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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
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 ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν 
στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται: 

1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του 
έργου, 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. 

1.3 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 στις τιµές 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 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 προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων 
και βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής 
τους, µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, 
τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, 
εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε 
αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.  
Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία 
µεταφορικών µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων 
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εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, 
λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύµφωνα µε 
την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

1.3.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και 
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων 
που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις 
Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων 
αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του 
πάσης φύσεως προσωπικού (επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των 
ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών 
οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή 
αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή 
οπουδήποτε αλλού. 

1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, 
ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, 
εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και 
αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών 
απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 
και αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες 
αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Ορους. 

1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία 
εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των 
δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο 
ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους 
όρους δηµοπράτησης. 

1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής σκυροδέµατος, 
και προκατασκευασµένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωµάτωση 
στο έργο) στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

 

Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η 
κατασκευή των υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η 
εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές 
δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων 
υλών στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις 
ενσωµάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των 
εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους 
(βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και 
αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα 
µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  
 
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των 
χώρων έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

(α)  Οταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί 
από το ∆ηµόσιο 

(β)  Οταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 
Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις 
ανάγκες του συγκεκριµένου έργου. 

 
1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις µεταφορές, τα 

µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις 
λοπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων του Εργου. 
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1.3.9 Οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων 

εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της 
αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής 
ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των µέτρων 
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της 
εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και 
µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των 
πάσης φύσεως "δοκιµαστικών τµηµάτων"που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και 
τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και 
δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.) 

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 
µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται 
για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, 
στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η 
συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι 
αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και 
λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του 
έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η 
αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Εργο.  
Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού 
που διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε 
άλλη αιτία. 
 

1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, 
µηχανηµάτων κ.λπ. 

1.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις 
µηχανηµάτων και προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα  
(β)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους 

αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.),  
(γ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 

εµποδίων,  
(δ)  στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 

(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε 
τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. 
ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου  

(ε) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 
έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου 
και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

 
1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη 
των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής 
(όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο 
ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών 
σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών. 

 
Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης 
του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 
θεµέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής 
Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του 
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Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και 
Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

1.3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που 
απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων 
εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών 
στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των 
πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών που θα 
υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων 
(όταν αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης 
κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε". 

1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει 
δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και 
των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των επιφανειακών, 
υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα 
κατασκευαζόµενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, 
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου 
του έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, 
προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, µετά το τέλος 
των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε 
προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους 
ορίζεται. 

1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και 
ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών. 

1.3.20 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας 
στα διάφορα τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα 
απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη 
επιµέτρηση αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης 
των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων 
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει 
έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.3.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι 
αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων 
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως 
εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, 
ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε µη τήρηση των 
συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων 
και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 

1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης 
σκυροδεµάτων, µελέτες ικριωµάτων κλπ. 

1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις 
αρµόδιες Αρχές, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός 
αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.25 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την 
εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Εργο µέχρι και την παραλαβή του Έργου, 
όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές µελέτες και στους περιβαλλοντικούς 
όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη 
δηµοπράτησης. 
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1.3.26 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και 
γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως 
αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Έργου. 

1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή. 
1.3.28 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, 

σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
 

  
1.4 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό 

Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο 
περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες 
διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, 
ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα 
λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το 
προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

 

 Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι 
οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει 
βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις. 
 

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 βάσει 
αυτών επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των 
έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζοµένων ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την 
κρίση της, προκειµένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών 
στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του 
δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την 
υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας κάθε 
εργασίας, επιµετρούµενης ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, 
επί την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν 
Περιγραφικό Τιµολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς 
και ο τρόπος πληρωµής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των 
παρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους εργασιών του παρόντος 
Τιµολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόµενο ένός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, που 
αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη 
αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου 
άρθρου, τότε οι ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα 
πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαµβάνεται στο 
Τιµολόγιο. 

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

 
2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
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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. 

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα 
στερέωσης (µέσα), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβής και αντίκρισµα στο 
πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή 
χαλύβδινες ή πλαστικές µε κλειδαριά ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος  

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες 
πυρασφάλειας 

- Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

- Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα 
(ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω µέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα 
(πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 

Μηχανισµοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 
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- Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής 
θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω µέρος της θύρας. 

- Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

- Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση 

- Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ. 

- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερµαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

- Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων θυρών 
ασφαλείας, µε Master Key 

- Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου 

- Μηχανισµοί αυτόµατων θυρών, µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα, µε ηλεκτρονική 
µονάδα ελέγχού, µε συσκευή µικροκυµάτων 

 
Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και 
σύµφωνα µε τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείµενες "περί ∆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 συγκεκριµένων διαστάσεων, πλήρως 
περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού. Από τις επιµετρούµενες επιφάνειες 
αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα γραµµικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια 
που δεν χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού.  

Η εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η 
αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιµετράται ανά kg βάρους των 
σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές 
επιµετρούνται σύµφωνα µε τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα 
πληρώνονται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη 
χρωµατισµών.  

Οι τιµές µονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην 
ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη 
δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 

 
Οι τιµές µονάδος όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου 
αναφέρονται σε πραγµατική χρωµατιζόµενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι τιµές για χρωµατισµούς που εκτελούνται σε ύψος 
µεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία 
έχουν εφαρµογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωµάτων.  
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Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των 
χρωµάτων, οι δοκιµαστικές βαφές για έγκριση των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα 
κινητά ικριώµατα τα οποία θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες 
εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως 
στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωµάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή 
επιβάλλεται. 

 
Όταν πρόκεται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ 
ολοκλήρου, η επιµετρούµενη επιφάνεια των χρωµατισµών υπολογίζεται ως το 
γινόµενο της απλής συµβατικής επιφάνειας κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει 
των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαµβανόµενης 
από µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συµβατικό 
συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 

 
α/α Είδος Συντελεστής 

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

 
 
 

2,30 
2,70 
3,00 

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

 
 
 

1,90 
2,30 
2,60 

3. 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 

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

4. Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 
γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολλών 

 
3,70 

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών 
διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 

 
2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 
α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα 
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 

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

7. Προπετάσµατα σιδηρά : 
α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα 
β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα 
γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας) 

 
2,50 
1,00 
1,60 

8. Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά : 
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 
β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 
1,00 
1,50 

9. Θερµαντικά σώµατα :  
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α/α Είδος Συντελεστής 

Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων 
συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των 
θερµαντικών σωµάτων 

 
 
 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Τα συνήθη µάρµαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα 
ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα: 

 
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

 

1 Πεντέλης Λευκό 
2 Κοκκιναρά Τεφρόν 
3 Κοζάνης Λευκό 
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 
6 Μαραθώνα Γκρί 
7 Νάξου Λευκό 
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – µελανό 
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – µελανό 

10 Βέροιας Λευκό 
11 Θάσου Λευκό 
12 Πηλίου Λευκό 

 
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 
2 Αµαρύνθου Ερυθρότεφρο 
3 ∆οµβραϊνης Θηβών Μπεζ 
4 ∆οµβραϊνης Θηβών Κίτρινο 
5 ∆οµβραϊνης Θηβών Ερυθρό 
6 Στύρων Πράσινο 
7 Λάρισας Πράσινο 
8 Ιωαννίνων Μπεζ 
9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωµο 
11 ∆ιονύσου Χιονόλευκο 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 
2 Χίου Τεφρό 
3 Χίου Κίτρινο 
4 Τήνου Πράσινο 
5 Ρόδου Μπεζ 
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 
7 Βυτίνας Μαύρο 
8 Μάνης Ερυθρό 
9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωµο 
12 Τρίπολης Γκρι µε λευκές φέτες 
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13 Σαλαµίνας Γκρι ή πολύχρωµο 
14 Αράχωβας 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. 
 

Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλουµινίου) τοίχων 
και ψευδοροφών τιµολογούνται µε τα άρθρα 61.30 και 61.31.  
 
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων 
τοιχοπετάσµατος σε έτοιµο σκελετό τιµολογείται µε το άρθρο 78.05. 
 
Οι εργασίες κατασκευής καµπύλων τοιχοπετασµάτων αποζηµιώνονται 
επιπλέον και µε την πρόσθετη τιµή του άρθρου 78.12. 
 
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιµο 
σκελετό αποζηµιώνονται, µαζί µε τις εργασίες αλλουµινίου, µε το άρθρο 
78.34 και στην περίπτωση µη επίπεδης µε το άρθρο 78.35. Στην 
περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το 
προβλεπόµενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιµές 
προσαρµόζονται αναλογικά µε τις τιµές του άρθρου 61.30. 
 

 Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάµβακα, η αποζηµίωσή του 
τιµολογείται µε το άρθρο 79.55. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
Α.  Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] παραπλέυρως της 

αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, 
κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

 
 Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του µεταφορικού έργου, µε βάση 

τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 
 
 Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες 

τιµές µονάδας σε €/m3.km 
 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   

Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη αναµονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων και 
χανδάκων, µικρής κλίµακας εκσκαφές) 

0,03 

 
 

Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*] των άρθρων του 
παρόντος τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m3), κατά τον τρόπο 
που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  
 
Σε καµµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή οποιαδήποτε άλλη 
προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα επιµετρούµενα m3 κάθε εργασίας, όπως 
καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 
 
Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), 
προστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε [*], και αναθεωρείται µε βάση τον 
εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του 
µεταφορικού έργου). 

 
Β. Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [**] παρατίθεται η τιµή που 

αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωµατουµένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο 
Περιγραφικό Αρθρο, η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσαρµόζει ανάλογα τις τιµές εφαρµογής 
(περιπτώσεις ξυλείας, καραµικών πλακιδίων και µαρµάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 
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ΟΜΑ∆Α Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 
Άρθρο Α-1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩ∆ΕΣ 
  
Γενικοί εκβραχισµοί για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύµφωνα µε την µελέτη του 
έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς 
κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας των 12,00 
m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από την προσπελάσιµη από τροχοφόρα στάθµη του 
εκσκαπτοµένου χώρου), εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε 
ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την 
µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα, τις τυχόν απαιτούµενες σποραδικές 
αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε µέση απόσταση 
έως 30 m. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή. 
 
 Άρθρο Α-1.1: σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά  

   κροκαλοπαγή µε δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών  
   υλών  

  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2115) 
 
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έντεκα € και τριάντα έξι λεπτά 
     (Αριθµητικά): 11,36 
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Άρθρο Α-2: ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΩΝ Η 
 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 30 cm, διαβροχή και συµπύκνωση, σύµφωνα 
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαµµάτων θεµελίων τεχνικών 
έργων". 
 
Στην περίπτωση χρησιµοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάµου, εφαρµόζεται ο 
αστερίσκος [*], ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση µηδενίζεται. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου.  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € 
 (Αριθµητικά):  4,00 
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Άρθρο Α-3: 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 30 cm, η διαβροχή και η συµπύκνωση µε οδοστρωτήρες 
καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου, µε την µεταφορά του θραυστού υλικού 
από οποιαδήποτε απόσταση.  Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την επίχωση.  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαεπτά € και τριάντα έξι λεπτά 
 (Αριθµητικά): 17,36 
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Άρθρο Α-4:  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. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος.  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  0,80 
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Άρθρο Α-5: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 
 
Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως. 
 
Τιµή ανά τονοχιλιόµετρο (ton.km) 
 
 Άρθρο Α-5.1: διά µέσου οδών περιορισµένης βατότητας  

   (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-1137) 
 
    Επί οδού µη επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h. 
 
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα λεπτά 
    (Αριθµητικά):  0,40 
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Άρθρο Α-6:  ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΘΡΑΥΣΤΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ   

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2162) 
 
 
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) σε όγκο ορύγµατος.  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  8,50 
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Άρθρο Α-7:  ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙ∆ΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1620) 
 
Πλήρωση κεντρικής νησίδας οδικής αρτηρίας, νησίδων κόµβων και χώρων ανάπτυξης 
πράσινου µε κατάλληλη φυτική γη, σύµφωνα µε τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 
"Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων µε φυτική γη".  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  
• Η προσκόµιση κατάλληλης φυτικής γης  που έχει αποτεθεί κατά την εκτέλεση των 

εκσκαφών του έργου (φορτοεκφορτώσεις, µεταφορά επί τόπου από οποιαδήποτε 
απόσταση και σταλία αυτοκινήτων) 

• Η προετοιµασία της επιφάνειας τοποθέτησης της φυτικής γης.  
• Η τοποθέτηση, η διάστρωση, η ελαφρά συµπύκνωση της φυτικής γης και η συντήρησή της 

µέχρι τη λήξη του χρόνου εγγύησης του έργου.  
Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της προβλεπόµενης από την µελέτη στάθµης µορφής της 
πλήρωσης, µε προσκόµιση και τοποθέτηση συµπληρωµατικής ποσότητας φυτικών γαιών. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο διαστρωθείσας ελαφρώς συµπυκνωµένης φυτικής γης, µε λήψη αρχικών 
και τελικών διατοµών,  

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € και δέκα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  2,10 
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ΟΜΑ∆Α Β : ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 
 
Άρθρο Β-1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ, ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ 
 ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Η 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, 
χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου,και τις 
ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος",  
01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",  
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος",  
01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",  
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
 
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του 
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από 
την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη 
συνθέσεως. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
 
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, 

του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο 
εργοτάξιο προς διάστρωση. 

 Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη 
της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική 
διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα 
η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 

 Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο 
για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται 
εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται 
και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης 
των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα 
στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος. 

 
δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του 

σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής 
της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν 
υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.  

ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 
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Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, 
αψίδες και τρούλους. 
 
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις  
 
 Άρθρο Β-1.1: Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας  C16/20  
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3214) 
 

  Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
. 
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα € 
    (Αριθµητικά): 80,00 
 
 Άρθρο Β-1.2: Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας  C20/25  
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 3215) 
 

  Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
. 
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα πέντε € 
     (Αριθµητικά): 85,00 
 
Άρθρο Β-2: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ 
 
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.  
 
 Άρθρο Β-2.1: Για  σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 
   (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 3215) 
 
  Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ € και πενήντα λεπτά 
     (Αριθµητικά):  8,50 
 
 Άρθρο Β-2.2: Για  σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 
   (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3214) 
 
  Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ € 
     (Αριθµητικά):  8,00 
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Άρθρο Β-3: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 

Παραγωγή σκυροδέµατος µικρών έργων επί τόπου, µε φορητούς αναµικτήρες σκυροδέµατος ή 
αυτοκινούµενες µπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού 
τεχνολογίας σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση 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.  
 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάµιξης, οι πάσης 
φύσεως πλάγιες µεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συµπύκνωσης, σε οποιαδήποτε 
στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου 
από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. Ως µικρά έργα 
θεωρούνται τα έργα µε ηµερήσια απαίτηση µέχρι 50 m3 σκυροδέµατος. Για µεγαλύτερες 
ποσότητες, η τιµολόγηση γίνεται µε βάση το άρθρο 32.02. 
  
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

 
 
 Άρθρο Β-3.1: Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας  C12/15  
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 3213) 
 
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα € 
    (Αριθµητικά): 90,00 
 
 

Άρθρο Β-3.2: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ για  
 σκυρόδεµα  κατηγορίας  C12/15 (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): Εννέα € 
     (Αριθµητικά):  9,00 
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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, σύµφωνα µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)". 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, 
η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και 
αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € 
 (Αριθµητικά): 14,00 
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Άρθρο Β-5: ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
  
 
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής 
διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης 
σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και 
τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 
01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου 
θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο 
και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς 
τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των 
ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά 
την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα 
αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών. 
 
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του 
ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 

Πεδίο εφαρµογής 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραµµισµένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

Ονοµ.  
διάµετρος 

(mm) 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm2) 

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  
(kg/m) 

5,0  √  √  19,6 0,154 
5,5  √  √  23,8 0,187 
6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222 
6,5  √  √  33,2 0,260 
7,0  √  √  38,5 0,302 
7,5  √  √  44,2 0,347 
8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395 
10,0 √  √  √ 78,5 0,617 
12,0 √  √  √ 113 0,888 
14,0 √  √  √ 154 1,21 
16,0 √  √  √ 201 1,58 
18,0 √     254 2,00 
20,0 √     314 2,47 
22,0 √     380 2,98 
25,0 √     491 3,85 
28,0 √     616 4,83 
32,0 √     804 6,31 
40,0 √     1257 9,86 
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Στις επιµετρούµενες ποσότητες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης 
και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 
� Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις 

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  
� Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  
� Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συµβατικά 

τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών. 
� Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το 

δάπεδο εργασίας.  
� Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης 

που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
� Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία. 

 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο  (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα µε 
την µελέτη. 
 
 Άρθρο Β-5.1: Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3873) 
 
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα πέντε λεπτά 
     (Αριθµητικά):  0,95 
 
 Άρθρο Β-5.2: ∆οµικά πλέγµατα B500C 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3873) 
 
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα λεπτά 
    (Αριθµητικά):  0,90 
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Άρθρο Β-6: ΑΠΟΣΤΑΤΗΡΕΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 3873) 
 
Προµήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιµεντοειδή υλικά στηριγµάτων (αποστατήρες) 
χαλυβδίνου οπλισµού στοιχείων από σκυρόδεµα, για την επίτευξη της προβλεπόµενης από 
τους κανονισµούς και την µελέτη επικάλυψης του οπλισµού, σε οποιαδήποτε τµήµατα του 
έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € 
 (Αριθµητικά):  2,00 
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ΟΜΑ∆Α Γ : ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
 
Άρθρο Γ-1: ΞΥΣΤΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ (ΚΑΠΛΑΜΑΣ) 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-4356.1) 

   
Ξυστές επενδύσεις τοίχων (καπλαµάς), που κατασκευάζονται µε πωρόλιθους ή ψαµµόλιθους 
πάχους 10 έως 15 cm. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) για συµβατικό µέσο πάχος 0,15 m  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν εβδοµήντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 175,00 
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Άρθρο Γ-2: ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕ ∆ΙΑΚΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ 
 ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΥΣ 9X12X19 CM 
   

Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm, σύµφωνα 
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και 
στάθµη του έργου, 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 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι) 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-4662.1) 
 
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι € 
    (Αριθµητικά): 20,00 
 
 Άρθρο Γ-2.2: Πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-4664.1) 
 
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα € 
    (Αριθµητικά): 30,00 
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Άρθρο Γ-3: ∆ΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 
 

Κατασκευή γραµµικών διαζωµάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως µε 
σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισµό B500C (µέχρι 4Φ12 µε συνδετήρες Φ8/10), 
διατοµής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες µεταφορές, 
τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισµός του 
χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα υλικών.  
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωµάτων µεγαλύτερης διατοµής, η τιµή του παρόντος άρθρου 
προσαυξάνεται αναλογικά µε βάση εµβαδόν (Εµβ / 0,06 m2), όταν σε προβλέπεται οπλισµός 
πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιµολογείται µε βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  

 
 Άρθρο Γ-3.1: Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) δροµικών τοίχων  
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 3213) 
 
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαπέντε € 
    (Αριθµητικά): 15,00 
 
 Άρθρο Γ-3.2: Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) µπατικών τοίχων  
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 3213) 
 
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαεπτά € και πενήντα λεπτά 
    (Αριθµητικά): 17,50 
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Άρθρο Γ-4: ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΟΨΕΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΩΝ  
 

Αρµολογήµατα όψεων υφισταµένων τοιχοδοµών σε οποιοδήποτε ύψος, µε τσιµεντοκονίαµα 
των 450 kg τσιµέντου µε λεπτόκκοκη άµµο. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί 
τόπου, η επιδιόρθωση των µικροανωµαλιών των λίθων, το άνοιγµα, η απόξεση και η πλύση 
των αρµών µε καθαρό νερό και µεταλλική βούρτσα µέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια 
του τοίχου, η διαβροχή του τοίχου αµέσως πριν από την έναρξη του αρµολογήµατος, η 
πλήρωση µε τσιµεντοκονία, η συµπίεση, η µόρφωση, ο τελικός καθαρισµός, τα απαιτούµενα 
ικριώµατα, κλπ. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) όψεως 
 
 Άρθρο Γ-4.1: Αρµολογήµατα όψεων ηµιξέστων ή ξεστών λιθοδοµών  
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7103) 
 
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα € 
      (Αριθµητικά):  9,00 
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Άρθρο Γ-5: ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ - ΤΡΙΒΙ∆ΙΣΤΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ  
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7121) 

 
Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου, πάχους 2,5 cm, σε 
τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωµα) και τρίτη 
τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη από το έδαφος, και σε 
ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-
00 "Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου". 
 
Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό, 
ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ώδεκα € 
 (Αριθµητικά): 12,00 
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Άρθρο Γ-6: ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΕΓΧΡΩΜΑ ΜΕ ΕΤΟΙΜΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7136) 

 
 

Επιχρίσµατα τοίχων ή οροφών µε έτοιµο κονίαµα των 150 kg τσιµέντου ανά m3, µε έγρωµα 
πρόσµικτα, βιοµηχανικής προέλευσης, παραδιδόµενο σε σάκκους ή σιλό, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1 
"Προδιαγραφή κονιαµάτων τοιχοποιίας - Μέρος 1: Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσµατα", µε 
σήµανση CE. 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, οι πλάγιες µεταφορές, η απώλεια υλικού 
(φύρα), τα απαιτούµενα ικριώµατα και η εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαέξι € 
 (Αριθµητικά): 16,00 
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Άρθρο Γ-7: ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ  
 
Επικάλυψη αρµού διαστολής δαπέδων, οροφών ή τοίχων µε αρµοκάλυπτρο, βιοµηχανικής 
προέλευσης, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας µετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόµενη από αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, οποίο στερεώνεται στα δοµικά 
στοιχεία εκατέρωθεν του αρµού, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή και πλήρωση του 
διακένου του αρµού µε παραµορφώσιµες πλάκες από φυτικές ίνες εµποτισµένες µε ασφαλτικό 
(ενδεικτικού τύπου FLEXCELL ή αναλόγου), σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. 
Περιλαµβάνονται τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως.  
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) τοποθετηµένου αρµοκάλυπτρου 
 
 Άρθρο Γ-7.1: Αρµοκάλυπτρα αρµών εύρους 100 mm  
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7246) 
 
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα € 
    (Αριθµητικά): 50,00 
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Άρθρο Γ-8: ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ ΚΑΛΑΜΩΤΗ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5247) 
 
Επιστέγαση εξωτερικής πέργκολας από σκυρόδεµα, µε πλέγµα - καλαµωτή 
αποτελούµενη από πλέγµα καλαµιών ελληνικών ολόκληρων ελάχιστης διατοµής 22χιλ. 
και σύρµα γαλβανιζέ. 
Το πλέγµα καρφώνεται σε δοκίδες εµποτισµένης σουηδικής ξυλείας που πακτώνεται µε 
εκτονούµενα βύσµατα στο άνω τµήµα των δοκών της πέργκολας. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των ξύλινων δοκίδων και του 
πλέγµατος της καλαµωτής, και υπολογίζεται η αλληλοκάλυψη της κάθε σειράς πλέγµατος 
κατά 20 εκ σε σχέση µε τις όµορες σειρές. Επιπλέον περιλαµβάνεται το κόστος υλικών, 
µικροϋλικών και ικριωµάτων καθώς και  η εργασία για πλήρη κατασκευή.  

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επενδυµένης επιφάνειας 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι οκτώ € 
 (Αριθµητικά): 28,00 
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Άρθρο Γ-9: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΑΠΟ ΞΗΡΟΛΙΘΟ∆ΟΜΗ 
   
 
Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδοµήµ σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και 
µεταφορά των αργών λίθων επί τόπου του έργου, οι πλάγιες µεταφορές και η εργασία 
διαµόρφωσης της επιφανείας του προς κάλυψη εδάφους και η διαλογή και τοποθέτηση 
των αργών λίθων,  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

Άρθρο Γ-9.1 :Λιθόστρωτα πάχους µέσου πάχους άνω των 25 cm  
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 4107) 

 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαοκτώ€ 
   (Αριθµητικά): 18,00 
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ΟΜΑ∆Α ∆: ∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ  
 
Άρθρο ∆-1: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (PE) ΜΕ 

ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΤΟΙΧΩΜΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2: 
 
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά 
ΕΝ 12201-2 για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση 
οµβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), 
την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: σωλήνες DN/OD), τον 
τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής 
διαµέτρου του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του τοιχώµατος) και τον τρόπο 
κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη 
αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer). 
O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται µε την 
ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: 
PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη τιµή 
SDR  
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που καθορίζονται 
στο Πρότυπο. 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, 
µεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για 
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές 
έχουν εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 
Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) 
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών 
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 
α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες µεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των 
ειδικών τεµαχίων από ΡΕ. 

β. Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα 
αναλώσιµα. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και 
των ειδικών τεµαχίων τους από ΡΕ  µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt 
welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά 
τµήµατα σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ. Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου 
σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από 
πολυαιθυλένιο µε το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν 
περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός των 
σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου, 
ανά τύπο, ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση, ως εξής: 
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Άρθρο ∆-1.1: Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (µε   

 ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές   
 τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 

        

Άρθρο ∆-1.1.1: Ονοµ. διαµέτρου DN 32 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm  
   (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.1) 
 
   ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € και εβδοµήντα λεπτά 
    (Αριθµητικά):  2,70 

 

Άρθρο ∆-1.2: Ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.1) 

    
   ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € και σαράντα λεπτά 
    (Αριθµητικά):  3,40 

 
Άρθρο ∆-1.3: Ονοµ. διαµέτρου DN 75 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm 

   (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.1) 
 

   ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε € και σαράντα λεπτά 
    (Αριθµητικά):  5,40 
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Άρθρο ∆-2: ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ PP-R ΒΑΣΕΙ EN 
1451.01 

 
Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη 
εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες 
πολυπροπυλενίου PP-R βάσει EN 1451.01, ονοµαστική πίεση και διάµετρο αγωγού. Στην 
τιµή περιλαµβάνονται : 
 
α.  Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον 

τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και 
των ειδικών τεµαχίων (καµπύλες, ταυ κλπ.), καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες 
πολυπροπυλενίου. 

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων 
συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt 
welding), η δοκιµασία σωλήνων και αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 

γ.  Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον 
τόπο εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα 
χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από 
πολυπροπυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, 
ειδικά τεµάχια και συνδέσµους πολυπροπυλενίου. 

δ.  Η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον 
τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε 
την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

 
Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους (ανά τύπο, διάµετρο και ονοµαστική πίεση) 
αγωγού από πολυπροπυλένιο PP-R (80), PN20bar, µε µαύρη πλαστική επένδυση 
(προστασία UV), πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για πλήρη 
και κανονική λειτουργία. 

 
Άρθρο ∆-2.1: Ονοµ. διαµέτρου DN 15 mm (Φ20Χ3.40)  

   (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6620.1) 
 
   ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € και είκοσι πέντε λεπτά 
    (Αριθµητικά):  4,25 
 

Άρθρο ∆-2.2: Ονοµ. διαµέτρου DN 20 mm (Φ25Χ4.20)  
   (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6620.1) 
 
   ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € και ογδόντα πέντε λεπτά 
    (Αριθµητικά):  4,85 
 
 

Άρθρο ∆-2.3: Ονοµ. διαµέτρου DN 25 mm (Φ32Χ5.40)  
   (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6620.1) 
 
   ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε € και ενενήντα λεπτά 
    (Αριθµητικά):  5,90 
 

Άρθρο ∆-2.4: Ονοµ. διαµέτρου DN 32 mm (Φ40Χ5.50)  
   (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6620.1) 
 
   ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα € και είκοσι λεπτά 
    (Αριθµητικά):  9,20 
 

Άρθρο ∆-2.5: Ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm (Φ50Χ6.90)  
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   (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6620.1) 
 
   ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έντεκα € και εβδοµήντα λεπτά 
    (Αριθµητικά): 11,70 
 

Άρθρο ∆-2.6: Ονοµ. διαµέτρου DN 50 mm (Φ63Χ8.60)  
   (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6620.1) 
 
   ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκατρία € και σαράντα λεπτά 
    (Αριθµητικά): 13,40 
 
 



K:\N1000c\cons\tefhi\5300_ΤΜ .doc - 39 -  N1000c/5300/B06 

Άρθρο ∆-3: ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60CM X 80CM ΚΑΙ ΒΑΘΟΥΣ ΕΩΣ 0,8M 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 10) 
 
Φρεάτιο άρδευσης, πλήρως κατασκευασµένο, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, υλικών, µικροϋλικών και εργασίας για παράδοση σε πλήρη λειτουργία, 
δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε άοπλο σκυρόδεµα C12/16 
πάχους τουλάχιστον 12cm, δόµηση πλευρικών επιφανειών µε οπλισµένο σκυρόδεµα C12/16 
πάχους τουλάχιστον 12cm, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου του πυθµένα 
και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων 
εκσκαφών και αχρήστων υλικών. Στην τιµή περιλαµβάνεται και το στεγανό χυτοσιδηρό 
κάλυµµα κατηγορίας Β125. Φρεάτιο πλήρως αποπερατωµένο  
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια ογδόντα € 
 (Αριθµητικά): 380,00 
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Άρθρο ∆-4: ΦΡΕΑΤΙΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40CM X 60CM ΚΑΙ ΒΑΘΟΥΣ ΕΩΣ 0,8M 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 10) 
 
Φρεάτιο ύδρευσης, πλήρως κατασκευασµένο, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, υλικών, µικροϋλικών και εργασίας για παράδοση σε πλήρη λειτουργία, 
δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε άοπλο σκυρόδεµα C12/16 
πάχους τουλάχιστον 12cm, δόµηση πλευρικών επιφανειών µε οπλισµένο σκυρόδεµα C12/16 
πάχους τουλάχιστον 12cm, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου του πυθµένα 
και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων 
εκσκαφών και αχρήστων υλικών. Στην τιµή περιλαµβάνεται και το στεγανό χυτοσιδηρό 
κάλυµµα κατηγορίας Β125. Φρεάτιο πλήρως αποπερατωµένο. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια εξήντα € 
 (Αριθµητικά): 260,00 
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Άρθρο ∆-5  ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙ∆Α ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ (BALL VALVE) ΠΙΕΣΗΣ 
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 10 ATM, ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΛΑΒΗ 

 
Σφαιρική βαλβίδα  ορειxάλκινη  (ball valve)  πίεσης λειτουργίας έως 10 atm, βαρέως τύπου 
µε λαβή, µε κλείσιµο  1/4 της στροφής και έδρα τεφλόν, µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης 
και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.  
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
  Άρθρο ∆-5.1: Ονοµ. διαµέτρου DN 15 mm (Φ 0,5 in)   
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 11) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα € 
     (Αριθµητικά):  9,00 
 
  Άρθρο ∆-5.2: Ονοµ. διαµέτρου DN 20 mm (Φ 3/4in)   
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 11) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έντεκα € 
     (Αριθµητικά): 11,00 
   
  Άρθρο ∆-5.3: Ονοµ. διαµέτρου DN 25 mm (Φ 1in)    
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 11) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαπέντε € 
     (Αριθµητικά): 15,00 
   
  Άρθρο ∆-5.4: Ονοµ. διαµέτρου DN 32 mm (Φ 1 1/4in)   
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 11) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι € 
     (Αριθµητικά): 20,00 
   
  Άρθρο ∆-5.5: Ονοµ. διαµέτρου DN 50 mm (Φ 2in)    
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 11) 
  

   ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα τέσσερα € και σαράντα λεπτά 
    (Αριθµητικά): 34,40 
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Άρθρο ∆-6  ΒΑΛΒΙ∆Α ∆ΙΑΚΟΠΗΣ (∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ) ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ, ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΗ 
 ΤΥΠΟΥ ΓΩΝΙΑΚΗ Η ΕΥΘΕΙΑ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ ½ ins 

  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 11) 
 
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωµιωµένη µε τα µικροϋλικά συνδέσεως και 
την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως , τύπου γωνιακή ή ευθεία, διαµέτρου 1/2 ins.  
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκατρία € 
 (Αριθµητικά): 13,00 
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Άρθρο ∆-7  ∆ΙΚΛΕΙ∆Α ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΛΥΣΕΩΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ 

 ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 15) 
 
∆ικλείδα αυτόµατη πλύσεως ουρητηρίων ορειχάλκινη επιχρωµιωµένη, ελεγχόµενη από 
φωτοκύτταρο, πλήρης συµπεριλαµβανοµένων του φωτοκύτταρου και όλων των υλικών 
στερεώσεως, συνδέσεως και πάσης φύσεως εργασίας για πλήρη εγκατάσταση.     
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 150,00 
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Άρθρο ∆-8  ΚΡΟΥΝΟΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ) ΨΥΧΡΟΥ Υ∆ΑΤΟΣ, ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ, 
 ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΣΕ ΝΙΠΤΗΡΑ ΑΜΕΑ – 
 ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ ½ ins 

  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 13) 
 
Κρουνός (µπαταρία) ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος µε τα µικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και 
την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως σε νιπτήρα ΑΜΕΑ, , διαµέτρου 1/2in.     
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια  € 
 (Αριθµητικά): 200,00 
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Άρθρο ∆-9  ΤΑΧΥΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 4000 W 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 24) 
 
Ταχυθερµοσίφωνας ηλεκτρικός κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ατµοσφαιρών, 
εφοδιασµένος µε όλα τα αναγκαία όργανα αυτόµατης λειτουργίας και ρυθµίσεως όπως και τα 
ασφαλιστικά τους σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, δηλαδή ταχυθερµοσίφωνας 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 
εγκαταστάσεως.  
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια τριάντα € 
 (Αριθµητικά): 230,00 
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Άρθρο ∆-10 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ ΣΕ ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ∆ΙΚΤΥΟ 
 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 15) 
 
Επίτοιχο ερµάριο µετρητού ύδρευσης, διαστάσεων περίπου 40χ60χ30 cm, ανοξείδωτο, µε 
συµµετοχή στο κόστος του µετρητή και της σύνδεσης µε το δίκτυο, δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση και εργασία πλήρους εγκατάστασης.    
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πεντακόσια εβδοµήντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 575,00 
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Άρθρο ∆-11 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ PPR, Φ75 ΕΩΣ 
 ΠΕΝΤΕ ΕΞΟ∆ΩΝ 

  (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6620.1) 
 
Συλλέκτης ύδρευσης από πολυπροπυλένιο PPR, Φ75, πλήρως τοποθετηµένος και 
συνδεδεµένος για πλήρη λειτουργία, επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως, 
σύµφωνα µε τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα τέσσερα € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 34,50 
 
 



K:\N1000c\cons\tefhi\5300_ΤΜ .doc - 48 -  N1000c/5300/B06 

Άρθρο ∆-12 ΒΑΛΒΙ∆Α ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΜΕ ΓΛΩΤΙ∆Α (ΚΛΑΠΕ) 
 ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΗ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ 2 1/2 ins 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 11) 

 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, µε λυόµενο 
πώµα γιά επιθεώρηση του µηχανισµού της, δηλαδή βαλβίδα και µικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία πλήρους τοποθετήσεως , ∆ιαµέτρου 2 1/2 ins  
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα εννέα € 
 (Αριθµητικά): 99,00 
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Άρθρο ∆-13 ΚΡΟΥΝΟΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΒΡΥΣΗ) ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ, ΚΟΙΝΟΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ 1/2 ins  

  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 11) 
 
Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος µε τα µικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως , κοινός ορειχάλκινος ∆ιαµέτρου 1/2 ins    
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι πέντε € 
 (Αριθµητικά): 25,00 
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Άρθρο ∆-14 ΚΡΟΥΝΟΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΒΡΥΣΗ) ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ, ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟΣ, 
 ΕΠΙ ΝΙΠΤΗΡΑ, ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ ½ ins 

   (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 11) 
 
Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος µε τα µικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως  , επιχρωµιωµένος, επί νιπτήρα ∆ιαµέτρου 1/2 ins  
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι πέντε € 
 (Αριθµητικά): 25,00 
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Άρθρο ∆-15 ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ) ΘΕΡΜΟΥ - ΨΥΧΡΟΥ Υ∆ΑΤΟΣ, 
 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ, ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ, ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ 1/2 
 ins 

  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 13) 
 
Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος δηλαδή 
αναµικτήρας και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως.     
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν σαράντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 145,00 
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Άρθρο ∆-16 ∆ΟΧΕΙΟ ΠΛΥΣΕΩΣ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 

 ΝΙΑΓΑΡΑ   
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 15) 
 
∆οχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως) υψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα, 
χυτοσιδηρούν, πλήρες µε τον ορειχάλκινο πλωτήρα, την άλυσο και λαβή, τα ρακόρ στοµίων 
τροφοδοτήσεως και εκροής τον χαλκοσωλήνα συνδέσεως και τα στηρίγµατα, δηλαδή υλικά 
γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 150,00 
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Άρθρο ∆-17 ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ, ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ, ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 2 1/2''  
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 11) 
 
Βάνα συρταρωτή, ορειχάλκινη, µε σπείρωµα, επιτόπου µε τα µικροϋλικά και την εργασία 
σύνδεσης και δοκιµών πλήρως τοποθετηµένη.    
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι οκτώ € και εβδοµήντα πέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά): 28,75 
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Άρθρο ∆-18 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ - ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ  
  ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ Φ 63  
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 31) 
 
Μανόµετρο γλυκερίνης, Φ63 mm. Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα 
σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆έκα € 
 (Αριθµητικά): 10,00 
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ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  
 
Άρθρο ∆-19 ΣΙΦΩΝΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΜΕ ΕΣΧΑΡΑ ΚΑΙ ΚΟΦΤΡΑ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ       

Φ100 mm 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8) 
 
Σιφώνι πλαστικό δαπέδου βαρέως τύπου από PVC, µε εσχάρα ορειχάλκινη επιχρωµιωµένη 
Φ100mm και κόφτρα πλήρως τοποθετηµένο  και συνδεδεµένο µε τα µικροϋλικά και τη 
διάνοιξη οπών.    
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα € 
 (Αριθµητικά): 70,00 
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Άρθρο ∆-20 ΣΙΦΩΝΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΕ ΤΑΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  
  ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ  Φ100 mm 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8) 

 
Σιφώνι πλαστικό δαπέδου βαρέως τύπου από PVC, κλειστό µε τάπα καθαρισµού 
ορειχάλκινη επιχρωµιωµένη Φ100mm και κόφτρα πλήρως τοποθετηµένο  και συνδεδεµένο 
µε τα µικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών.    
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα € 
 (Αριθµητικά): 80,00 
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Άρθρο ∆-21 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΜΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
  ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙ∆ΙΟ (PVC- U) ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN 1329.01  
 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-u), 
χρώµα ανοικτό γκρι, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 1329.01 µε ελάχιστο πάχος 
τοιχώµατος 3 mm, σύµφωνος µε τα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-01 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-02-
01-01, για σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας πλήρως 
τοποθετηµένος.  
Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως, 
στερεώσεως, τα απαραίτητα χιτώνια, κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως.  
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο. 
  
  Άρθρο ∆-21.1: Ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm     
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε € και πέντε λεπτά 
     (Αριθµητικά):  5,05 
 
  Άρθρο ∆-21.2: Ονοµ. διαµέτρου DN 50 mm     
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε € και εξήντα πέντε λεπτά 
     (Αριθµητικά):  5,65 
 
 
  Άρθρο ∆-21.3: Ονοµ. διαµέτρου DN 70 mm     
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι € και ενενήντα λεπτά 
     (Αριθµητικά):  6,90 
 
  Άρθρο ∆-21.4: Ονοµ. διαµέτρου DN 100 mm     
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ € 
     (Αριθµητικά):  8,00 
 
  Άρθρο ∆-21.5: Ονοµ. διαµέτρου DN 125 mm     
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆έκα € και είκοσι λεπτά 
     (Αριθµητικά): 10,20 
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Άρθρο ∆-22 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΜΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
  ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙ∆ΙΟ (PVC- U) ΚΑΤΑ EN 1401.01 (ΣΕΙΡΑ 41) 
 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-u), 
χρώµα κεραµιδί, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 1401.01 (ΣΕΙΡΑ 41), µε ελάχιστο 
πάχος τοιχώµατος 3 mm, σύµφωνος µε τα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-01 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-02-01-01, σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό 
δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος  στον περιβάλλοντα χώρο.  
Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως, 
στερεώσεως, κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως, χωρίς την 
συµµετοχή στο κόστος του χάνδακα εγκατάστασης του σωλήνα.    
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο. 
 
