυτά προϊόντων σε συστήµατα
ελέγχου εξωτερικής διάβρωσης
Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε
γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά
γεωϋφασµάτων και σχετικών µε αυτά προϊόντων
για χρήση στην κατασκευή δεξαµενών και
φραγµάτων
Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε
γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά
γεωϋφασµάτων και σχετικών µε αυτά προϊόντων
για χρήση στην κατασκευή καναλιών
Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε
γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά
γεωϋφασµάτων και σχετικών µε αυτά προϊόντων
για χρήση στην κατασκευή σηράγγων και
υπογείων κατασκευών
Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε
γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά
γεωϋφασµάτων και σχετικών µε αυτά προϊόντων
για χρήση στην κατασκευή σηράγγων και
υπογείων κατασκευών
Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε
γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά
γεωϋφασµάτων και σχετικών µε αυτά προϊόντων
για έργα αντιρρύπανσης υγρών αποβλήτων
Μη κεκραµένοι χαλυβδοσωλήνες και εξαρτήµατα
για τη µεταφορά υδατικών υγρών
συµπεριλαµβανοµένου του ύδατος για
κατανάλωση από τον άνθρωπο - Τεχνικοί όροι
παράδοσης
Μη κεκραµένοι χαλυβδοσωλήνες κατάλληλοι για
συγκόλληση και κατασκευή σπειρωµάτων Τεχνικοί όροι παράδοσης
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Υαλουργικά

Υαλουργικά

Υαλουργικά

Υαλουργικά

Υαλουργικά

Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά έργα

N0600/5213/B06

ΚΩ∆.
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

14

ΕΛΟΤ EN 10311

14

ΕΛΟΤ EN 10312

14

ΕΛΟΤ EN 13101

14

ΕΛΟΤ EN 13361

14

ΕΛΟΤ EN 13362

14

ΕΛΟΤ EN 13491

Κατασκευαστικός
τοµέας

Τίτλος Προτύπου
Συνδέσεις χαλυβδοσωλήνων και εξαρτηµάτων
για τη µεταφορά ύδατος και άλλων υδατικών
υγρών
Συγκολλητοί χαλύβδινοι ανοξείδωτοι σωλήνες
µεταφοράς υδατικών υγρών
συµπεριλαµβανοµένου του ύδατος για
κατανάλωση από τον άνθρωπο - Τεχνικοί όροι
παράδοσης
Βαθµίδες φρεατίων επίσκεψης - Απαιτήσεις,
σήµανση, δοκιµές και αξιολόγηση της
συµµόρφωσης
Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα
χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή
δεξαµενών και φραγµάτων
Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα
χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή
αυλακιών
Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα
χαρακτηριστικά για χρήση διαφράγµατος υγρών
στην κατασκευή σηράγγων και υπόγειων έργων
Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα
χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή
χώρων απόθεσης υγρών αποβλήτων, σταθµών
µεταφοράς ή δευτερεύουσας αποθήκευσης
Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα
χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή
χώρων αποθήκευσης και διάθεσης στερεών
αποβλήτων
Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας
πεζών και οχηµάτων - Ταξινόµηση, σχεδιασµός
και απαιτήσεις δοκιµών, σήµανση και αξιολόγηση
της συµµόρφωσης

Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13492

14

ΕΛΟΤ EN 13493

14

ΕΛΟΤ EN 1433

14

ΕΛΟΤ EN 14396

14

ΕΛΟΤ EN 14680

14

ΕΛΟΤ EN 14814

14

ΕΛΟΤ EN 14844

14

ΕΛΟΤ EN 1916

14

ΕΛΟΤ EN 1917

14

ΕΛΟΤ EN 295-10

Εφυαλωµένοι πήλινοι σωλήνες, εξαρτήµατα και
σύνδεσµοι τους για αποχετεύσεις και υπονόµους
- Μέρος 10: Απαιτήσεις επίδοσης

Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 588-2

Σωλήνες από ινοτσιµέντο για οχετούς και
αποχετεύσεις - Μέρος 2: Ανθρωποθυρίδες και
θυρίδες επίσκεψης

Υδραυλικά έργα

Σταθερές κλίµακες ανθρωποθυρίδων
Συγκολλητικά για τα δίκτυα θερµοπλαστικών
σωλήνων χωρίς πίεση - Προδιαγραφές
Συγκολλητικά για τα συστήµατα πλαστικών
σωληνώσεων για ρευστά υπό πίεση Προδιαγραφές
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα Οχετοί ορθογωνικής διατοµής
Τσιµεντοσωλήνες και ειδικά τεµάχια από
σκυρόδεµα άοπλο ή οπλισµένο ή ενισχυµένο µε
ίνες χάλυβα
Ανθρωποθυρίδες και φρεάτια επίσκεψης από
σκυρόδεµα άοπλο ή οπλισµένο ή ενισχυµένο µε
ίνες χάλυβα
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Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά έργα
Υδραυλικά έργα
Υδραυλικά έργα
Υδραυλικά έργα
Υδραυλικά έργα
Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά έργα

N0600/5213/B06

ΚΩ∆.
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός
τοµέας

14

ΕΛΟΤ EN 598

Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεµάχια,
εξαρτήµατα και οι συνδέσεις τους για εφαρµογές
αποχέτευσης - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών

Υδραυλικά έργα

4

ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1

Φυσικοί ογκόλιθοι - Μέρος 1: Προδιαγραφή

16

ETAG 001

16

ETAG 001

16

ETAG 001-1

16

ETAG 001-2

Μεταλλικά αγκύρια για χρήση ατο σκυρόδεµα Μέρος 2: αγκύρια εκτόνωσης ελεγχόµενα µε
δυναµόµετρο

Επισκευές ενισχύσεις

16

ETAG 001-3

Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεµα Μέρος 3: αγκύρια βραχείας κεφαλής

Επισκευές ενισχύσεις

16

ETAG 001-4

Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδευα Μέρος 4: αγκύρια διαστολής ελεγχόµενης
παραµόρφωσης

Επισκευές ενισχύσεις

16

ETAG 001-5

Μεταλλικά αγκύρια νια χρήση στο σκυρόδευα Μέρος 5: Ενσωµατωµένα αγκύρια

Επισκευές ενισχύσεις

16

ETAG 001-6

16

ETAG 002-1

16

ETAG 002-2

16

ETAG 002-3

16

ETAG 003

16

ETAG 004

16

ETAG 005

16

ETAG 006

16

ETAG 007

16

ETAG 008

16

ETAG 009

Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεµα Παραρτήµατα Α και Β
Μεταλλικά αγκύρια για γρήση στο σκυρόδεµα Παράρτηµα C
Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυοόδεµα Μέρος 1: Γενικότητες

Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεµα Μέρος 6: Αγκύρια πολλαπλών χρήσεων για µη
δοµικές εφαρµογές
Συστήµατα φερόντων υαλοστασίων µε
σφραγιστικά - Μέρος 1: Συστήµατα µε ή χωρίς
στηρίγµατα
Συστήµατα φερόντων υαλοστασίων µε
σφραγιστικά - Μέρος 2: Συστήµατα αλουµινίου µε
επίστρωση
Συστήµατα φερόντων υαλοστασίων µε
σφραγιστικά Μέρος 3: Συστήµατα µε
ενσωµατωµένη θερµοφραγή στη διατοµή
Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά τους
για διαγωριστικά εσωτερικών χώρων
Εξωτερικά συστήµατα θερµοµόνωσης µε
εξωτεοικό επίχρισµα - ETICS
Eξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά υγρής
επάλειψης για στεγάνωση δωµάτων
Συστήυατα µηχανικά στερεωµένων εύκαυπτων
µεµβρανών στενάνωσης δωµάτων
Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για
κτίρια µε ξύλινο σκελετό
Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για
προκατασκευασµένες κλίµακες.
Μόνιµα µη φέροντα εξώφυλλα από εξαρτήµατα
µε συµπαροµαρτούντα υλικά ή συναρµολογηθέντα συστήµατα, τοποθετούµενα σε διάτρητα
στοιχεία ή πετάσµατα µονωτικών υλικών και σε
ορισµένες περιπτώσεις και σε σκυρόδεµα.
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Υδραυλικά,
Λιµενικά
Επισκευές ενισχύσεις
Επισκευές ενισχύσεις
Επισκευές ενισχύσεις