  Άρθρο ∆-22.1: Ονοµ. διαµέτρου DN 100 mm     
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ € και εξήντα λεπτά 
     (Αριθµητικά):  8,60 
 
  Άρθρο ∆-22.2: Ονοµ. διαµέτρου DN 125 mm     
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα € και πενήντα λεπτά 
     (Αριθµητικά):  9,50 
 
  Άρθρο ∆-22.3: Ονοµ. διαµέτρου DN 150 mm     
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκατρία € και είκοσι πέντε λεπτά 
     (Αριθµητικά): 13,25 
 
 



K:\N1000c\cons\tefhi\5300_ΤΜ .doc - 59 -  N1000c/5300/B06 

Άρθρο ∆-23 ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ DN150 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8) 

 
Μηχανοσίφωνας πλαστικός από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-u), χρώµα 
κεραµιδί, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 1401.01 (ΣΕΙΡΑ 41), πλήρως 
τοποθετηµένος.    
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 65,00 
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Άρθρο ∆-24 ΠΩΜΑ (ΤΑΠΑ) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
 
Πώµα (τάπα) καθαρισµού πλαστικό, πλήρως τοποθετηµένο.     
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
  Άρθρο ∆-24.1: ∆ιαµέτρου 75 mm      
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 11) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ώδεκα € 
     (Αριθµητικά): 12,00 
 
  Άρθρο ∆-24.2: ∆ιαµέτρου 100 mm      
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 11) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαπέντε € 
     (Αριθµητικά): 15,00 
 
  Άρθρο ∆-24.3: ∆ιαµέτρου 125 mm      
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 11) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαοκτώ € 
     (Αριθµητικά): 18,00 
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Άρθρο ∆-25 Υ∆ΡΟΡΡΟΗ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ, ΜΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΑΙ 
  ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΑΦΗ, ΑΠΟ ΧΑΛΥΒ∆ΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ 
  ΑΝΕΥ ΡΑΦΗΣ 

 
Υδρορρόη κυκλικής διατοµής, µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή, 
πλήρης σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΤΠ 04-01-06-00 και την Τ.Σ.Υ., δηλ. υλικά και µικροϋλικά επί 
τόπου και εξαρτήµατα σύνδεσης και στηρίγµατα, την εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης, 
δοκιµές και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.     
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο. 
 
  Άρθρο ∆-25.1: Ον. ∆ιαµ. DN 50 ( 2 ins ) / Eξωτερικής διαµέτρου 56mm  
    πάχους τοιχώµατος 2.5mm 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 5) 
  

   ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα δύο € και εξήντα έξι λεπτά 
    (Αριθµητικά): 32,66 
 
  Άρθρο ∆-25.2: Ον. ∆ιαµ. DN 65( 2.5 ins ) /Eξωτερικής διαµέτρου 70mm  
    πάχους τοιχώµατος 3mm 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 5) 
  

   ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα εννέα € και σαράντα πέντε λεπτά 
    (Αριθµητικά): 39,45 
 
  Άρθρο ∆-25.3: Ον. ∆ιαµ. DN 80( 3 ins ) / Eξωτερικής διαµέτρου 83mm  
    πάχους τοιχώµατος 3.5mm 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 5) 
  

   ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα τρία € και ογδόντα δύο λεπτά 
     (Αριθµητικά): 53,82 
 
  Άρθρο ∆-25.4: Ον. ∆ιαµ. DN 100( 4 ins ) / Eξωτερικής διαµέτρου   
    108mm πάχους τοιχώµατος 4mm 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 5) 
  

   ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα ένα € και επτά λεπτά 
    (Αριθµητικά): 71,07 
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Άρθρο ∆-26 ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΟΜΒΡΙΩΝ  
  ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20CM X 20CM ΚΑΙ ΒΑΘΟΣ ΕΩΣ 0,30 M 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 10) 
 
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως οµβρίων πλήρως κατασκευασµένο όπως 
περιγράφεται στο ΕΛΟΤ ΤΠ 04-04-05-01 υλικών, µικροϋλικών και εργασίας για παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία, δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε άοπλο 
σκυρόδεµα C12/16 πάχους τουλάχιστον 10 cm, δόµηση πλευρικών επιφανειών µε οπλισµένο 
σκυρόδεµα C12/16 πάχους τουλάχιστον 10 cm, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg 
τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόµιση 
των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών Στην τιµή περιλαµβάνεται και το στεγανό 
χυτοσιδηρό κάλυµµα κατηγορίας Β125. Φρεάτιο πλήρως αποπερατωµένο. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό € 
 (Αριθµητικά): 100,00 
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Άρθρο ∆-27 ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  
  ΛΥΜΑΤΩΝ 
 
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως λυµάτων πλήρως κατασκευασµένο, όπως 
περιγράφεται στο ΕΛΟΤ ΤΠ 04-04-05-02 υλικών, µικροϋλικών και εργασίας για παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία, δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε άοπλο 
σκυρόδεµα C12/16 πάχους τουλάχιστον 10 cm, δόµηση πλευρικών επιφανειών µε 
οπλισµένο σκυρόδεµα C12/16 πάχους τουλάχιστον 10 cm, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 
600 kg τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και 
αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. Στην τιµή περιλαµβάνεται και το 
στεγανό χυτοσιδηρό κάλυµµα κατηγορίας Β125. Φρεάτιο πλήρως αποπερατωµένο.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
  Άρθρο ∆-27.1: ∆ιαστάσεων 30cm X 30cm και βάθους 30cm 
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 10) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν είκοσι τρία € 
     (Αριθµητικά): 123,00 
 
  Άρθρο ∆-27.2: ∆ιαστάσεων 60cm X 60cm και βάθους 100cm 
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 10) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια πενήντα τρία € 
     (Αριθµητικά): 253,00 
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Άρθρο ∆-28 ΦΡΕΑΤΙΟ ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΑ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΛΥΜΑΤΩΝ                           
  ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100cm X 100cm ΚΑΙ ΒΑΘΟΣ 145cm 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 10) 
 
Φρεάτιο µηχανοσίφωνα δικτύων αποχετεύσεως λυµάτων πλήρως κατασκευασµένο, όπως 
περιγράφεται στο ΕΛΟΤ ΤΠ 04-04-05-02 υλικών, µικροϋλικών και εργασίας για παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία, δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε οπλισµένο 
σκυρόδεµα C12/16 πάχους τουλάχιστον 15 cm, δόµηση πλευρικών επιφανειών µε 
οπλισµένο σκυρόδεµα C12/16 πάχους τουλάχιστον 15 cm, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 
600 kg τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και 
αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται ο 
µηχανοσίφωνας αλλά περιλαµβάνονται τα στεγανά χυτοσιδηρά καλύµµατα κατηγορίας Β125 
του φρεατίου. 
Φρεάτιο πλήρως αποπερατωµένο.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τετρακόσια πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 450,00 
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Άρθρο ∆-29 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ (ΚΑΠΕΛΛΟ) 
 
Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισµού (καπέλλο), πλήρως τοποθετηµένη.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
  Άρθρο ∆-29.1: ∆ιαµέτρου Φ 75 mm 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 11) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι € 
     (Αριθµητικά):  6,00 
 
  Άρθρο ∆-29.2: ∆ιαµέτρου Φ 100 mm 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 11) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά € 
     (Αριθµητικά):  7,00 
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Άρθρο ∆-30 ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ.ΣΤΙΣ 
  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΑΜΕΑ  ΠΛΗΡΗΣ ΜΕ ∆ΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 14) 
 
Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και 
συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων.  
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια σαράντα € 
 (Αριθµητικά): 340,00 
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Άρθρο ∆-31 ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΑΜΕΑ ΠΛΗΡΕΣ   
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 5) 
  
Σετ χειρολαβών αναπήρων λεκάνης, νιπτήρα πλήρες, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, 
τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια είκοσι επτά € 
 (Αριθµητικά): 327,00 
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Άρθρο ∆-32 ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α ΑΜΕΑ, ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 70 Χ 55  CM 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 17) 
 
Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης µε βαλβίδα χρωµέ (σταγγιστήρα) πώµα µε άλυσο, σιφώνι 
χρωµέ Φ 1 1/4 ins 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): ∆ιακόσια πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 250,00 
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Άρθρο ∆-33 ∆ΟΧΕΙΟ ΡΕΥΣΤΟΥ ΣΑΠΩΝΑ, ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 13) 
 
∆οχείο ρευστού σάπωνα πλήρες επιχρωµιωµένο 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 
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Άρθρο ∆-34 ΧΑΡΤΟ∆ΟΧΕΙΟ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 13) 
 
Χαρτοδοχείο inox 5lt πλήρες δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως.       
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα € 
 (Αριθµητικά): 30,00 
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Άρθρο ∆-35 ΚΕΦΑΛΗ Υ∆ΡΟΡΡΟΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΣΧΑΡΑ   
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 08) 
 
Κεφαλή υδρορροής πλαστική µε εσχάρα από ανοξείδωτο πλέγµα, πλήρως τοποθετηµένη.     
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα € 
 (Αριθµητικά): 80,00 
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Άρθρο ∆-36 ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ, ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ, ΜΕ 
  ΤΟ ∆ΟΧΕΙΟ ΠΛΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 14) 
 
Λεκάνη αποχωρητηρίου 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 
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Άρθρο ∆-37 ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 14) 

 
Λεκάνη αποχωρητηρίου τουρκικού τύπου από πορσελάνη µε ενσωµατωµένη οχυβάδα δηλ. 
λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων.       
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν εξήντα δύο € 
 (Αριθµητικά): 162,00 
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Άρθρο ∆-38 ΟΥΡΗΤΗΡΙΟ ΟΡΘΙΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ, ΜΙΑΣ ΘΕΣΕΩΣ, ΑΠΟ ΥΑΛΩ∆Η   
  ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 14) 
 
Ουρητήριο όρθιο επίτοιχο, µίας θέσεως, από υαλώδη πορσελάνη, διαστάσεων περίπου 1,04 
Χ 0,46 m µε την τυχόν αναλογούσα αρµοκαλύπτρα, µε το διάτρητο κάλυµµα της οπής 
εκροής, από το ίδιο υλικό, δηλαδή ουρητήριο και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί 
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό € 
 (Αριθµητικά): 100,00 
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Άρθρο ∆-39 ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ∆ΙΑΣΤ. 40 Χ 50 CM 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 17) 
 
Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης µε βαλβίδα χρωµέ (σταγγιστήρα) πώµα µε άλυσο, σιφώνι 
χρωµέ Φ 1 1/4 ins 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 
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Άρθρο ∆-40 ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΣ, ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟΣ, ΠΛΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 50 CM
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 17) 
 
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm πλήρης µε βαλβίδα 
(στραγγιστήρα), πώµα, σωλήνα υπερχειλίσεως και στηρίγµατα, δηλαδή νεροχύτης και λοιπά 
γενικά εξαρτήµατα και υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, δύο σκαφών 
∆ιαστάσεων περίπου 35 Χ 40 X 13 cm, µήκους 1,80 m, παραδοτέος σε λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 150,00 
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Άρθρο ∆-41 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 4 MM ΜΠΙΖΟΥΤΕ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 36 Χ48 CM
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 13) 
 
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσερις κοχλίες µε 
κοµβία χρωµέ, µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα επτά € 
 (Αριθµητικά): 37,00 
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Άρθρο ∆-42 ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15 Χ 15 CM 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 13) 
 
Χαρτοθήκη πλήρης δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως.       
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ώδεκα € και είκοσι λεπτά 
 (Αριθµητικά): 12,20 
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Άρθρο ∆-43 ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝ 1433 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
  ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 200 
  MM, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Β125 ΜΕ ΕΣΧΑΡΑ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ 
  ΧΑΛΥΒΑ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6620.1) 
 
Για την προµήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή 
εξωτερικών χώρων, βιοµηχανικής προέλευσης, από συνθετικά υλικά (π.χ. πολυπροπυλένιο) 
µε ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα γαλβανισµένα φύλλα (αναλόγως της κατηγορίας 
φορτίου) συνοδευόµενων από εσχάρες συνθετικές, χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές, 
κατασκευασµένων και δοκιµασµένων σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
1433 «Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχηµάτων - Ταξινόµηση, 
σχεδιασµός και απαιτήσεις δοκιµών, σήµανση και αξιολόγηση της συµµόρφωσης», µε 
σήµανση CΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Τα στοιχεία των καναλιών θα φέρουν κατάλληλα διαµορφωµένες απολήξεις ώστε να 
εξασφαλίζουν στεγανή σύνδεση και να παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τµηµάτων 
συναρµολογηµένου καναλιού. Οι συνδέσεις µε το δίκτυο αποχέτευσης, οριζόντιες ή 
κατακόρυφες, θα γίνονται στις προβλεπόµενες από τον κατασκευαστή θέσεις στο σώµα του 
καναλιού (προσηµειωµένες) µε χρήση ειδικών εξαρτηµάτων (του συστήµατος τυποποιηµένου 
καναλιού) ώστε να εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια επί τόπου του έργου των υλικών, όπως κανάλια 
(βιοµηχανικής προέλευσης), εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά τεµάχια 
απολήξεων/διακλαδώσεων, το σύστηµα «κλειδώµατος» της εσχάρας καθώς και τα πάσης 
φύσεως υλικά πάκτωσης και στερέωσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου 
κατασκευής. Όλα τα µεταλλικά εξαρτήµατα στερέωσης των εσχαρών θα έχουν υποστεί 
αντιβιαβρωτική επεξεργασία. 
Στην τιµή δεν συµπεριλαµβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης των 
καναλιών (τιµολογούνται ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου, αναλόγως της 
φύσεως/συστάσεως του δαπέδου στο οποίο τοποθετούνται).  
Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται µε βάση το καθαρό πλάτος και την 
κατηγορία φορτίου κατά ΕΝ 1433. 
Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιµοποιούνται µόνον από πεζούς και ποδηλάτες 
(ελάχιστη κλάση Α15: αντοχή σε φορτίο 15 kN) 
Κατηγορία Β: για πεζοδρόµους και χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων (ελάχιστη κλάση Β125: 
αντοχή σε φορτίο 125 kN) 
Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδροµίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών (ελάχιστη 
κλάση C250: αντοχή σε φορτίο 250 kN) 
Κατηγορία D: για αµαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθµευσης βαρέων σχηµάτων (ελάχιστη 
κλάση C400: αντοχή σε φορτίο 400 kN) 
Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώµατα, 
αποβάθρες κλπ (ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN) 
Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδροµοι 
αεροδροµίων (ελάχιστη κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN) 
Τα προσκοµιζόµενα προς εγκατάσταση κανάλια θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
αναγνωρισµένου εργαστηρίου στην ΕΕ, από τα οποία θα προκύπτει η συµµόρφωσή τους µε 
τις διατάξεις του προτύπου ΕΝ 1433. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) πλήρως τοποθετηµένου καναλιού  µε επιµέτρηση κατά τον άξονά 
του. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν τριάντα δύο € 
 (Αριθµητικά): 132,00 
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ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ  
 
Άρθρο ∆-44 ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ, ΠΟΛΥ∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ, 
  ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ 16 HP(ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 
  45 KW, ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 50KW) 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 32) 
 
Αντλία θερµότητας, απευθείας εκτόνωσης πολυδιαιρούµενη, πολλαπλών κλιµατιζόµενων 
ζωνών (µεταβλητής ροής ψυκτικού υγρού R410A) 16 HP (ψυκτικής απόδοσης 45 kW, 
θερµικής απόδοσης 50kW) αποτελούµενη από µία  εξωτερική  µονάδα  16HP εξοπλισµένη 
µε τρεις (3) δίδυµους-περιστροφικούς συµπιεστές υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας σε 
πλήρες και µερικό φορτίο, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης, µε συµµετοχή στο 
κόστος και κάθε απαιτούµενου υλικού και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως εις τα δίκτυα, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ώδεκα χιλιάδες εννιακόσια εβδοµήντα € 
 (Αριθµητικά): 12.970,00 
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Άρθρο ∆-45 ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ, ΠΟΛΥ∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ, 
  ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ 30 HP  (ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 
  85 KW, ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 95KW) 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 32) 
 
Αντλία θερµότητας, απευθείας εκτόνωσης πολυδιαιρούµενη, πολλαπλών κλιµατιζόµενων 
ζωνών (µεταβλητής ροής ψυκτικού υγρού R410A) 30 HP  (ψυκτικής απόδοσης 85 kW, 
θερµικής απόδοσης 95kW) αποτελούµενη από µία  εξωτερική  µονάδα  16HP και µία 14HP, 
κάθε µία  εξοπλισµένη µε τρεις (3) δίδυµους-περιστροφικούς συµπιεστές υψηλής ενεργειακής 
αποδοτικότητας σε πλήρες και µερικό φορτίο, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης, µε 
συµµετοχή στο κόστος και κάθε απαιτούµενου υλικού και της εργασίας πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως εις τα δίκτυα, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εικοσιτέσσερις χιλιάδες εκατόν σαράντα € 
 (Αριθµητικά): 24.140,00 
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Άρθρο ∆-46 ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ, ΠΟΛΥ∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ, 
  ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ 32 HP(ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 
  90 KW, ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 100KW)    
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 32) 
 
Αντλία θερµότητας, απευθείας εκτόνωσης πολυδιαιρούµενη, πολλαπλών κλιµατιζόµενων 
ζωνών (µεταβλητής ροής ψυκτικού υγρού R410A) 32 HP (ψυκτικής απόδοσης 90 kW, 
θερµικής απόδοσης 100kW)  αποτελούµενη από δυο  εξωτερικές  µονάδες  16HP, κάθε µία  
εξοπλισµένη µε τρεις (3) δίδυµους - περιστροφικούς συµπιεστές υψηλής ενεργειακής 
αποδοτικότητας σε πλήρες και µερικό φορτίο, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης, µε 
συµµετοχή στο κόστος και κάθε απαιτούµενου υλικού και της εργασίας πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως εις τα δίκτυα, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εικοσιέξι χιλιάδες διακόσια δεκαπέντε € 
 (Αριθµητικά): 26.215,00 
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Άρθρο ∆-47 ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 
 

Χαλκοσωλήνας τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 
(απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, 
σύνδεσµοι, ρακόρ, απαραίτητα χιτώνια κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
και συνδέσεως, µε συµµετοχή στο κόστος την θερµική µόνωση µε αφρώδες πλαστικό υλικό 
Armaflex, σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-03-00 πάχους και ιδιοτήτων όπως 
περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης του.    
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο 
 
  Άρθρο ∆-47.1: Εξωτ. ∆ιαµέτρου 6,4 mm πάχους τοιχώµατος 0,8 mm 
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 7) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € 
     (Αριθµητικά): 14,00 
 
  Άρθρο ∆-47.2: Εξωτ. ∆ιαµέτρου 9,5 mm πάχους τοιχώµατος 0,8 mm 
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 7) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαεπτά € 
     (Αριθµητικά): 17,00 
 
  Άρθρο ∆-47.3: Εξωτ. ∆ιαµέτρου 12,7 mm πάχους τοιχώµατος 0,8 mm 
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 7) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαοκτώ € 
     (Αριθµητικά): 18,00 
 
  Άρθρο ∆-47.4: Εξωτ. ∆ιαµέτρου 15,9 mm πάχους τοιχώµατος 1,0 mm 
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 7) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαεννέα € και πενήντα λεπτά 
     (Αριθµητικά): 19,50 
 
  Άρθρο ∆-47.5: Εξωτ. ∆ιαµέτρου 19,1 mm πάχους τοιχώµατος 1,0 mm 
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 7) 
  

   ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι τέσσερα € και πενήντα λεπτά 
    (Αριθµητικά): 24,50 
 
  Άρθρο ∆-47.6: Εξωτ. ∆ιαµέτρου 22,2 mm πάχους τοιχώµατος 1,0 mm 
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 7) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι εννέα € 
     (Αριθµητικά): 29,00 
 
  Άρθρο ∆-47.7: Εξωτ. ∆ιαµέτρου 28,6 mm πάχους τοιχώµατος 1,0 mm 
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 7) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα τρία € και πενήντα λεπτά 
     (Αριθµητικά): 33,50 
 
  Άρθρο ∆-47.8: Εξωτ. ∆ιαµέτρου 34,9 mm πάχους τοιχώµατος 1,2 mm 
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 7) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα εννέα € και τριάντα λεπτά 
     (Αριθµητικά): 39,30 
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Άρθρο ∆-48 ΤΟΠΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ  ΜΟΝΑ∆Α  ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VRF,   
  ΕΜΦΑΝΗΣ, ΜΕ ∆ΙΠΛΗ ΕΞΟ∆Ο ΤΟΥ ΑΕΡΑ  
  ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 2,2KW, ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 2,5KW 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 32) 
 
Τοπική κλιµατιστική  µονάδα  δαπέδου συστήµατος VRF, εµφανής τοποθέτησης, µε διπλή 
έξοδο του άερα (επάνω – κάτω), ψυκτικής απόδοσης 2,2kW, θερµικής απόδοσης 2,5kW, 
αποτελούµενη από  
α) εναλλάκτες θερµότητας κατασκευασµένοι στο εργοστάσιο από χαλκοσωλήνα κατάλληλο 
για ψυκτικό µέσο R410A 
β) ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες  που θα ρυθµίζουν την ροή του ψυκτικού µέσου 
συνεχώς, ανάλογα µε τις διακυµάνσεις του φορτίου στο χώρο,  
γ) ανεµιστήρα στατικώς και δυναµικώς ζυγοσταθµισµένο τελείως αθόρυβου λειτουργίας, 
δ) φίλτρο αέρος, 
ε) χειριστήριο ενσύρµατο επίτοιχης τοποθέτησης 
και στ) λοιπά στοιχεία σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
µε συµµετοχή στο κόστος και κάθε απαιτούµενου υλικού και της εργασίας πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως εις τα δίκτυα, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια εκατόν εξήντα € 
 (Αριθµητικά): 1.160,00 
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Άρθρο ∆-49 ΤΟΠΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ  ΜΟΝΑ∆Α  ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VRF,   
  ΕΜΦΑΝΗΣ, ΜΕ ∆ΙΠΛΗ ΕΞΟ∆Ο ΤΟΥ ΑΕΡΑ  
  ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 5,6KW, ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 6,3KW 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 32) 
 
Τοπική κλιµατιστική  µονάδα  δαπέδου συστήµατος VRF,  εµφανής τοποθέτησης, µε διπλή 
έξοδο του αέρα (επάνω – κάτω), ψυκτικής απόδοσης 5,6kW, θερµικής απόδοσης 6,3kW, 
αποτελούµενη από  
α) εναλλάκτες θερµότητας κατασκευασµένοι στο εργοστάσιο από χαλκοσωλήνα κατάλληλο 
για ψυκτικό µέσο R410A 
β) ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες  που θα ρυθµίζουν την ροή του ψυκτικού µέσου 
συνεχώς, ανάλογα µε τις διακυµάνσεις του φορτίου στο χώρο,  
γ) ανεµιστήρα στατικώς και δυναµικώς ζυγοσταθµισµένο τελείως αθόρυβου λειτουργίας, 
δ) φίλτρο αέρος, 
ε) χειριστήριο ενσύρµατο  επίτοιχης  τοποθέτησης 
και στ) λοιπά στοιχεία σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
µε συµµετοχή στο κόστος και κάθε απαιτούµενου υλικού και της εργασίας πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως εις τα δίκτυα, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια τετρακόσια σαράντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 1.445,00 
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Άρθρο ∆-50 ΤΟΠΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ  ΜΟΝΑ∆Α  ΤΟΙΧΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VRF,  
  ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 2,2KW, ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 2,5KW 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 32) 
 
Τοπική κλιµατιστική  µονάδα  τοίχου συστήµατος VRF, ψυκτικής απόδοσης 2,2kW, θερµικής 
απόδοσης 2,5kW , αποτελούµενη από  
α) εναλλάκτες θερµότητας κατασκευασµένοι στο εργοστάσιο από χαλκοσωλήνα κατάλληλο 
για ψυκτικό µέσο R410A 
β) ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες  που θα ρυθµίζουν την ροή του ψυκτικού µέσου 
συνεχώς, ανάλογα µε τις διακυµάνσεις του φορτίου στο χώρο,  
γ) ανεµιστήρα στατικώς και δυναµικώς ζυγοσταθµισµένο τελείως αθόρυβου λειτουργίας, 
δ) φίλτρο αέρος, 
ε) χειριστήριο ενσύρµατο επίτοιχης  τοποθέτησης 
και στ) λοιπά στοιχεία σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
µε συµµετοχή στο κόστος και κάθε απαιτούµενου υλικού και της εργασίας πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως εις τα δίκτυα, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτακόσια εξήντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 865,00 
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Άρθρο ∆-51 ΣΤΟΜΙΟ ΟΡΟΦΗΣ, ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑ 
  ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 400X400MM, ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ 655m3/h 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 36) 
 
Στόµιο οροφής, ορθογωνικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά 
επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθµίσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία µε 
εσωτερικό διάφραγµα ∆ιαστάσεων 400 X 400mm από αλουµίνιο 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν σαράντα € 
 (Αριθµητικά): 140,00 
 



K:\N1000c\cons\tefhi\5300_ΤΜ .doc - 88 -  N1000c/5300/B06 

 
Άρθρο ∆-52 ΣΤΟΜΙΟ ΟΡΟΦΗΣ, ΚΥΚΛΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ 910m3/h (253L/S), VDL-400  
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 36) 
 
Στόµιο οροφής, κυκλικό, προσαγωγής αέρα, περιστρεφόµενης δέσµης (στροβιλισµού), 
κατάλληλο για τον κλιµατισµό χώρων µεγάλου ύψους, µε φλάντζα και λαιµό για σύνδεση µε 
τον αεραγωγό από το πλάι. Η διάχυση του αέρα θα µεταβάλλεται εποχιακά ρυθµίζοντας τη 
γωνία των πτερυγίων του στοµίου µέσω σερβοµοτέρ. Το πρόσωπο του στοµίου είναι 
κατασκευασµένο από γαλβανισµένη λαµαρίνα και το εξωτερικό κοίλο χείλος προσαγωγής, 
από αλουµίνιο. Το πρόσωπο του στοµίου είναι βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή πούδρας 
λευκό RAL 9010 και έχει αντοχή σε διαβρωτικό περιβάλλον κατ' ελάχιστο 100 ώρες (DlN 
50017), σε απευθείας σύνδεση µε τον αεραγωγό. δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία τοποθετήσεως και ηλεκτρικών συνδέσεων, επακριβούς ρυθµίσεως της 
κατευθύνσεως του µέσω του στοµίου προσαγοµένου αέρα και παραδόσεως σε πλήρη 
λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πεντακόσια δεκαπέντε € 
 (Αριθµητικά): 515,00 
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Άρθρο ∆-53 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ, ΑΙΘΟΥΣΑΣ 
  ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 033) 
 
Κεντρική κλιµατιστική µονάδα επεξεργασίας αέρα, αίθουσας διαλέξεων, χαµηλής πιέσεως 
οριζόντιου τύπου που αποτελείται από τα τµήµατα:  
α) ανεµιστήρα προσαγωγής, παροχής 7280m3/h και µανοµετρικού 21 mmΥΣ  
β) Στοιχείο θέρµανσης - ψύξης που θα λειτουργεί µε ψυκτικό υγρό: θερµικής ισχύος 45,00KW 
και ψυκτικής ισχύος 50,00KW  
γ) κιβώτιο µε σακκόφιλτρα  
δ)υγραντήρα νερού  
ε) Εναλλάκτη αέρα - αέρα µε αυτόµατα διαφράγµατα εισόδου - εξόδου αέρα και πρόφιλτρο, 
στ) ανεµιστήρα απόρριψης, παροχής 6550m3/h και µανοµετρικού 20 mmΥΣ,  
ζ) διπλό mixing box, συγκροτηµένα σε ενιαίο σύνολο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, 
εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών, νερού και ηλεκτρικού ρεύµατος µε τα 
αντικραδασµικά στηρίγµατα και λοιπά υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
και την εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 39.850,00 
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Άρθρο ∆-54 ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ, 
  ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ 80 m3/h 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 39) 
 
Αξονικός ανεµιστήρας τοίχου µηχανοστασίου ανελκυστήρα, παροχής αέρα 80 m3/h, πλήρης, 
µε ηλεκτροκινητήρα και διακόπτη απλής ενέργειας αθόρυβης λειτουργίας, µε τα υλικά και 
εξαρτήµατα στήριξης. ∆ηλ. προµήθεια, προσκόµιση, τοποθέτηση, στερέωση, διάνοιξη οπής, 
αποκατάσταση ζηµιών, ηλεκτροδότηση και παράδοση σε λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα εννέα € 
 (Αριθµητικά): 49,00 
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Άρθρο ∆-55 ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΠΕΡΣΙ∆ΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
Αξονικός ανεµιστήρας τοίχου, πλήρης, µε ηλεκτροκινητήρα και διακόπτη απλής ενέργειας 
δύο ταχυτήτων, µε περσίδες βαρύτητας κατάλληλων διαστάσεων, αθόρυβης λειτουργίας, µε 
τα υλικά και εξαρτήµατα στήριξης. ∆ηλ. προµήθεια, προσκόµιση, τοποθέτηση, στερέωση, 
διάνοιξη οπής, αποκατάσταση ζηµιών, ηλεκτροδότηση και παράδοση σε λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
  Άρθρο ∆-55.1: παροχής αέρα 225 m3/h 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 39) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν τριάντα τέσσερα € 
     (Αριθµητικά): 134,00 
 
  Άρθρο ∆-55.2: παροχής αέρα 600 m3/h 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 39) 
 

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια τριάντα πέντε € 
     (Αριθµητικά): 235,00 
 
  Άρθρο ∆-55.3: παροχής αέρα 1100 m3/h 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 39) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια ογδόντα € 
     (Αριθµητικά): 280,00 
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Άρθρο ∆-56 ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ, ΤΥΠΟΥ «Υ» 
 
Σύνδεσµος διακλάδωσης από χαλκοσωλήνα, τύπου «Υ», για σύστηµα κλιµατισµού πλήρως 
εγκατεστηµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και 
παράδοση σε λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
  Άρθρο ∆-56.1: για σύστηµα  κλιµατισµού <  6,4ΗΡ 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 7) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν οκτώ € 
     (Αριθµητικά): 108,00 
 
  Άρθρο ∆-56.2: για σύστηµα κλιµατισµού  6,4 - 14,2ΗΡ 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 7) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν τριάντα επτά € 
     (Αριθµητικά): 137,00 
 
  Άρθρο ∆-56.3: για σύστηµα κλιµατισµού  14,2 - 25,2ΗΡ 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 7) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια σαράντα οκτώ € 
     (Αριθµητικά): 248,00 
 
  Άρθρο ∆-56.4: για σύστηµα κλιµατισµού > 25,2ΗΡ 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 7) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια ενενήντα πέντε € 
     (Αριθµητικά): 295,00 
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Άρθρο ∆-57 ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΥΠΟΥ LIYCY ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 2X1.5 mm2 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 47) 

 
Εύκαµπτο καλώδιο µεταφοράς δεδοµένων µε συνεστραµµένα ζεύγη και µπλεντάζ χαλκού 
(LiYCY), για ηλεκτρική θωράκιση του µεταφεροµένου σήµατος, κατασκευαζόµενο από 
λεπτοπολύκλωνα συρµατίδια χαλκού, µε µόνωση από PVC, εσωτερική επένδυση από 
διαφανές πλαστικό φύλλο και µπλεντάζ από πλέγµα επικασσιτερωµένου χαλκού µε κάλυψη 
> 90%, σύµφωνα µε τις γερµανικές προδιαγραφές VDE 0812 και 0814, δηλαδή προµήθεια, 
µεταφορά, εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης ενός τρέχοντος µέτρου καλωδίου για πλήρη 
και κανονική λειτουργία.    
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € και είκοσι λεπτά 
 (Αριθµητικά):  4,20 
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Άρθρο ∆-58 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ CO2 ΜΕ ΟΘΟΝΗ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 32) 
 
Αισθητήριο µέτρησης CO2 υπερύθρων, µε περιοχή µέτρησης από 0-2000 ppm  µε οθόνη 
ενδείξεων µε τα απαιτούµενα καλώδια σύνδεσης, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, 
για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τετρακόσια ογδόντα επτά € 
 (Αριθµητικά): 487,00 
 



K:\N1000c\cons\tefhi\5300_ΤΜ .doc - 95 -  N1000c/5300/B06 

Άρθρο ∆-59 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ‘Η 
  ΚΥΚΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 34) 
 
Αεραγωγός από γαλβανισµένη λαµαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατοµής οποιωνδήποτε 
διαστάσεων, θηλυκωτός ή φλαντζωτός κατασκευασµένος σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-07-01-01. Περιλαµβάνονται τα κάθε φύσεως ειδικά τεµάχια (καµπύλες, γωνίες, ταυ, S 
κλπ) οι κατευθυντήρες αέρα, τα διαφράγµατα διαχωρισµού και ρυθµίσεως της ποσότητας του 
αέρα και τα στόµια λήψεως ή απορρίψεως αέρα, µε τις ενισχύσεις από µορφοσίδηρο, και 
υλικά συνδέσεως, στερεώσεως και στεγανώσεως και την εργασία κατασκευής, 
εγκαταστάσεως και ρυθµίσεως. 
 
Τιµή ανά κιλό. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆έκα € και ενενήντα επτά λεπτά 
 (Αριθµητικά): 10,97 
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Άρθρο ∆-60 ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ Η ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ  
  ΠΑΠΛΩΜΑ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΦΥΛΛΟΥ  
  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
 
Θερµική µόνωση επιφανειών αεραγωγών ή σωλήνων µε πάπλωµα υαλοβάµβακα σύµφωνα 
µε τις ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-02-01, πυκνότητας τουλάχιστον 16 kg/m3, που φέρει επικάλυψη 
φύλλου αλουµινίου πάχους 10 µικρών ενισχυµένου µε υαλοπίληµα επί χάρτου.Το πάπλωµα 
προσδένεται στην επιφάνεια των αεραγωγών ή των σωληνώσεων ανά 50 cm µήκους µε 
περιτύλιξη αυτοκόλλητης πλαστικής ταινίας πλάτους 5 cm και στεγανοποιείται σε όλους τους 
αρµούς µε την ίδια πλαστική ταινία δηλαδή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, µε τα 
απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά στερεώσεως της µονώσεως και η απαιτούµενη εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως. 
 
Τιµή ανά Τετραγωνικό µέτρο. 
 
  Άρθρο ∆-60.1: Πάχος παπλώµατος 30mm     
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 40) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά € 
     (Αριθµητικά):  7,00 
 
  Άρθρο ∆-60.2: Πάχος παπλώµατος 40mm 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 40) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ € και πενήντα λεπτά 
     (Αριθµητικά):  8,50 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
 
Άρθρο ∆-61 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟΣ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 62) 
 
∆ιευθυνσιοδοτηµένος φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού µετά βάσεως κατάλληλος για 
εγκατάσταση στην οροφή, ρυθµιζόµενης φωτοευαισθησίας, µε καθαριζόµενο και 
αντικαθιστούµενο θάλαµο, ψηφιακά οριζόµενης διεύθυνσης, εσωτερικό αποµονωτή 
βραχυκυκλώµατος για την απρόσκοπτη λειτουργία του βρόγχου, σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές, πλήρως εγκατεστηµένος µετά των υλικών και µικροϋλικών εγκαταστάσεως 
και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα ένα € 
 (Αριθµητικά): 71,00 
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Άρθρο ∆-62 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΡΜΑΡΙΟ   
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 20) 
 
Αναπνευστική συσκευή σε ερµάριο, σύµφωνα µε τη µελέτη, πλήρης δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση καθώς και όλα τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου µε την εργασία 
συναρµολογήσεως, βαφής µε ερυθρό χρώµα, συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια δέκα € 
 (Αριθµητικά): 310,00 
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Άρθρο ∆-63 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ  CO2  
  ΧΩΡΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 19) 
 
Αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης που περιλαµβάνει: 
α) µία φιάλη διοξειδίου του άνθρακα 30Kgr,  
β) τις σωληνώσεις πίεσης αναλόγου διατοµής,  
γ) το ακροφύσιο ολικής κατάκλυσης,  
δ) τo κοµβίo εντολής κατάσβεσης και τo κοµβίo ακύρωσης εντολής κατάσβεσης, ε) τη 
φωτεινή πινακίδα "STOP",  
ζ) την σειρήνα δύο ήχων µε ενσωµατωµένο φωτεινό επαναλήπτη,  
η) έναν ανιχνευτή φωτοηλετρκικό συµβατικού τύπου,  
θ) έναν ανιχνευτή θερµοδιαφορικό συµβατικού τύπου,  
ι) τα απαραίτητα καλώδια Α05VV-U 2G1.5A και Α05VV-U 3G1.5A για τη διασύνδεση των 
παραπάνω,  
κ) τον τοπικό πίνακα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης συµβατικού τύπου 2 ζωνών ανίχνευσης 
και µιας εντολής κατάσβεσης, µε τα απαιτούµενα τρία monitor moduls και όλα τα απαραίτητα 
υλικά και αυτοµατισµούς όπως ηλεκτρικός µηχανισµός ενεργοποίησης, βαλβίδα ασφαλείας, 
σωλήνα υψηλής πίεσης, τα απαραίτητα χιτώνια, κλπ. πλήρες, δηλ. προµήθεια, µεταφορά, 
τοποθέτηση και εγκατάσταση , σύµφωνα µε τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά 
τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες εκατόν εβδοµήντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 2.175,00 
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 Άρθρο ∆-64 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΝI-CD, ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ  
  ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 8W ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.5H 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 59) 

 
Φωτιστικό ασφαλείας µε λαµπτήρα φθορισµού 8W διάρκειας λειτουργίας 1.5h και 
συσσωρευτή Ni-Cd, τροφοδοτούµενος απο το κεντρικό κύκλωµα ηλεκτροδότησης και 
περιλαµβάνον ηλεκτρονική διάταξη αυτόµατης µεταγωγής και µετατροπής, µετά των υλικών 
και µικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, 
εργασία συνδεσµολογίας και δοκιµών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
σύµφωνα µε τη µελέτη.    
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα οκτώ € 
 (Αριθµητικά): 68,00 
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Άρθρο ∆-65 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙXΝΕΥΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΙΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΥ 
  ΤΥΠΟΥ 1 ΒΡΟΧΟΥ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 62) 
 
Πίνακας πυρανίχνευσης αναλογικός διευθυνσιοδοτούµενου τύπου ενός βρόχου 
περιλαµβάνων σύστηµα µεταβιβάσεων περαιτέρω του συστήµατος αγγελίας, σύστηµα 
συνεxούς µέτρησης και ελέγxου των καταστάσεων λειτουργίας, σύστηµα παρακολούθησης, 
φορτιστή και συσσωρευτές εφεδρικής λειτουργίας, τα µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία 
πλήρους εγκατάστασης  δηλ. προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του έργου και εργασία 
συναρµολόγησης, σύνδεσης, δοκιµών, ρυθµίσεων µετρήσεων και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και φαίνεται στα 
σχέδια.    
  