Επισκευές ενισχύσεις
Κουφώµατα

Κουφώµατα

Κουφώµατα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Ξύλινες
κατασκευές
Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα
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ΚΩ∆.
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

Κατασκευαστικός
τοµέας

Τίτλος Προτύπου
Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για
αυτοφερόµενα διαφανή προϊόντα κάλυψης
στεγών
Υποστυλώµατα και δοκοί ελαφράς σύνθεσης µε
βάση το ξύλο

Κτιριακά έργα

16

ETAG 010

16

ETAG 011

16

ETAG 012

16

ETAG 013

16

ETAG 014

16

ETAG 015

16

ETAG 016-1

16

ETAG 016-2

16

ETAG 016-3

16

ETAG 016-4

16

ETAG 017

16

ETAG 018-1

16

ETAG 018-4

16

ETAG 019

16

ETAG 020-1

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε
σκυρόδεµα και τοιχοποιία σε µη φέρουσες
εφαρµογές - Μέρος 1: Γενικότητες

Κτιριακά έργα

ETAG 020-2

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε
σκυρόδεµα και τοιχοποιία σε µη φέρουσες
εφαρµογές - Μέρος 2: Πλαστικά αγκύρια για
χρήση σε συνήθη σκυροδέµατα

Κτιριακά έργα

ETAG 020-3

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών γρήσεων σε
σκυρόδεµα και τοιχοποιία σε µη φέρουσες
εφαρµογές - Μέρος 3: Πλαστικά αγκύρια για
χρήση σε συµπαγή τοιχοποιία

Κτιριακά έργα

ETAG 020-4

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών γρήσεων σε
σκυρόδεµα και τοιχοποιία σε µη φέρουσες
εφαρµογές - Μέρος 4: Πλαστικά αγκύρια για
χρήση σε τοιχοποιία µε διάτρητα τούβλα

Κτιριακά έργα

16

16

16

Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για
κατασκευή κτιρίων από προκατασκευασµένο
δοµικό στοιχείο

Κτιριακά έργα

Εξαρτήµατα προέντασης και συµπαροµαρτούντα
υλικά για προεντεταµένες κατασκευές
Πλαστικά αγκύρια για στερέωση εξωτερικών
συστηµάτων θερµοµόνωσης µε εξωτερικό
επίχρισµα.

Σύνθετα αυτοφερόµενα ελαφρά πετάσµατα Μέρος 1: Γενικότητες
Σύνθετα αυτοφερόυενα ελαφρά πετάσµατα Μέρος 2: Ιδιαιτερότητες σύνθετων
αυτοφερόµενων ελαφρών πετασµάτων για
χρήση σε στέγες
Σύνθετα αυτοφερόυενα ελαφοά πετάσµατα Μέοος 3: Ιδιαιτερότητες σύνθετων αυτοφερόµενων ελαφρών πετασµάτων για χρήση σε
εξωτερικούς τοίχους και πλακόστρωτες
επενδύσεις
Σύνθετα αυτοφερόµενα ελαφρά πετάσµατα Μέρος 4: Ιδιαιτερότητες σύνθετων
αυτοφερόµενων ελαφρών πετασµάτων για
χρήση σε εσωτερικούς τοίχους και οροφές

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Εξαρτήµατα και υλικά επενδύσεων
Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 1:
Γενικότητες
Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 4: Προϊόντα
και εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για
πυροπροοτατευτικά πετάσµατα, πλάκες και
τάπητες
Προκατασκευασµένα φέροντα πετάσµατα µε
βάση το ξύλο µε τανυσµένη επικάλυψη
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Οδοποιία