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννιακόσια ογδόντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 985,00 
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Άρθρο ∆-66 ΠΑΤΗΤΟ ΚΟΜΒΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΙΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ   
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 62) 
 
Πατητό κοµβίο συναγερµού διευθυνσιοδοτούµενο, κατάλληλο για xειροκίνητη θέση σε 
λειτουργία του συστήµατος ανίxνευσης πυρκαγιάς, όπως περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης  
    
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα τρία € 
 (Αριθµητικά): 93,00 
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Άρθρο ∆-67 ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ CONTROL MODULE   
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 62) 

 
Φαροσειρήνα συναγερµού µε το απαραίτητο control module (µονάδα επιτήρησης και 
εντολής) όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, µε τα υλικά και µικροϋλικά 
σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.    
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα τρία € 
 (Αριθµητικά): 93,00 
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Άρθρο ∆-68 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΡΑ, ΦΟΡΗΤΟΣ ΓΟΜΩΣΕΩΣ 6 KG 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 19) 
 
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεώς 
του στον τοίχο πλήρως τοποθετηµένος , δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και στήριξη. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα € 
 (Αριθµητικά): 60,00 
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Άρθρο ∆-69 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΦΟΡΗΤΟΣ ΓΟΜΩΣΕΩΣ 
  5kg 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 19) 
 
Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα 
αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετηµένος , δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και 
στήριξη 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα € 
 (Αριθµητικά): 90,00 
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ IΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
 
Άρθρο ∆-70 ΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ ΥΨΟΥΣ 5M 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 101) 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης και 
πλήρη εγκατάσταση γαλβανισµένου σιδηροϊστού ηλεκτροφωτισµού, σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές Η-Μ εργασιών και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:  
α. την προκατασκευασµένη οπλισµένη βάση ιστού περιλαµβανοµένων και των αγκυρίων και 
της αντιδιαβρωτικής προστασίας τους που προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή, 
διαµορφωµένη ώστε να περιλαµβάνει και φρεάτιο τραβήγµατος καλωδίων µε κατάλληλο 
κάλυµµα  
β. το πλήρες ακροκιβώτιο ιστού µονό ή πολλαπλό   
γ. το χάλκινο αγωγό γείωσης Φ25 του υπογείου δικτύου από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του 
προηγούµενου ιστού) µέχρι το φρεάτιο του υπόψη ιστού. 
στ. τον αγωγό γείωσης διατοµής κατάλληλης για τη διατοµή των αγωγών τροφοδότησης από 
το ακροκιβώτιο µέχρι το φρεάτιο του ιστού. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούµενων 
υλικών, καλωδίων και µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας 
εκσκαφής και επανεπίχωσης της βάσης και του σχετικού φρεατίου του ιστού, η δαπάνη 
τοποθέτησης, κατακορύφωσης και σύνδεσης των ιστών µεταξύ των και προς τις 
τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιµών, των 
ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και 
έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, 
σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, τα εγκεκριµένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Τιµή για ένα τεµάχιο ιστού ηλεκτροφωτισµού τοποθέτησης προβολέων.    
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτακόσια δέκα € 
 (Αριθµητικά): 710,00 
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Άρθρο ∆-71 ΙΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ - ΙΣΤΟΣ  
  ΥΨΟΥΣ 8,00 m 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 101) 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης και 
πλήρη εγκατάσταση γαλβανισµένου σιδηροϊστού ηλεκτροφωτισµού για την τοποθέτηση 
προβολέων, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Η-Μ εργασιών και τα λοιπά τεύχη 
δηµοπράτησης. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:  
α. την προκατασκευασµένη οπλισµένη βάση ιστού οδών περιλαµβανοµένων και των 
αγκυρίων και της αντιδιαβρωτικής προστασίας τους που προδιαγράφονται από τον 
κατασκευαστή, διαµορφωµένη ώστε να περιλαµβάνει και φρεάτιο τραβήγµατος καλωδίων µε 
κατάλληλο κάλυµµα  
β. το πλήρες ακροκιβώτιο ιστού µονό ή πολλαπλό   
γ. το χάλκινο αγωγό γείωσης Φ25 του υπογείου δικτύου από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του 
προηγούµενου ιστού) µέχρι το φρεάτιο του υπόψη ιστού. 
στ. τον αγωγό γείωσης διατοµής κατάλληλης για τη διατοµή των αγωγών τροφοδότησης από 
το ακροκιβώτιο µέχρι το φρεάτιο του ιστού. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούµενων 
υλικών, καλωδίων και µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας 
εκσκαφής και επανεπίχωσης της βάσης και του σχετικού φρεατίου του ιστού, η δαπάνη 
τοποθέτησης, κατακορύφωσης και σύνδεσης των ιστών µεταξύ των και προς τις 
τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιµών, των 
ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και 
έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία , 
σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, τα εγκεκριµένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Τιµή για ένα τεµάχιο ιστού ηλεκτροφωτισµού τοποθέτησης προβολέων.    
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννιακόσια πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 950,00 
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Άρθρο ∆-72 ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ 
 
 
Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, 
οπλισµένο µε δοµικό πλέγµα Β500C, µε τοιχώµατα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια 
έλξης και 15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα σχέδια 
λεπτοµερειών της µελέτης 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
• η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος 

• η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προµήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασµένου 
φρεατίου 

• η διαµόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των 
καλωδίων  

• στεγανό κάλυµµα από µπακλαβωτή λαµαρίνα εδραζόµενο σε µεταλλικό πλαίσιο µέσω 
ελαστικού παρεµβύσµατος, µε διάταξη µανδάλωσης µε χρήση ειδικού εργαλείου και 
αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση 
εποξειδικής βαφής) 

• η επισήµανση του φρεατίου, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη  

Τιµή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής:  
 
 Άρθρο ∆-72.1   Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm 
   (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548) 
  
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό € 
   (Αριθµητικά): 100,00 
 
 Άρθρο ∆-72.2 Φρεάτιο σύνδεσης καλωδίων ∆ιαστάσεων 120Χ80 cm 
   (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548) 
  
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν εβδοµήντα € 
   (Αριθµητικά): 170,00 
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Άρθρο ∆-73 ΣΩΛΗΝΑΣ HDPE ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 
 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός από HDPE, εύκαµπτος, διπλού τοιχώµατος, για 
τοποθέτηση σε υπόγειο κανάλι, δηλαδή σωλήνας µε τα απαραίτητα πλαστικά προστόµια και 
µικροϋλικά συνδέσεως κλπ πλήρως εγκατεστηµένος. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)  
 
  Άρθρο ∆-73.1: ∆ιατοµής Φ50       
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8) 
  

   ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € και ογδόντα οκτώ λεπτά 
    (Αριθµητικά):  2,88 
 
  Άρθρο ∆-73.2: ∆ιατοµής Φ90 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8) 
  

   ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε € και εβδοµήντα πέντε λεπτά 
    (Αριθµητικά):  5,75 
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Άρθρο ∆-74 ΚΑΝΑΛΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ∆ΙΜΕΡΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 130 Χ 
50mm 

  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 41) 
 

Κανάλι διανοµής από αλουµίνιο διµερές  µετά των αναλογουσών καµπύλων στηριγµάτων και 
µικροϋλικών, δηλ. την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και σύνδεσης, σε τοίxο ή σοβατεπί.    
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαπέντε € 
 (Αριθµητικά): 15,00 
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Άρθρο ∆-75 ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ SCHUKO - ΕΝΤΑΣΕΩΣ 16 Α - ΓΙΑ  
  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΚΑΝΑΛΙ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 49) 

 
Ρευµατοδότης για τοποθέτηση σε κανάλι πλήρης, δηλαδή προµήθεια προσκόµιση, 
µικρουλικά, εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία.    
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 20,50 
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Άρθρο ∆-76 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒ∆ΟΕΛΑΣΜΑ 'ΝΤΕΚΑΠΕ' ΚΑΙ  
  ΜΟΡΦΟΣΙ∆ΗΡΟ ΜΕ ΠΟΡΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ρ30 ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ 
 
Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο 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 και τον χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού µε 
βασικό χρώµα, στόκο πιστολίου και δύο στρώµατα εψηµένου βερνικοχρώµατος, δηλαδή 
προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, 
εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, 
συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία για τη 
δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
  Άρθρο ∆-76.1: ∆ιαστάσεων 35 Χ 30 cm     
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 52) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν πενήντα € 
     (Αριθµητικά): 150,00 
 
  Άρθρο ∆-76.2: ∆ιαστάσεων 46 Χ 55 cm 
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 52) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα πέντε € 
     (Αριθµητικά): 185,00 
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Άρθρο ∆-77 ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΥΤΙΟ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ Φ16 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 49) 
 
Στεγανό κυτίο µε επιλογικό διακόπτη Φ16, µε τα µικροϋλικά καθώς και κάθε εργασία γιά τη 
δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.     
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά € 
 (Αριθµητικά):  7,00 
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Άρθρο ∆-78 ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ 
(ΡΕΛΕ) ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP 65), ΟΡΑΤΟΣ, 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α F200, ΕΠΙ ΠΙΝΑΚΟΣ, ON - OFF, ΕΝΤΑΣΕΩΣ 100 Α, 
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 30MA 

   (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 50) 
 

Οι διακόπτες διαρροής F200 κατηγορίας Α, προσφέρουν προστασία από διαρροές 
εναλλασοµένων ηµιτονοειδών ρευµάτων και παλµικών ρευµάτων µε συνιστώσες συνεχούς 
(ρεύµατα πού προκαλούνται από την λειτουργία ηλεκτρονικών διατάξεων και µη γραµµικών 
φορτίων όπως λαµπτήρων φθορισµού κλπ.) ∆έχεται βοηθητικές επαφές. 
Πλήρης προµήθεια προσκόµιση διακόπτου και µικροϋλικών κλπ εγκατάσταση σύνδεση 
δοκιµές και παράδοση σε κανονική λειτουργία.    
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν εξήντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 165,00 
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Άρθρο ∆-79 ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ (ΡΕΛΕ) 
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP65), ΟΡΑΤΟΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΑC F200, ΕΠΙ ΠΙΝΑΚΟΣ, ON-OFF, ΕΝΤΑΣΕΩΣ 25Α, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 30MA 

  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 50) 
 
Οι διακόπτες διαρροής F200 κατηγορίας ΑC, προσφέρουν προστασία από διαρροές 

εναλλασοµένων ηµιτονοειδών ρευµάτων. ∆έχεται βοηθητικές επαφές. 
Πλήρης προµήθεια προσκόµιση διακόπτου και µικροϋλικών κλπ εγκατάσταση σύνδεση 
δοκιµές και παράδοση σε κανονική λειτουργία.    
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
 
  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα τρία € 
 (Αριθµητικά): 83,00 
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Άρθρο ∆-80: ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ (ΡΕΛΕ) 
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP65), ΟΡΑΤΟΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑC 
F200, ΕΠΙ ΠΙΝΑΚΟΣ, ON-OFF, 

 
Οι διακόπτες διαρροής F200 κατηγορίας ΑC, προσφέρουν προστασία από διαρροές 
εναλλασοµένων ηµιτονοειδών ρευµάτων. ∆έχεται βοηθητικές επαφές. 
Πλήρης προµήθεια προσκόµιση διακόπτου και µικροϋλικών κλπ εγκατάσταση σύνδεση 
δοκιµές και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
  Άρθρο ∆-80.1: εντάσεως 25Α, ευαισθησίας 30mA 
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 50) 
  

   ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα τέσσερα € και πενήντα λεπτά 
     (Αριθµητικά): 84,50 
 
  Άρθρο ∆-80.2: εντάσεως 40Α, ευαισθησίας 30mA 
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 50) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα οκτώ € 
     (Αριθµητικά): 98,00 
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Άρθρο ∆-81 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ  
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
Αυτόµατος τριπολικός µε θερµοµαγνητική προστασία, µε θερµικά πηνία υπερεντάσεων, τρία 
ηλεκτροµαγνητικά πηνία βραχυκυκλώσεως, πηνίο εργασίας µε θάλαµο σβέσεως τόξου κλπ., 
µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά συνδέσεως, δηλαδή προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, 
µεταφορά επί τόπου του έργου ανηγµένες σε εργασία, καθώς και εργασία εγκαταστάσεως, 
συναρµολογήσεως σε πίνακα πλήρως κατασκευασµένο στο εργοστάσιο και τις δοκιµές, 
παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
  Άρθρο ∆-81.1: Ονοµ. έντασης 3 x 25 A ή 3 x 40 A    
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 51) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν είκοσι € 
     (Αριθµητικά): 120,00 
 
  Άρθρο ∆-81.2: Ονοµ. έντασης 3 x 100 A     
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 51) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν είκοσι πέντε € 
     (Αριθµητικά): 125,00 
 
  Άρθρο ∆-81.3: Ονοµ. έντασης 3 x 250 A     
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 51) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια δεκαπέντε € 
     (Αριθµητικά): 215,00 
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Άρθρο ∆-82 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ∆ΙΠΟΛΙΚΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΙΚΑ)  
  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΤΥΠΟΥ  
  ΕΡΜΑΡΙΟΥ  

 
∆ιακόπτης τηλεχειριζόµενος διπολικός (χωρίς θερµικά) κατάλληλος για χωνευτή 
εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερµαρίου πλήρως κατασκευασµένος στο εργοστάσιο, δηλαδή 
προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη λειτουργία     
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
  Άρθρο ∆-82.1: Έντασης 16 A       
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 52) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαεπτά € 
     (Αριθµητικά): 17,00 
 
  Άρθρο ∆-82.2: Έντασης 26 A       
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 52) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι δύο € 
     (Αριθµητικά): 22,00 
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Άρθρο ∆-83 ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 103) 
 
Φωτοκύτταρο κατάλληλο για τάση λειτουργίας 220V ± 10%, δυνάµενο να ρυθµιστεί ώστε να 
επηρεάζεται από το φως ηµέρας 5 έως 1000 lux. Η εντολή θα µπορεί να επιβραδύνεται έως 
3 sec για αφή και 30 sec για σβέση. Ο µηxανισµός του φωτοκυττάρου θα βρίσκεται σε 
στεγανό πλαστικό κέλυφος και θα περιλαµβάνει το φωτοαισθητήριο και ηλεκτρικό µηxανισµό, 
που θα λαµβάνει την εντολή ενός ρελέ, δηλ. προµήθεια, σύνδεση και τοποθέτηση. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα επτά € 
 (Αριθµητικά): 67,00 
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Άρθρο ∆-84 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΟΡΟΦΗΣ, ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ 1 
ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ Τ8 

 
Φωτιστικό σώµα φθορισµού, οροφής, στεγασµένων χώρων, µε λαµπτήρες αυξηµένης 
χρωµατικής απόδοσης Ra>80, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, αποτελούµενο από 
ενισχυµένη βάση βαµµένη µε ψηµένο χρώµα, µε ενσωµατωµένα τα όργανα αφής, δηλαδή 
στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
  Άρθρο ∆-84.1: 36 W        
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 59) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα πέντε € 
     (Αριθµητικά): 75,00 
 
  Άρθρο ∆-84.2: 58 W        
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 59) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα € 
     (Αριθµητικά): 80,00 
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Άρθρο ∆-85: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΡΟΦΗΣ, ΣΤΕΓΑΝΟ ΙΡ66 ΜΕ 1 ΛΑΜΠΤΗΡΑ 

ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ Τ8 
 
Φωτιστικό σώµα φθορισµού, στεγανό οροφής, στεγασµένων χώρων, µε λαµπτήρες 
αυξηµένης χρωµατικής απόδοσης Ra>80, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, αποτελούµενο 
από ενισχυµένη βάση, µε ενσωµατωµένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, 
λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.    
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
  Άρθρο ∆-85.1: 36W  
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 59) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα πέντε € 
     (Αριθµητικά): 75,00 
 
   
  Άρθρο ∆-85.2: 58W  
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 59) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα € 
     (Αριθµητικά): 80,00 
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Άρθρο ∆-86 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΡΟΦΗΣ, ΜΕ ELECTRONIC BALLAST, ΜΕ 2 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ T8 36W 

  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 59) 
 
Φωτιστικό σώµα φθορισµού, µε λυχνίες, οροφής, στεγασµένων χώρων, µε λαµπτήρες 
αυξηµένης χρωµατικής απόδοσης Ra>80, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, αποτελούµενο 
από ενισχυµένη βάση βαµµένη µε ψηµένο χρώµα, µε ενσωµατωµένα τα όργανα αφής, 
δηλαδή ηλεκτρονικό ballast, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν δέκα € 
 (Αριθµητικά): 110,00 
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Άρθρο ∆-87 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΡΟΦΗΣ, ΜΕ DIMMING ELECTRONIC BALLAST µε 2 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ T8 36W 

  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 59) 
 

   
Φωτιστικό σώµα φθορισµού, µε λυχνίες, οροφής, στεγασµένων χώρων, µε λαµπτήρες 
αυξηµένης χρωµατικής απόδοσης Ra>80, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, αποτελούµενο 
από ενισχυµένη βάση βαµµένη µε ψηµένο χρώµα, µε ενσωµατωµένα τα όργανα αφής, 
δηλαδή dimming ηλεκτρονικό ballast, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως.    
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
   

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν είκοσι πέντε € 
 (Αριθµητικά): 125,00 
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Άρθρο ∆-88 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΡΟΦΗΣ, ΜΕ DIMMING ELECTRONIC BALLAST µε 2 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ45W ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ 

  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 59) 
 
Φωτιστικό σώµα φθορισµού, µε λυχνίες, οροφής, στεγασµένων χώρων, µε λαµπτήρες 
αυξηµένης χρωµατικής απόδοσης Ra>80, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, αποτελούµενο 
από ενισχυµένη βάση βαµµένη µε ψηµένο χρώµα, µε ενσωµατωµένα τα όργανα αφής, 
δηλαδή dimming ηλεκτρονικό ballast, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως.    
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν σαράντα οκτώ € 
 (Αριθµητικά): 148,00 
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Άρθρο ∆-89 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΡΟΦΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΟ, ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ 
ΛΑΜΠΤΗΡΑ CDM-T 35W 

  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 59) 
 
Φωτιστικό σώµα οροφής, κρεµαστό, στεγασµένων χώρων, µε ανακυκλώσιµο λαµπτήρα 
CDM-T 35 W, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, πλήρως εγκατεστηµένο.    
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια δέκα € 
 (Αριθµητικά): 210,00 
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Άρθρο ∆-90 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΟΣ ASYMMETRIC, ΜΕ  
  ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙ∆ΙΩΝ 150W   
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 59) 
 
Φωτιστικό σώµα προβολέας, στεγανός, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, µε ενσωµατωµένα 
τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
     
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν εβδοµήντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 175,00 
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Άρθρο ∆-91 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΟΣ LED ASYMMETRIC, ΜΕ 
24LEDS-4000Κ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 130lm/W, ΗΛ. ΙΣΧΥΟΣ 1W 
ΕΚΑΣΤΟ,  

  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 59) 
 
Φωτιστικό σώµα προβολέας, στεγανός, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, µε ενσωµατωµένα 
τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
  
    
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτακόσια πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 750,00 
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Άρθρο ∆-92 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ, ΣΤΕΓΑΝΟ IP65, ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 59) 

 
Για την προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση ειδικού φωτιστικού σώµατος τοποθετηµένο 
επί κορυφής ιστού, πλήρους (λυχνιολαβές, λαµπτήρες, όργανα αφής κλπ), µε λαµπτήρα LED 
µε σπείρωµα Ε27, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για το λαµπτήρα και όλα τα υλικά και εξαρτήµατα που 
απαιτούνται για τη στήριξη του φωτιστικού στον ιστό. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούµενων 
υλικών και µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης 
όλων των παραπάνω υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης και σύνδεσης των προς τις 
τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιµών, των 
ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και 
έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, 
σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πεντακόσια είκοσι € 
 (Αριθµητικά): 520,00 
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Άρθρο ∆-93 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΠΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΜΕ  
  ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 2X18W 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 59) 

 
Φωτιστικό σώµα απλίκα, µε 2 λαµπτήρες φθορισµού 18W, µε τα υλικά και µικροϋλικά 
σύνδεσης, πλήρως εγκατεστηµένο προς λειτουργία.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα € 
 (Αριθµητικά): 70,00 
 
 



K:\N1000c\cons\tefhi\5300_ΤΜ .doc - 130 -  N1000c/5300/B06 

Άρθρο ∆-94 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ Ή 
  ΕΠΙΤΟΙΧΑ, ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 2X18W 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 59) 
 
Φωτιστικό σώµα οροφής, µε δύο λαµπτήρες φθορισµού compact 18W, µε ενσωµατωµένα τα 
όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα € 
 (Αριθµητικά): 70,00 
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Άρθρο ∆-95 ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΕ 
  ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 49) 

 
∆ιάταξη Dimmer φθορισµού για τον συνεxή έλεγxο της στάθµης φωτισµού απο 10% - 100%, 
αποτελούµενη απο τον αναγκαίο εξοπλισµό για την εγκατάσταση πάνω σε φωτιστικό σώµα, 
κατα τα λοιπά όπως στις προδιαγραφές, µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως 
εγκατεστηµένη προς λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν πέντε € 
 (Αριθµητικά): 105,00 
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Άρθρο ∆-96 ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Τ1+Τ2  
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 56) 
  
Τετραπολικός απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων για δίκτυο 230/400V συνδεδεµένος 
παράλληλα µε τις τρεις φάσεις και τον ουδέτερο προς τη γείωση για την απαγωγή  του 
κρουστικού ρεύµατος του κεραυνού ή των υπερτάσεων, αποτελούµενος από ειδικό 
σπινθηριστή και ειδική διάταξη ενεργοποίησης του σπινθηριστή (trigger) ανά πόλο.  
∆ιάταξη σύµφωνη µε τα ΕΝ 61024-1, ΙΕC 61312-1, IEC 61643-1, DIN VDE 0675 Μέρος 6 για 
άµεσα κεραυνικά πλήγµατα και υπερτάσεις έως 100KA κυµατοµορφής 10/350µsec (Φορτίο 
50Cb, Ειδική Ενέργεια 2,5*106 J/Ω). Θα είναι υλικό ράγας. κλειστού τύπου,  
Κατηγορίας απαγωγού σύµφωνα µε το ΕΝ-61643-11- Type 1+2 
Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων όπως παραπάνω, δηλαδή προµήθεια, εγκατάσταση, 
σύνδεση, έλεγχος και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα € 
 (Αριθµητικά): 180,00 
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Άρθρο ∆-97 ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Τ2  
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 56) 
  

Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων που προστατεύει τα συστήµατα χαµηλής τάσης από 
κρουστικές επαγόµενες υπερτάσεις. Απάγει κρουστικές επαγόµενες υπερτάσεις 40ΚΑ 
κυµατοµορφής 8/20 µsec σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61643-1, IEC 62305, IEC 664 και 
DIN VDE 0675. Βάσει της θεωρίας των ζωνών τοποθετούνται στις ζώνες από 0Β έως 2 
(κλάση προστασίας C), συνδέονται παράλληλα από τις τρεις φάσεις και τον ουδέτερο προς 
την γείωση (Ουδετέρωση-ΤΝ) και απάγουν το κρουστικό ρεύµα της υπέρτασης. Το φορτίο 
που µπορεί να απάγει στα 275V~ και σε ονοµαστικό κρουστικό ρεύµα ΙSN=20 kA (8/20), 
είναι Q= 0,3 Cb. ∆ιαθέτει τηλένδειξη λειτουργίας µε αποσπώµενη προστασία. Θα είναι υλικό 
ράγας κλειστού τύπου, Κατηγορία απαγωγού σύµφωνα µε το ΕΝ-61643-11:Type 2.  
Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων χαµηλής τάσης όπως παραπάνω, δηλαδή προµήθεια, 
εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχος και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν δεκαπέντε € 
 (Αριθµητικά): 115,00 
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Άρθρο ∆-98 EΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ ΧΑΝ∆ΑΚΑ ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΩΣ 1M ΚΑΙ ΒΑΘΟΥΣ 
  ΕΩΣ 1M 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 10) 
 

Εκσκαφή χάνδακα πλάτους όφρυος ορύγµατος µικροτέρου ή µέχρι 1,00 m και σε 
βάθος µέχρι 1,00 m µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή µέσα σε 
νερό η στάθµη του οποίου ή ευρίσκεται σε ηρεµία ή υποβιβάζεται µε άντληση, που θα 
πληρωθεί ξεχωριστά, την µόρφωση των παρειών και του πυθµένα του ορύγµατος στις 
απαιτούµενες διατοµές. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων 
εργασίας, που χρειάζονται για την αναπέταση των προϊόντων ανάλογα µε τους τρόπους και 
τα µέσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως φορτοεκφορτώσεων, τοπικών µετακινήσεων 
(οριζόντιων ή κατακορύφων) και µεταφορών για την οριστική αποµάκρυνση των προϊόντων 
που περισσεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνοµία ή προσωρινή απόθεση 
αυτών για την κατασκευή επιχωµάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων 
καθώς και η δαπάνη σταλίας των µεταφορικών µέσων. Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης και 
η εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις 
πλήρως συµπιεζόµενες.     
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι ένα € και εβδοµήντα δύο λεπτά 
 (Αριθµητικά): 21,72 
 
 



K:\N1000c\cons\tefhi\5300_ΤΜ .doc - 135 -  N1000c/5300/B06 

Άρθρο ∆-99 ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 500x500x3mm ΧΑΛΚΙΝΗ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 45) 
 
Πλάκα γειώσεως δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση µιάς πλάκας γειώσεως 
διαστάσεων 500 x 500 x 3mm. Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολληµένο το ένα άκρο 
χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 25mm2, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει ακροδέκτη των 
25mm2 συγκολληµένο από χαλκό, µε χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη, δηλαδή προµήθεια, 
εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν δέκα € 
 (Αριθµητικά): 110,00 
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Άρθρο ∆-100 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ  
  ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ 7m 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 62) 

 
Ανιχνευτής κίνησης παθητικών υπερύθρων συµβατικού τύπου περιµετρικής ανίχνευσης min 
διαµέτρου 7m σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, µε τα υλικά και µικροϋλικά στήριξης και 
σύνδεσης, πλήρως εγκατεστηµένος και έτοιµος για λειτουργία.    
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα εννέα € 
 (Αριθµητικά): 59,00 
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Άρθρο ∆-101 ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΠΙΡΑΛ   
 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα 
απαραίτητα χιτώνια, τα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά 
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. πλήρως εγκατεστηµένος. 
 
  Άρθρο ∆-101.1: ∆ιαµέτρου Φ16mm     
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 41) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € και ογδόντα λεπτά 
     (Αριθµητικά):  3,80 
 
  Άρθρο ∆-101.2: ∆ιαµέτρου Φ23mm     
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 41) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € και ενενήντα λεπτά 
     (Αριθµητικά):  3,90 
 
  Άρθρο ∆-101.3: ∆ιαµέτρου Φ29mm     
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 41) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € 
     (Αριθµητικά):  4,00 
 
  Άρθρο ∆-101.4: ∆ιαµέτρου Φ36mm     
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 41) 
  

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



K:\N1000c\cons\tefhi\5300_ΤΜ .doc - 138 -  N1000c/5300/B06 

 
 
Άρθρο ∆-102 ΑΓΩΓΟΣ ΓΥΜΝΟΣ ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: 25 mm2 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 45) 
 
Αγωγός γυµνός χάλκινος, δηλαδή αγωγός και µικρουλικά (στηρίγµατα ή µονωτήρες, τάκοι, 
βίδες, γύψος κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως µε στηρίγµατα ή µε µονωτήρες. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € και τριάντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  4,30 
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Άρθρο ∆-103 ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΥΠΟΥ A05VV-U ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ    
 
Καλώδιο τύπου A05VV-U χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση υλικών και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, 
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή 
αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ). 
 
  Άρθρο ∆-103.1: ∆ιατοµής: 3 Χ 1,5 mm2    
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 46) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € και σαράντα λεπτά 
     (Αριθµητικά):  3,40 
 
  Άρθρο ∆-103.2: ∆ιατοµής: 3 Χ 2,5 mm2    
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 46) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € και σαράντα λεπτά 
     (Αριθµητικά):  4,40 
 
  Άρθρο ∆-103.3: ∆ιατοµής: 3 Χ 4 mm2     
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 46) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε € και τριάντα λεπτά 
     (Αριθµητικά):  5,30 
 
  Άρθρο ∆-103.4: ∆ιατοµής: 3 Χ 6 mm2     
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 46) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε € και εβδοµήντα λεπτά 
     (Αριθµητικά):  5,70 
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Άρθρο ∆-104 ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΥΠΟΥ J1VV-R ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ Ε∆ΑΦΟΣ-  
  ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ   

 
Καλώδιο τύπου J1VV-R για τοποθέτηση µέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως 
και επισηµάνσεως (µούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισηµάνσεως, αναλογία 
άµµου κλπ) και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιµών 
µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ). 
 
  Άρθρο ∆-104.1: ∆ιατοµής 1 Χ 70 mm2     
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 47) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα € και είκοσι λεπτά 
     (Αριθµητικά):  9,20 
 
  Άρθρο ∆-104.2: ∆ιατοµής 1 Χ 120 mm2    
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 47) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαέξι € και σαράντα λεπτά 
     (Αριθµητικά): 16,40 
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Άρθρο ∆-105 ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΥΠΟΥ J1VV-R ΟΡΑΤΟ Η ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ - 
  ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 1 Χ 16 mm2 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 47) 
 
Καλώδιο τύπου J1VV-R 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 τρέχον µέτρο (µµ). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε € και τριάντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  5,30 
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Άρθρο ∆-106 ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΥΠΟΥ J1VV-U ΟΡΑΤΟ Η ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ 
 
Καλώδιο τύπου J1VV-U 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 τρέχον µέτρο (µµ). 
 
  Άρθρο ∆-106.1: ∆ιατοµής  3 Χ 2,5 mm2    
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 47) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € και εξήντα λεπτά 
     (Αριθµητικά):  4,60 
 
  Άρθρο ∆-106.2: ∆ιατοµής  3 Χ 6 mm2     
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 47) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι € και ενενήντα λεπτά 
     (Αριθµητικά):  6,90 
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Άρθρο ∆-107 ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΥΠΟΥ J1VV-U ΟΡΑΤΟ Η ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ  
 
Καλώδιο τύπου J1VV-U 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 τρέχον µέτρο (µµ). 
 
  Άρθρο ∆-107.1: ∆ιατοµής 4 Χ 6mm2     
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 47) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά € και είκοσι λεπτά 
     (Αριθµητικά):  7,20 
 
  Άρθρο ∆-107.2: ∆ιατοµής 4 Χ 25mm2     
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 47) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ € και ογδόντα λεπτά 
     (Αριθµητικά):  8,80 
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Άρθρο ∆-108 ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΥΠΟΥ J1VV-U ΟΡΑΤΟ Η ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΚΟ 
 
Καλώδιο τύπου J1VV-U 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 τρέχον µέτρο (µµ). 
 
  Άρθρο ∆-108.1: ∆ιατοµής 5 Χ 4 mm2     
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 47) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ € και τριάντα λεπτά 
     (Αριθµητικά):  8,30 
 
  Άρθρο ∆-108.2: ∆ιατοµής 5 Χ 6 mm2     
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 47) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ € και εξήντα λεπτά 
     (Αριθµητικά):  8,60 
 
  Άρθρο ∆-108.3: ∆ιατοµής 5 Χ 10 mm2     
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 47) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα € και είκοσι λεπτά 
     (Αριθµητικά):  9,20 
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Άρθρο ∆-109 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 10 Α, ΤΑΣΕΩΣ 250 V 
  ΕΝΤΑΣΕΩΣ 10 Α ΑΠΛΟΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ  
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 49) 
 
∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V µε το κυτίο δηλαδή 
προµήθεια προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα € και ογδόντα λεπτά 
     (Αριθµητικά):  9,80 
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Άρθρο ∆-110 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 10 Α, ΤΑΣΕΩΣ 250 V 
  ΕΝΤΑΣΕΩΣ 10 Α  
 
∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V µε το κυτίο δηλαδή 
προµήθεια προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
  Άρθρο ∆-110.1: κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ        
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 49) 
  

   ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € και εβδοµήντα λεπτά 
     (Αριθµητικά): 14,70 
 
  Άρθρο ∆-110.2: µονοπολικός, στεγανός      
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 49) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆έκα € και ενενήντα λεπτά 
     (Αριθµητικά): 10,90 
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Άρθρο ∆-111 ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ SCHUKO - ΕΝΤΑΣΕΩΣ 16 Α 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 49) 
 
Ρευµατοδότης χωνευτός µε το κυτίο δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, µικροϋλικά 
εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαέξι € και εβδοµήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 16,70 
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Άρθρο ∆-112 ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕ ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ ΚΑΙ 
  ΕΠΑΦΗΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 380/220 V ΕΝΤΑΣΕΩΣ 16 Α 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 49) 
 
 
Ρευµατοδότης χωνευτός πλήρης δηλαδή προµήθεια προσκόµιση ρευµατοδότη και 
µικρούλικων, εγκατάσταση και σύνδεση. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι οκτώ € και σαράντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 28,40 
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Άρθρο ∆-113 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ  ΑΠΛΟΣ ∆ΙΠΟΛΙΚΟΣ 
 
∆ιακόπτης πινάκων (ραγοδιακόπτης) περιορισµένων διαστάσεων χωνευτός µε µοχλίσκο, 
δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
  Άρθρο ∆-113.1: Εντάσεως 25 Α       
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 55) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι € και εβδοµήντα λεπτά 
     (Αριθµητικά): 20,70 
 
  Άρθρο ∆-113.2: Εντάσεως 40 Α       
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 55) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι τρία € και πενήντα λεπτά 
     (Αριθµητικά): 23,50 
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Άρθρο ∆-114 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΛΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ  
 
∆ιακόπτης πινάκων (ραγοδιακόπτης) περιορισµένων διαστάσεων χωνευτός µε µοχλίσκο, 
δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
  Άρθρο ∆-114.1: Εντάσεως 25 Α       
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 55) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι € και ογδόντα λεπτά 
     (Αριθµητικά): 20,80 
 
  Άρθρο ∆-114.2: Εντάσεως 40 Α       
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 55) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι τρία € και πενήντα λεπτά 
     (Αριθµητικά): 23,50 
 
  Άρθρο ∆-114.3: Εντάσεως 80 Α       
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 55) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα δύο € 
     (Αριθµητικά): 32,00 
 
  Άρθρο ∆-114.4: Εντάσεως 100 Α       
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 55) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα οκτώ € και πενήντα λεπτά 
     (Αριθµητικά): 38,50 
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Άρθρο ∆-115 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΤΗΚΤΙΚΗ  
 
Ασφάλεια συντηκτική πλήρης από πορσελάνη µε την βάση, µήτρα, πώµα και συντικτικό 
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. 
   
  Άρθρο ∆-115.1: Εντάσεως έως 25 Α και σπειρώµατος Ε 27  
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 54) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι € και πενήντα λεπτά 
     (Αριθµητικά):  6,50 
 
  Άρθρο ∆-115.2: Εντάσεως έως 67 Α και σπειρώµατος Ε 33  
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 54) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ώδεκα € και ογδόντα λεπτά 
     (Αριθµητικά): 12,80 
 



K:\N1000c\cons\tefhi\5300_ΤΜ .doc - 152 -  N1000c/5300/B06 

Άρθρο ∆-116 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ   
  ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ 
   
 
Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών κατάλληλος για τοποθέτηση µέσα σε 
µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη για 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. 
 
  Άρθρο ∆-116.1: Εντάσεως 10 Α     
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 55) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ € 
     (Αριθµητικά):  8,00 
 
  Άρθρο ∆-116.2: Εντάσεως 16 Α     
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 55) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα € 
     (Αριθµητικά):  9,00 
 
  Άρθρο ∆-116.3: Εντάσεως 25 Α     
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 55) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έντεκα € 
     (Αριθµητικά): 11,00 
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Άρθρο ∆-117 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ   
  ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ 
 
Μικροαυτόµατος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών κατάλληλος για τοποθέτηση µέσα σε 
µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής 
συνδεσµολογίας, για 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. 
 
  Άρθρο ∆-117.1: Εντάσεως 16 Α     
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 55) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έντεκα € 
     (Αριθµητικά): 11,00 
 
  Άρθρο ∆-117.2: Εντάσεως 20 Α     
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 55) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκατρία € 
     (Αριθµητικά): 13,00 
 
  Άρθρο ∆-117.3: Εντάσεως 40 Α     
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 55) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαπέντε € 
     (Αριθµητικά): 15,00 
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Άρθρο ∆-118 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ   
  ∆ΙΠΟΛΙΚΟΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20 Α 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 55) 
 
Μικροαυτόµατος για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών κατάλληλος για τοποθέτηση µέσα σε 
µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής 
συνδεσµολογίας, για 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. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆έκα € 
 (Αριθµητικά): 10,00 
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Άρθρο ∆-119 ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΣ ΜΕ ΤΟΝ  
  ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 96 Χ 96 MM ΣΧΕΣΕΩΣ  
  ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 250 / 5 Α 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 56) 
 
Αµπερόµετρο αντίστοιχης περιοχής ενδείξεως µε τον µετασχηµατιστή εντάσεως κλάσεως 
ακριβείας 0,5% κινητού σιδήρου µε τα υλικά και µικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως στον 
πίνακα πλήρως κατασκευασµένο στο εργαστάσιο, δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση,εγκατάσταση, εργασία συνδεσµολογήσεως και δοκιµών, παραδοτέο σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 75,00 
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Άρθρο ∆-120 ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΣ 0 - 500 V, ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 25/2 Α 
  ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  
  144 Χ 144 MM 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 56) 
 
Βολτόµετρο περιοχής ενδείξεως 0 - 500 V, µε ασφάλεια 25/2 Α πλήρες και τον µεταγωγέα 
βολτοµέτρου κλάσεως ενδείξεως ακριβείας 0,50% κινητού σιδήρου εγκατεστηµένο σε πίνακα 
διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας πλήρως κατασκευασµένο στο εργαστάσιο επίτοιχο ή 
επιδαπέδιο ερµάριο (πεδίο), µε τα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και 
την εργασία, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα δύο € 
 (Αριθµητικά): 72,00 
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Άρθρο ∆-121 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΑΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ 500 V ΠΛΗΡΗΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
  ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 25/2 Α ΠΛΗΡΕΣ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 52) 
 
Ενδεικτική λυχνία τάσεως µέχρι 500 V 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. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι ένα € 
 (Αριθµητικά): 21,00 
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Άρθρο ∆-122 ΕΡΜΑΡΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ ΙΣΧΥΟΣ, ΟΝΟΜAΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΕΩΣ 
  500 V, 50 ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ ΑΝΑ ∆ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΡ 20, ΜΕ  
  ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΣΕ 5 ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30 KVAR 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 52) 
 
Ερµάριο βελτιώσεως συντελεστού ισχύος, ονοµστικής τάσεως 500 V, 50 περιόδων ανά 
δευτερόλεπτο, προστασίας ΙΡ 20, µε πυκνωτές σε 5 βαθµίδες και µε όλα τα όργανα γιά την 
αυτόµατη ζεύξη και απόζεύξή τους ανάλογα µε τις ανάγκες της άεργης ισχύος µε την 
βοήθειαν ηλεκτρονικού ρυθµιστού δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση 
µε τα απαραίτητα καλώδια και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια εκατόν πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 1.150,00 
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Άρθρο ∆-123 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΟΥ ∆ΕΗ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 52) 
 
Σύνδεση µετρητού ∆ΕΗ δηλαδή υλικά εργασία, και καταβολή στη ∆ΕΗ της σχετικής δαπάνης 
συνδέσεως, αναγόµενα σε εργασία για την σύνδεση ενός µετρητού της ∆ΕΗ.  
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια  € 
 (Αριθµητικά): 300,00 
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Άρθρο ∆-124 ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ. ΕΣΧΑΡΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 100 MM 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 34) 
 
Εσχάρες καλωδίων, βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισµένη εν θερµώ, λαµαρίνα πάχους 
1,0 mm, ύψους 60 mm, µε όλα τα ειδικά εξαρτήµατα διαµόρφωσης (γωνίες, συστολές κ.λ.π.), 
στήριξης ή ανάρτησης, πλήρως εγκατεστηµένες σύµφωνα µε την µελέτη  και το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-01-03 ''Εσχάρες και Σκάλες Καλωδίων''. Περιλαµβάνεται το προσωπικό και ο εξοπλισµός 
που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών και τα πάσης φύσεως κύρια και βοηθητικά 
υλικά που ενσωµατώνονται.  
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους (µµ)    
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ώδεκα € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 12,50 
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
 
Άρθρο ∆-125 ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟ U-PVC,   
  ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ16MM 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 41) 
 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός από ειδικά σταθεροποιηµένο θερµοπλαστικό υλικό 
U-PVC ανθεκτικό στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή 
σωλήνας µε τα απαραίτητα πλαστικά προστόµια και µικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως 
κλπ. πλήρως εγκατεστηµένος. 
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους (µµ)    
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € και ογδόντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  3,80 
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Άρθρο ∆-126 ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ R-TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ XΩΝΕΥΤΗ   
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 61) 
 
Πρίζα τηλεόρασης τερµατική xωνευτή όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές, δηλ. προµήθεια, 
προσκόµιση, υλικά, µικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης.    
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι ένα € 
 (Αριθµητικά): 21,00 
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Άρθρο ∆-127 ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ 75Ω   
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 48) 
 
Καλώδιο οµοαξωνικό 75Ω όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές, ορατό ή εντοιxισµένο εντός 
καναλιού (σxάρα) ασθενών ρευµάτων ή εντός πλαστικού σωλήνα, δηλ.προµήθεια, προσκόµιση, 
υλικά, µικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης και ρύθµισης.    
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € και ενενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  3,90 
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Άρθρο ∆-128 ΚΕΡΑΙΑ R-TV ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙ∆Α 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 61) 

 
Κεραία Τ.V. - R 75 Ω, όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές, κατάλληλη για λειτουργία 
κεντρικής εγκατάστασης τηλεόρασης - ραδιοφώνου,περιλαµβανόµενων του ενισχυτή 
σήµατος,του κατανεµητή σήµατος,καθώς επίσης και του ιστού στήριξης και των αναγκαίων για 
την ασφαλή στερέωση και στήριξη αυτής,αντιρίδων,κλπ., δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση 
υλικών και µικρουλικών και εργασία εγκατάστασης,ασφαλούς στερέωσης,ρύθµισης,δοκιµών και 
θέσης σε κανονική και πλήρη λειτουργία.    
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια είκοσι € 
 (Αριθµητικά): 320,00 
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Άρθρο ∆-129 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (PE), Φ63 mm 6 Atm   
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6620.1) 
 
Για την προµήθεια και πλήρη τοποθέτηση εύκαµπτου πλαστικού σωλήνα πολυαιθυλενίου 
Ρ.Ε.-Η.D. (HIGH DENSITY) διαµέτρου Φ63, µε πίεση λειτουργίας 6 ατµοσφαιρών, σύµφωνα 
µε το DIN 8074 (σειρά 4), εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, για την κατασκευή σωληνώσεων 
κατάλληλων για την υπόγεια διέλευση καλωδίων οιασδήποτε διαµέτρου, για δίκτυα 
πυρασφάλειας κλπ. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου των 
σωλήνων, του σύρµατος τραβήγµατος καλωδίων καθώς και κάθε άλλου υλικού που 
απαιτείται, η δαπάνη εκτύλιξης και έκτασης του σωλήνα για την ευθυγράµµισή του δίπλα 
στην τάφρο, κοπής του στα µήκη που απαιτούνται, σύνδεσής του, που θα γίνει µε 
κατάλληλες πλαστικές µούφες, τοποθέτησης του σύρµατος καλωδίων, η δαπάνη 
επισήµανσης των σωλήνων καθώς και η δαπάνη συγκρότησης δέσµης σωλήνων. 
Περιλαµβάνεται επίσης η ανηγµένη δαπάνη κάθε είδους αντλήσεως υδάτων και κάθε είδους 
δυσχέρεια από τυχόν ύπαρξη νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών που 
απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 
 
Τιµή ανά µέτρο πραγµατικού αξονικού µήκους εγκατεστηµένου εύκαµπτου πλαστικού 
σωλήνα πολυαιθυλενίου (ΡΕ) Φ 63, 6 ατµοσφαιρών πλήρως εγκατεστηµένου.  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  4,50 
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Άρθρο ∆-130 ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ  
 
Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, 
οπλισµένο µε δοµικό πλέγµα Β500C, µε τοιχώµατα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια 
έλξης και 15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα σχέδια 
λεπτοµερειών της µελέτης 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
• η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος 

• η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προµήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασµένου 
φρεατίου 

• η διαµόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των 
καλωδίων  

• στεγανό κάλυµµα από µπακλαβωτή λαµαρίνα εδραζόµενο σε µεταλλικό πλαίσιο µέσω 
ελαστικού παρεµβύσµατος, µε διάταξη µανδάλωσης µε χρήση ειδικού εργαλείου και 
αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση 
εποξειδικής βαφής) 

• η επισήµανση του φρεατίου, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη  

Τιµή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής: 
 
 
 Άρθρο ∆-130.1 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm 
   (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548) 

 

 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα € 
   (Αριθµητικά): 60,00 
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Άρθρο ∆-131 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΛΩ∆ΙΟ UTP 100, CATEG. 6,  4 ΖΕΥΓΩΝ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 48) 
 
Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 6, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση υλικών και 
µικροϋλικών επί τόπου και εργασία τοποθέτησης για πλήρη και κανονική λειτουργία.  
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € 
 (Αριθµητικά):  3,00 
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Άρθρο ∆-132 ΚΕΝΤΡΙΚO RACK 15U ME ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ∆ΙΚΤΥΟΥ V-D 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 49) 
 
Ικρίωµα Rack 15U, µε τα δύο patch panels 16ports για τις πρίζες data και τα switches και ένα 
patch panel 8ports για τις πρίζες voice, τους δύο µεταγωγείς δικτύου 16 ports, το Router, 
όπως περιγράφονται στη µελέτη και τις Προδιαγραφές, µε έλεγχο και δοκιµές µε τα patch 
cords και τα λοιπά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία για την παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
   
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια εξακόσια πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 1.650,00 
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Άρθρο ∆-133 RACK 15U ∆ΙΚΤΥΟΥ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 49) 

 
   
Ικρίωµα Rack 15U, µε το patch panel 8ports και το µεταγωγέα δικτύου 8ports, όπως 
περιγράφονται στη µελέτη και τις Προδιαγραφές, µε έλεγχο και δοκιµές µε τα patch cords και 
τα λοιπά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία γιά την παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία.    
 
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τετρακόσια πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 450,00 
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Άρθρο ∆-134 ΜΟΝΗ ΠΡΙΖΑ RJ45 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6, ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΑΦΩΝ, ΧΩΝΕΥΤΗ,  
  ΕΠΙΤΟΙΧΗ Η ΣΕ ΚΑΝΑΛΙ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 49) 

 
Θέση εργασίας δικτύου ασθενών ρευµάτων (Voice-Data) που αποτελείται από µία µονή 
πρίζα RJ 45 κατηγορίας 6, εντοιχισµένη ή επίτοιχη µόνη της ή σε κοινό κουτί µε άλλες όµοιες, 
ή σε επίτοιχο κανάλι, µε πλαίσιο και κουτί για τοποθέτηση µε κατάλληλη βάση αγκίστρωσης 
σε τοίχο ή κανάλι, µε προτυπωµένο κύκλωµα απόσβεσης σηµάτων όπως περιγράφεται στην 
περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές, µε όλα τα υλικά και µικρουλικά που απαιτούνται µε 
την εργασία τοποθέτησης της πρίζας, για παράδοση της θέσης εργασίας έτοιµης προς 
χρήση. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαοκτώ € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 18,50 
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Άρθρο ∆-135 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 61) 

 
Τηλεφωνικό κέντρο δύο εξωτερικών γραµµών, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, µε τα υλικά, 
µικροϋλικά, εργασίες σύνδεσης δοκιµών κτλ. παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτακόσια σαράντα € 
 (Αριθµητικά): 740,00 
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Άρθρο ∆-136 VIDEO PROJECTOR 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 48) 
 
Video projector σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, µε την βάση στήριξης στην οροφή, το 
τηλεχειριστήριο µε τις καλωδιώσεις Audio, VGA & HDMI, το πλαστικό επίτοιχο κυτίο 
τερµατισµού των καλωδιώσεων, µε όλα τα µικρουλικά σύνδεσης και στήριξης, πλήρως 
εγκατεστηµένο και έτοιµο προς λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πεντακόσια τριάντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 535,00 
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Άρθρο ∆-137 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΟΥ∆ΟΥΝΙΟΥ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 56) 

 
Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης ηλεκτρικού κουδουνίου πλήρης µε τα υλικά και µικροϋλικά 
και την τοποθέτηση του για πλήρη λειτουργία.    
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα € 
 (Αριθµητικά): 70,00 
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Άρθρο ∆-138 ΜΠΟΥΤΟΝ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΟΥ∆ΟΥΝΙΟΥ   
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 62) 
 
Μπουτόν ηλεκτρικού κουδουνίου πλήρες µε τα υλικά και µικροϋλικά και την τοποθέτηση του 
για πλήρη λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι € 
 (Αριθµητικά): 20,00 
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Άρθρο ∆-139 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΥ∆ΟΥΝΙ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, Φ150
  (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. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα ένα € 
 (Αριθµητικά): 61,00 
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Άρθρο ∆-140 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΥ∆ΟΥΝΙ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, Φ100
  (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. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 50,00 
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Άρθρο ∆-141 ΜΕΓΑΦΩΝΟ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΗΣ 9/6W, 100V 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 56) 
  
Μεγάφωνο οροφής ή ψευδοροφής 9/6 W, 100V, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές µετά των 
υλικών και µικροϋλικών σύνδεσης και στήριξης, πλήρως εγκατεστηµένο και έτοιµο προς 
λειτουργία.    
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα δύο € 
 (Αριθµητικά): 52,00 
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Άρθρο ∆-142 ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΠΥΚΝΩΤΙΚΟ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 56) 
  
Μικρόφωνο πυκνωτικό µε τη βάση στήριξης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές σύνδεσης και 
στήριξης, πλήρως εγκατεστηµένο και έτοιµο προς λειτουργία.    
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα επτά € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 57,50 
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Άρθρο ∆-143 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ 
 
Ενισxυτής ήχου,σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, πλήρως εγκατεστηµένος και έτοιµος προς 
λειτουργία.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
   
  Άρθρο ∆-143.1: 100W       
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 56) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν ενενήντα τρία € 
     (Αριθµητικά): 193,00 
 
  Άρθρο ∆-143.2: 240W       
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 56) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια είκοσι οκτώ € 
     (Αριθµητικά): 228,00 
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Άρθρο ∆-144 CD PLAYER  - ΚΑΣΣΕΤΟΦΩΝΟ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 56) 
 
CD PLAYER µε κασσετόφωνο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, πλήρως εγκατεστηµένο και 
έτοιµο προς λειτουργία.  
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν δεκαπέντε € 
 (Αριθµητικά): 115,00 
 
 



K:\N1000c\cons\tefhi\5300_ΤΜ .doc - 181 -  N1000c/5300/B06 

Άρθρο ∆-145 ΜΕΓΑΦΩΝΟ ΧΟΑΝΗΣ (ΚΟΡΝΑ) ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΥ 50W/80W 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 56) 
 
Μεγάφωνο τύπου κόρνας, 50/80W,  µε τάση λειτουργίας 100V σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στην Τεχνική Περιγραφή, Τεχνικές Προδιαγραφές και σχέδια της µελέτης, πλήρες, δηλαδή 
προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου, εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης για 
παράδοση µετά από δοκιµές σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα οκτώ € 
 (Αριθµητικά): 98,00 
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Άρθρο ∆-146 ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΥΠΟΥ J1VV-U ΟΡΑΤΟ Η ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ∆ΙΠΟΛΙΚΟ 
 
Καλώδιο τύπου J1VV-U 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. 
 
 
  Άρθρο ∆-146.1: ∆ιατοµής: 2 Χ 1,5 mm2    
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 47) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € και είκοσι πέντε λεπτά 
     (Αριθµητικά):  4,25 
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Άρθρο ∆-147 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 62) 
 
Κεντρικός πίνακας ασφαλείας έναντι κλοπής, όπως αυτός αναλύεται και περιγράφεται στις 
προδιαγραφές, µε τα υλικά και µικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης, πλήρως εγκατεστηµένος 
και έτοιµος για λειτουργία.    
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτακόσια πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 750,00 
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Άρθρο ∆-148 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 62) 
 
Ανιχνευτής κίνησης παθητικών υπερύθρων, ευρείας δέσµης και εµβέλειας 12m, ή στενής 
δέσµης και εµβέλειας 21m, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, µε τα υλικά και µικροϋλικά 
στήριξης και σύνδεσης, πλήρως εγκατεστηµένος και έτοιµος για λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 55,00 
 
 



K:\N1000c\cons\tefhi\5300_ΤΜ .doc - 185 -  N1000c/5300/B06 

Άρθρο ∆-149 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΘΥΡΩΝ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 62) 
 
Μαγνητική επαφή περιλαµβανόµενου του αναλυτή δονήσεων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, 
µε τα υλικά και µικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης, πλήρως εγκατεστηµένη και έτοιµη για 
λειτουργία.    
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι € 
 (Αριθµητικά):  6,00 
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Άρθρο ∆-150 ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 
 
Φαροσειρήνα συναγερµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, µε τα υλικά και µικροϋλικά 
στήριξης και σύνδεσης, πλήρως εγκατεστηµένη και έτοιµη για λειτουργία.    
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
  Άρθρο ∆-150.1: εσωτερικού χώρου     
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 62) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα οκτώ € 
     (Αριθµητικά): 78,00 
 
  Άρθρο ∆-150.2: εξωτερικού χώρου     
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 62) 
  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα εννέα € 
     (Αριθµητικά): 89,00 
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Άρθρο ∆-151 ΚΟΝΣΟΛΑ - ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ LCD 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 62) 
 
Χειριστήριο συστήµατος ασφαλείας, µε πληκτρολόγιο και οθόνη υγρού κρυστάλλου, µε τα 
υλικά και µικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, πλήρως εγκατεστηµένο και έτοιµο για λειτουργία.    
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια τριάντα € 
 (Αριθµητικά): 230,00 
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Άρθρο ∆-152 ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΥΠΟΥ A05VV-U ∆ΙΠΟΛΙΚΟ 
 
 
Καλώδιο τύπου A05VV-U χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση υλικών και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, 
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή 
αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. 
 
  Άρθρο ∆-152.1: ∆ιατοµής: 2 Χ 1,5 mm2    
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 46) 
  
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € και είκοσι λεπτά 
     (Αριθµητικά):  3,20 
 
 
  Άρθρο ∆-152.2: ∆ιατοµής: 3 Χ 1,5 mm2    
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 46) 
  
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € και δέκα λεπτά 
     (Αριθµητικά):  4,10 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 
 
Άρθρο ∆-153 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 675KG, ΤΡΙΩΝ  
  ΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 0,65 M/S 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 63) 
 
Ανελκυστήρας υδραυλικός προσώπων ωφέλιµου φορτίου 675Kgr (9 ατόµων), τριών 
στάσεων, ταχύτητας 0,65m/sec, διαστάσεων θαλαµίσκου 1200 x 1400 mm καθαρού ύψους 
2m, ανοίγµατος πόρτας 1.1m, έµµεσης ανάρτησης (2:1), µε τροχαλία Φ400, έµβολο Φ90x5, 
δύο οδηγoύς από υλικό St37 µε διαστάσεις Τ 89 x 62 x 16 mm, έξι (6) συρµατόσχοινα 
Φ10mm, µε µονάδα ισχύος αποτελούµενη από δοχείο λαδιού και αντλία – ηλεκτροκινητήρα 
125lt/min - 11Κw (380V) σύµφωνα µε την µελέτη, δηλαδή προµήθεια και εγκατάσταση  και 
παράδοση, µετά τις απαιτούµενες δοκιµές, σε πλήρη λειτουργία.    
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαέξι χιλιάδες εννιακόσια  € 
 (Αριθµητικά): 16.900,00 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
Άρθρο ∆-154 ΤΑΙΝΙΑ ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΧΑΛΚΙΝΗ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ: 30X3 MM 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 45) 

 
Ταινία από χαλκό διατοµής 30x3mm εργαστηριακά δοκιµασµένη κατά ΕΝ 50164-2 
χρησιµοποιούµενη για την θεµελειακή γείωση εγκιβωτισµένη στο σκυρόδεµα 
(συµπεριλαµβανοµένου τους σφικτήρες δοκιµασµένους κατά ΕΝ 50164-1 για την σύνδεσή 
της µε τον οπλισµό) ή εντός εδάφους δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση και 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € και ογδόντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  14,80 
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Άρθρο ∆-155 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΧΑΛΚΙΝΟΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ8 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 45) 
 
Αγωγός χάλκινος διαµέτρου Φ8 εργαστηριακά δοκιµασµένος κατά ΕΝ 50164-2 και σύµφωνα  
µε τα  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-01-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-02-00 πλήρως εγκατεστηµένος 
µε τα διάφορα απαιτούµενα µικροϋλικά του.    
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € και ογδόντα πέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά):  2,85 
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Άρθρο ∆-156 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ – ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ (ΠΑΣΣΑΛΑΚΙΑ) ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ  
  ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 45) 
 
Στήριγµα για ταινία γείωσης σε έδαφος για την διατήρηση της ταινίας σε κατακόρυφη θέση 
καθώς και σε σταθερή απόσταση 50mm από τον πυθµένα του σκάµατος. Κατασκευασµένο 
από χάλυβα, θερµά γαλβανισµένο πλήρως εγκατεστηµένο µε τα διάφορα απαιτούµενα 
µικροϋλικά του.  
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  4,50 
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Άρθρο ∆-157 ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ -ΤΑΙΝΙΑΣ ή ΤΑΙΝΙΑΣ - ΑΓΩΓΟΥ ή 
  ΑΓΩΓΟΥ - ΑΓΩΓΟΥ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 45) 

 
Σφιγκτήρας διασταύρωσης ή διακλάδωσης βαρέως τύπου για σύσφιξη ταινιών 30x3mm ή 
αγωγών Φ8 εργαστηριακά δοκιµασµένος κατά ΕΝ 50164-1 και σύµφωνα  µε τα  ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-04-50-01-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-02-00 µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης 
πλήρως εγκατεστηµένος και έτοιµος προς λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € και είκοσι λεπτά 
 (Αριθµητικά):  4,20 
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Άρθρο ∆-158 ΣΥΣΤΟΛΟ∆ΙΑΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΧΑΛΚΙΝΟΣ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 45) 
 
Εξάρτηµα απορρόφησης συστολών – διαστολών συλλεκτήριων αγωγών κυκλικής διατοµής, 
κατασκευασµένο από από χάλκινο (Cu) έλασµα διαστάσεων 20x3mm και δύο διπλούς 
σφιγκτήρες στα άκρα του, εργαστηριακά δοκιµασµένο κατά ΕΝ 50164-1 και σύµφωνα  µε το  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-01-00 µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης πλήρως εγκατεστηµένος 
ανά περίπου 20m ευθύγραµµου µήκους συλλεκτηρίου αγωγού και έτοιµος προς λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € και είκοσι λεπτά 
 (Αριθµητικά):  4,20 
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Άρθρο ∆-159 ΙΣΤΟΣ 2,0M - ΡΑΒ∆ΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΣΑΠ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 45) 

 
Ιστός ύψους 2,0m, διαµέτρου 2’’, χρησιµοποιούµενος για ράβδο σύλληψης κεραυνικού 
πλήγµατος, σύµφωνα µε την µελέτη, κατασκευασµένος από χάλυβα, θερµά γαλβανισµένο, 
κατακόρυφα στηριζόµενος και συνδεόµενος µε τους συλλεκτήριους αγωγούς µε κατάλληλο 
σφιγκτήρα, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση των υλικών στον τόπο του έργου, 
εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα οκτώ € 
 (Αριθµητικά): 58,00 
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Άρθρο ∆-160 ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ   
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 45) 

 
Σύνδεσµος (Περιλαίµιο) γεφύρωσης αγωγών οµβρίων κατασκευασµένος από χάλυβα θερµά 
επιψευδαργυρωµένο (St/tZn), εργαστηρικά δοκιµασµένος κατά ΕΝ 50164-1, τύπου ΕΛΕΜΚΟ 
6501400, σε συνδυασµό µε εξάρτηµα τύπου 6205100, για τη στερέωση στο σύστηµα 
αντικεραυνικής προστασίας των υδρορρόων, πλήρως εγκατεστηµένος , σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι € 
 (Αριθµητικά):  6,00 
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ΟΜΑ∆Α Ε – ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
 
Άρθρο Ε-1: ΓΑΡΜΠΙΛΟ∆ΕΜΑ ΠΑΧΟΥΣ 7CM ΤΩΝ 350KG ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ   
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3208) 
 

Γαρµπιλόδεµα µε λιθοσύντριµµα (γαρµπίλι) διαστάσεων 0, 4 έως 1 cm, παντός είδους 
τµηµάτων έργου, πάχους µέχρι 7 cm, σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του 
εδάφους, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά 
σκυροδέµατος". Επι του νωπού γαρµπιλοδέµατος του δαπέδου γίνεται επίπαση 
σκληρυντικού υλικού τύπου MASTERTOP 100NC και διάστρωση µε µηχανικό λειαντήρα 
(ελικόπτερο). Στο γαρµπιλόδεµα διαµορφώνονται αρµοί διακοπής του δαπέδου σε 
φατνώµατα περίπου 15-20m2 και σφράγιση των αρµών µε κατάλληλο σφραγιστικό 
πολυουρεθανικό ή πολυσουλφιδικό υλικό.  

 
 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  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επενδυµένης επιφάνειας. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαοκτώ € 
 (Αριθµητικά): 18,00 
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Άρθρο Ε-2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΚΟΝΙΟ∆ΕΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
 ΜΟΝΩΣΗ ∆ΩΜΑΤΩΝ. 