Ξύλινες
κατασκευές

Τρισδιάστατα καρφοελάσµατα
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ΚΩ∆.
ΦΕΚ

16

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός
τοµέας

ETAG 020-5

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε
σκυρόδευα και τοιχοποιία σε µή φέρουσες
εφαρµογές - Μέρος 5: Πλαστικά αγκύρια για
χρήση σε αυτόκλειστο σκυρόδεµα και
προσαρτήµατα Α, Β, και Γ

Κτιριακά έργα

16

ETAG 021-1

16

ETAG 021-2

16

ETAG 022

16

ETAG 022-1

16

ETAG 022-2

16

ETAG 022-3

16

ETAG 023

16

ETAG 024

16

ETAG 025

16

ETAG 026-1

16

ETAG 026-2

16

ETAG 026-3

16

ETAG 026-5

16

ETAG 027

16

ETAG 029

16

ETAG 031-1

Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά
αποθηκών ψυχρής συντήρησης - Μέρος 1:
Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για
κατασκευή ψυχρών θαλάµων
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά
αποθηκών ψυχρής συντήρησης Μέρος 2:
Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για τα
περιβλήµατα καθώς και για τα κτίρια αποθηκών
ψυχρής συντήρησης
Εξαρτήυατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για
στενάνωση εξωτερικών δωµάτων και τοίχων Προσαρτήµατα Α, Β, Γ, ∆, E, ΣΤ, Ζ, H και I
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για
στενάνωση εξωτερικών δωµάτων και τοίχων Μέρος 1: Επιστρώσεις υγρής επάλειψης µε ή
χωρίς προστασία
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για
εξωτερική στενάνωση δωµάτων και τοίχων Μέρος 2: Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα
υλικά για εύκαµπτα φύλλα
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για
εξωτερική στεγάνωση δωµάτων και τοίχων Μέρος :2 Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα
υλικά µε πλάκες εγγενώς στεγανοποιηµένες
Προκατασκευασµένες κτιριακές µονάδες
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για
κατασκευή κτιρίων µε πλαίσια από σκυρόδεµα
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για
κατασκευή κτιρίων µε µεταλλικά πλαίσια
Πυροφράγµατα και πυροσφρανιστικά - Μέρος 1:
Γενικότητες
Πυροφράνµατα και πυροσφρανιστικά - Μέρος 2:
Σφοανιστικά έναντι διείσδυσης της φωτιάς
Πυροφράγµατα και πυροσφραγιστικά - Μέρος 3:
Σφραγιστικά για ευθύγραµµες συνδέσεις και
γεµίσµατα κενών
Πυροφράγµατα και πυροσφραγιστικά - Μέρος 5
Φράγµατα κοιλοτήτων
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για
προστασία από πτώσεις βράχων
Μεταλλικά αγκύρια µε βλήτρα νια χρήση σε
τοιχοποιία. Προσάρτηµα Α, προσάρτηµα Β,
Προσάρτηµα Γ
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για
ανεστραµµένη µόνωση δωµάτων. Μέρος 1 :
Γενικότητες
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ETAG 031-2

16

ETAG 033

16

ETAG 035

16

ETAG018-2

16

ETAG018-3

Κατασκευαστικός
τοµέας

Τίτλος Προτύπου
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για
ανεστραµµένη µόνωση δωµάτων - Μέρος 2 :
Μόνωση µε προστατευτική επίστρωση
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά υγρής
εφαρµογής για στεγάνωση καταστρώµατος
γεφυρών
Ασφαλτοδέµατα πολύ λεπτής στρώσης
Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 2:
Αντιδραστική επικάλυψη για πυροπροστασία
χαλύβδινων στοιχείων
Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 3: Εξωτερικά
επιχρίσµατα και εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για εφαρµογές πυραντίστασης
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