  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 3504) 
 
Κατασκευή στρώσεων µεταβλητού πάχους από κυψελωτό κονιόδεµα βάρους 400 και 600 
kg/m3, µε 250 kg τσιµέντου ανά m3, στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις για την 
µόνωση δωµάτων και την δηµιουργία των απαιτουµένων ρύσεων. Συµπεριλαµβάνεται η 
προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάµιξη (χειρονακτικά ή µε αναµικτήρα 
σκυροδέµατος), o καθαρισµός της επιφανείας διάστρωσης (πλάκα από σκυρόδεµα), η 
διάστρωση σε πρώτη φάση στρώσης από κυψελωτό κονιόδεµα των 400 kg/m3 (σε πάχος ίσο 
προς τα 2/3 του συνολικού προβλεποµένου) και η διάστρωση, µετά την παρέλευση του 
προβλεποµένου από την µελέτη χρόνου, του υπολοίπου πάχους µε κυψελωτό κονιόδεµα των 
600 kg/m3. 
 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό € 
 (Αριθµητικά): 100,00 
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Άρθρο Ε-3: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Η  ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΕΣ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7312) 

 
Επιστρώσεις µε εγχώριες φυσικές πλάκες ή ισοδύναµες ορθογωνισµένες, πλευράς άνω των 30 
cm, µε αρµούς πάχους το πολύ 1 cm µε τα υλικά, πλάκες, τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου και 
την εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 
"Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι πέντε € 
 (Αριθµητικά): 25,00 
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Άρθρο Ε-4:  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 και την ΕΤΕΠ 03-07-
02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".   
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε αρµούς 1 
έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, ή µε κόλλα πλακιδίων κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, 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.  
 
Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα υλικά 
πάσης φύσεως επί τόπου. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
 Άρθρο Ε-4.1: Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4,  
    διαστάσεων 20x20 cm  
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7331) 
 
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι οκτώ € 
    (Αριθµητικά): 28,00 
 
 
 Άρθρο Ε-4.2: Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4,  
    διαστάσεων 40x40 cm  
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7331) 
 
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα δύο € 
    (Αριθµητικά): 32,00 
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Άρθρο Ε-5:  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, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".  
 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, µε αρµούς 1 έως 2 mm, σε 
στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, µε πρόσµικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης µε 
την επιφάνεια εφαρµογής, ή µε κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, 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.  
 
Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα υλικά 
πάσης φύσεως επί τόπου. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
 Άρθρο Ε-5.1: Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 
    20x20 cm  
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7326.1) 
 
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα € 
      (Αριθµητικά): 30,00 
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Άρθρο Ε-6: ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ) ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7326.1) 
 
Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων, 
µονόχρωµα ή έχρωµα, µε αρµούς πλάτους 2 mm, στερεούµενα µε  τσιµεντοκονία ή κόλλα 
πλακιδίων.  
Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα υλικά 
πάσης φύσεως επί τόπου. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € 
 (Αριθµητικά):  4,00 
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Άρθρο Ε-7: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ  ΜΕ  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟΥ 
 ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ   

  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7335) 
 
Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας πάχους από 2,00cm έως 7,00cm µε τσιµεντοκονίαµα, 
αποτελούµενες από µία διάστρωση τσιµεντοκονιάµατος των 450kg τσιµέντου µε άµµο 
χονδρόκοκκη και µεσαίας διαβάθµισης και δεύτερη διάστρωση µε πατητό τσιµεντοκονίαµα των 
600 kg τσιµέντου µε λεπτοκόκκη άµµο µε προσθήκη ενισχυτικού πρόσφυσης (βελτιωτική ρητίνη 
από πολυµερικό γαλάκτωµα) που προστίθεται στο νερό ανάµιξης της τσιµεντοκονίας σε 
αναλογία ρητίνη / νερό : 1/1. 
  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 
  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι πέντε € και σαράντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 25,40 
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Άρθρο Ε-8 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΓΑΡΜΠΙΛΟΜΩΣΑΪΚΟΥ- ΓΑΡΜΠΙΛΟΜΩΣΑΪΚΟ ΠΑΧΟΥΣ 5cm 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7359) 
 
Επιστρώσεις γαρµπιλοµωσαικού πάχους 5cm µε κοινό τσιµέντο και θραυστά αδρανή 
διαστάσεων 0,4 έως 1,0 cm. Υλικά και εργασία αναµίξεως, διαστρώσεως, κυλινδρώσεως και 
κατεργασίας µε µηχανή ή χειροτροχό ώστε η τελική επιφάνεια να είναι απόλυτα επίπεδη και 
λεία. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
  
   
  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαεννέα € 
 (Αριθµητικά): 19,00 
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Άρθρο Ε-9: ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ) ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7396) 

 
Περιθώρια (σοβατεπιά) µε πλαστικά πλακίδια διαστάσεων 30x10 cm ή λωρίδων, πάχους 5,0 
mm, από χλωριούχο πολυβινίλιο (PVC), µονοπαγούς υφής (χωρίς πολλαπλές στρώσεις) 
οποιουδήποτε σχεδίου και χρωµατισµού, σύµφωνα µε την µελέτη. Περιλαµβάνεται 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): Τρία € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  3,50 
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Άρθρο Ε-10:  ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΛΩΡΙ∆Α  ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΒΑΘΜΙ∆ΩΝ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ7416) 

 
Επεξεργασία της επιφάνειας των µαρµάρινων βαδµίδων µε µηχανικά µέσα ή εργαλεία και 
ηλεκτροεργαλεία χειρός, για την διαµόρφωση αδρής, αντιολισθητικής λωρίδας σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις της µελέτης. 
Yλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράµµισης. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε € 
 (Αριθµητικά):  5,00 
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Άρθρο Ε-11: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΜΕ ΥΣΤΕΡΟΧΥΤΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 
 ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 8 CM 

  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7373.1) 
 
Κατασκευή εγχρώµου βαρέως τύπου βιοµηχανικού δαπέδου, µετά της απαιτουµένης 
υποβάσεως από οπλισµένο σκυρόδεµα ελαχίστου πάχους 8 cm ή ινοπλισµένη κονία (µε ίνες 
προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, µε σµύριδα ή χαλαζιακή άµµο, σύµφωνα 
µε την µελέτη.  
Περιλαµβάνονται:  

α)  ∆ιάστρωση σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20, οπλισµένου µε δοµικό πλέγµα 
κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 8 έως 10 cm στα σηµεία απορροής και 10 έως 
12 cm στις κορυφές και εφαρµογή στις περιµετρικά των υπαρχόντων φρεατίων 
εποξειδικού υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέµατος µε το παλαιό.  

β)  Εξοµάλυνση της επιφανείας του σκυροδέµατος µε πήχη (δονητικό ή κοινό).  
γ)  Συµπύκνωση του σκυροδέµατος και λείανση της επιφανείας του µε χρήση στροφείου 

(ελικόπτερο), συγχρόνως µε την επίπαση µε µίγµα αποτελούµενο σε ποσοστό 60% 
περίπου από χαλαζιακή άµµο και 40% από τσιµέντο, πλαστικοποιητές και χρωστικές 
ουσίες, σύµφωνα µε την µελέτη. 

δ)  Πρόσθετη επεξεργασία επιφανειακής σκλήρυνσης πάχους 3 mm, µε την χρήση 
µίγµατος λεπτοκόκκων αδρανών από χαλαζιακά πετρώµατα (quartz) και 
προσµίκτων.  

ε)  ∆ιαµόρφωση αρµών µε κοπή εκ των υστέρων µε αρµοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και 
σε βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών µε 
ελαστοµερές υλικό.  

στ)  Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ηµέρες τουλάχιστον, µε κάλυψη αυτής µε 
νάϋλον.  

 
Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, διαµόρφωσης, συντήρησης, υλικά και µικροϋλικά επί 
τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως επεξεργασµένου δαπέδου 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι πέντε € 
 (Αριθµητικά): 25,00 
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Άρθρο Ε-12: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΠΗΤΑ ΑΠΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΟ (PVC) 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7396) 

 
Επιστρώσεις µε τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ή παρόµοιο, σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα", πάχους 2 mm, µονοπαγούς υφής (όχι 
πολλαπλών στρώσεων), οποιουδήποτε χρωµατισµού, επικολλούµενου µε συµβατή κόλλα σε 
λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωµα. Περιλαµβάνονται ο πλαστικός τάπητας, οι 
λωρίδες τερµάτων, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής,  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαεπτά € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 17,50 
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Άρθρο Ε-13:ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ Laminate 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5343) 

 
∆άπεδα από συνθετική ξυλεία µε βάση οµογενείς ινοσανίδες υψηλής πυκνότητας (HDF) και 
υµένα µελαµίνης (LAMINATE),κατηγορίας ΑC4 class 32, ελαχίστου πάχους 9 mm, από σανίδες 
πλάτους και χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας και µήκους σανίδων τουλάχιστον 1,20m µε 
εµφάνιση αποµίµησης ξύλου δρυος. Οι σανίδες θα διαστρώνονται «κολυµβητά» πάνω σε 
υπόστρωµα από αφρώδες υλικό µε κλειστές κυψέλες µικρού πάχους (3 έως 5 mm) τύπου 
ETHAFOAM SD ή ισοδύναµο (συµπεριλαµβανοµένου στην τιµή) για ηχοµόνωση από 
κτυπογενείς θορύβους, εκτός εάν το υπόστρωµα αυτό είναι ενσωµατωµένο σαν στρώση βάσης 
από τον κατασκευαστή των σανίδων. Οι επιµήκεις σανίδες θα εφαρµόζουν η µία στην άλλη µε 
κατάλληλες εγκοπές (κουµπώνουν) χωρίς κόλλα, ώστε να είναι δυνατή η αποσυναρµολόγηση 
και επανατοποθέτησή τους µε ελάχιστη φθορά και θα τοποθετούνται πάνω σε λεία και επίπεδη 
υπάρχουσα ή νέα επιφάνεια.  
Η απόχρωση θα επιλεγεί από την Επίβλεψη. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται τα υλικά (ξυλεία και αφρώδες υπόστρωµα) και µικροϋλικά (πχ 
αρµοκάλυπτρα αρµών διαστολής), η τοπική προετοιµασία υπάρχουσας επιφάνειας µε 
στοκάρισµα ρωγµών και λοιπών ανωµαλιών κτλ. και η εργασία για πλήρη καθαρισµό της 
επιφανείας και τοποθέτηση. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτόµενης επιφάνειας 
           
  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι δύο € 
 (Αριθµητικά): 22,00 
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Άρθρο Ε-14: ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ LAMINATE  ΠΛΑΤΟΥΣ 5 ΕΩΣ 8 cm 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5351) 
 
Σοβατεπί συνθετικό, προκατασκευασµένο τύπου laminate ή ισοδύναµο πλάτους από 5 εως  
8cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm και µήκους τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως κατεργασµένα και 
τοποθετηµένα µε ατσαλόπροκες ή UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις 
συνδέσεις των περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των γωνιών, που θα καλύπτονται µε στόκο 
στην απόχρωση του ξύλου, µαζί µε τα ψευδοσοβατεπιά που θα τοποθετηθούν στον 
ανεπίχριστο τοίχο, τις εγκοπές - αρµούς αερισµού, τα ειδικά προς τούτο σοβατεπιά για τη 
δηµιουργία διακένου αερισµού µε ανοξείδωτη σίτα στις απαιτούµενες θέσεις, µε τα υλικά και 
µικροϋλικά και την εργασία πλήρους κατασκευή. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € 
 (Αριθµητικά):  3,00 
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Άρθρο Ε-15: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ  
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7396) 

 
Προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση, γραµµογράφηση και παράδοση έτοιµου για χρήση, 
συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας  γενιάς  επί τόπου του έργου, µε ελαστική υπόβαση από ίνες 
θυσανωτές, τοποθετηµένος επάνω σε σταθερή επιφάνεια, σύµφωνα µε τη µελέτη της 
υπηρεσίας.  
Η ποιότητα του νήµατος θα είναι 100% από πολυαιθυλένιο, στα 10.560Dtex και θα διαθέτει 
κύρια υπόβαση από πολυπροπυλένιο και δευτερεύουσα από Latex, µε προστασία κατά των 
υπεριωδών ακτινοβολιών.  Η ελαστική αυτή υπόβαση πρέπει να έχει δυνατότητα 
αποστράγγισης των νερών από εξόδους απορροής, διαµέτρου 4mm κάθε 10x10cm. 
Το ύψος πέλους θα είναι στα 33mm και το συνολικό ύψος (υπόβασης και πέλους) στα 35mm.   
Το συνολικό βάρος θα είναι  1.790gr/m2, ενώ το βάρος του πέλους 980gr/m2. 
Η υδατοπερατότητα του χλοοτάπητα θα πρέπει να κυµαίνεται στα 60lt/m2/min 
Τα ρολά, πλάτους 4,00m, αφού απλωθούν, συγκολλούνται στις ενώσεις µε ειδικές ταινίες, πάνω 
στις οποίες διαστρώνεται πολυουρεθάνη δύο συστατικών, ώστε να επιτυγχάνεται άρρηκτη 
σύνδεση µεταξύ τους. Όπου ορίζονται οι γραµµές του γηπέδου, κόβονται λωρίδες πλάτους 
10cm του χλοοτάπητα και αντικαθίστανται µε λωρίδες από το ίδιο υλικό , σε χρώµα άσπρο ή 
κίτρινο, επιτυγχάνοντας τη γραµµογράφηση του γηπέδου. 
Η πλήρωση του συνθετικού χλοοτάπητα θα γίνει µε προσθήκη χαλαζιακής άµµου κοκκοµετρίας 
0,4 mm, µε κατανάλωση 15 έως 17kg/m2 και κόκκων καουτσούκ κοκκοµετρίας 0,5 mm έως 2 
mm, µε κατανάλωση 6 έως 8kg/m2. 
Επί πρόσθετα ο ανάδοχος οφείλει, κατά τη διαδικασία ένταξης του υλικού στο έργο, να 
προσκοµίσει στην υπηρεσία  τα κάτωθι: 
Παροχή γραπτής εγγύησης πέντε (5) ετών, από την προµηθεύτρια εταιρεία για τον 
προσφερόµενο χλοοτάπητα.   
ISO 9001:2000 περί διασφάλισης της ποιότητας στην τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων, είτε του 
ιδίου του αναδόχου, είτε, εφόσον ο ίδιος δεν διαθέτει, του υπεργολάβου µε τον οποίο θα 
συνεργαστεί, για την έντεχνη τοποθέτησή του. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτόµενης επιφάνειας 
   
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα € 
 (Αριθµητικά): 30,00 
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Άρθρο Ε-16: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ∆ΑΠΕ∆Ο TARTAN  
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7396) 

 
Επίστρωση επιφανειών στίβου µε συνθετικό τάπητα πάχους 13-15χιλ.  
Το ελαστικό δάπεδο, τύπου ταρτάν, θα αποτελείται κατά βάση από µίγµα πολυουρεθάνης και 
κόκκους ανακυκλωµένου λάστιχου ως πρώτη στρώση και µίγµα πολυουρεθάνης µε έγχρωµους 
κόκκους EPDM  ως δεύτερη και Τρίτη στρώση δηµιουργώντας δάπεδο υψηλών αντοχών, 
αναλλοίωτο από την επίδραση των καιρικών συνθηκών και της ηλιακής ακτινοβολίας.  
Η εφαρµογή θα πρέπει να γίνει επάνω σε  στεγνές επιφάνειες, καθαρές από υλικά που 
ενδεχοµένως να εµποδίζουν τη συνένωση, π.χ. σκόνη, χαλαρά σωµατίδια, ή στεγανοποιηµένο 
βιοµηχανικό ελικοπτερωµένο δάπεδο µε διπλό νάιλον στην υποδοµή για την αποφυγή 
ανερχόµενων υγρασιών. Πριν την τοποθέτηση της συνθετικής επιφάνειας πρέπει να έχει γίνει η 
εγκατάσταση, στο τελικό ύψος, όλων των υποδοχών των αθλητικών οργάνων. 
Αρχικά η επιφάνεια της ασφάλτου ή του σκυροδέµατος θα ψεκαστεί µε πολυουρεθανικό primer, 
χρησιµοποιώντας ψεκαστικό εξοπλισµό χωρίς αέρα (airless spray), ή βούρτσες για να 
επιτευχθεί έτσι η σωστή πρόσφυση µεταξύ της επιφάνειας αυτής και του συνθετικού τάπητα 
ταρτάν. Το στρώµα βάσης του συστήµατος πρέπει να κατασκευαστεί όσο το primer είναι ακόµη 
κολλώδες, εντός 12 ωρών από την εφαρµογή της πρώτης επίστρωσης. Η στερεοποίηση θα 
λάβει χώρα σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, µε την εξάτµιση του διαλύτη και την αντίδραση του 
υλικού µε την ατµοσφαιρική υγρασία.  
Εν συνεχεία θα τοποθετηθεί ένα στρώµα  ρευστού µίγµατος πολυουρεθάνης, µε κόκκους 
ανακυκλωµένου καουτσούκ κοκκοµετρίας 0,5-1,5mm. Το µίγµα αυτό θα απλωθεί µε ειδικό 
finisher ώστε να δηµιουργηθεί ένα στρώµα πάχους 11-12mm πάνω από τον ασφαλτοτάπητα ή 
στο στεγανοποιηµένο βιοµηχανικό δάπεδο. Το µίγµα θα παρασκευαστεί  επιτόπου µε χρήση 
αναδευτήρα χαµηλής περιστροφής (300-600 στροφές ανά λεπτό), για 1-2 λεπτά. Η ανάδευση 
του µίγµατος θα πρέπει να γίνεται µε προσοχή και κοντά στις πλευρές και στη βάση του 
δοχείου, προκειµένου να επιτυγχάνεται οµοιογένεια του µίγµατος. Κατά τη στερεοποίησή του, η 
θερµοκρασία δεν πρέπει να πέσει κάτω από τους 10oC.  
Αφού η επιφάνεια στερεοποιηθεί εντελώς (ανάλογα µε τη θερµοκρασία και την υγρασία, η 
στερεοποίηση του επιτυγχάνεται σε 12- 48 ώρες), θα ακολουθήσει η εφαρµογή της τελικής 
επικάλυψης επιφάνειας µε ψεκασµό του συστήµατος σταυρωτά πλέον,  ήτοι κάθετα στην 
πρώτη στρώση, προκειµένου να εξασφαλιστεί καλή κάλυψη, έγχρωµης πολυουρεθάνης, και  
EPDM 0,5-1,5mm σε πάχος 2-3mm ώστε η επιφάνεια να αποκτήσει κοκκώδη µορφή. 
Η απόχρωση της τελικής επίστρωσης θα γίνει µε υπόδειξη της Υπηρεσίας. 
Η γραµµογράφηση θα γίνει σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές, µε λευκές ή έγχρωµες 
γραµµές πάχους 50mm, µε χρώµατα πολυουρεθάνης συµβατά µε την συνθετική επιφάνεια του 
τάπητα και ανθεκτικά στην χρήση και υπεριώδη ακτινοβολία. 
Ο Ανάδοχος ή η υπεργολάβος εταιρεία θα πρέπει να έχει πιστοποιήσει το σύστηµα του 
συνθετικού τάπητα σε εργαστήριο αποδεκτό από την IAAF (IAAF Tested). 
Στην τιµη συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και επίστρωση του πιστοποιηµένου υλικού 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, η γραµµογράφηση και κάθε υλικό και εργασία που απαιτείται 
για την οκλήρωση της εργασίας 
 
Τιµή ανά  τετραγωνικό µέτρο (m2) περατωµένης επιφάνειας.  
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα επτά € 
 (Αριθµητικά): 57,00 
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Άρθρο Ε-17:  ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΜΕ ΙΣΟΜΕΓΕΘΕΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 
 

Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου, ορθογωνισµένες, σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 
 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψης, και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα  στρώσεως και η εργασία 
κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
 
Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra) 
 
 Άρθρο Ε-17.1: Επιστρώσεις µε πλάκες µαρµάρου σκληρού έως  
    εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 
    10 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7442) 
 
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα τέσσερα € 
     (Αριθµητικά): 84,00 
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Άρθρο Ε-18:  ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ) ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ 
 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από µαρµάρου πλάτους έως 10 cm, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 
 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψης, και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα  στρώσεως και η εργασία 
κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού  

 
Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra) 

 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)  

 
 Άρθρο Ε-18.1: Σοβατεπιά από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά  
    σκληρό, πάχους 2 cm 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7513) 

 
     
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα € 
     (Αριθµητικά):  9,00 
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Άρθρο Ε-19:  ΠΟ∆ΙΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ 
 

Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο πλάτους έως 35 cm, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 
 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψης, και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα στρώσεως και η εργασία 
κοπής των πλακών, µόρφωσης εγκοπής (ποταµού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, 
στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού  

 
Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra) 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 
 Άρθρο Ε-19.1: Ποδιές παραθύρων από σκληρό/εξαιρετικά   
               σκληρό µάρµαρο d=2 cm 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7532) 

 
     
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα πέντε € 
     (Αριθµητικά): 75,00 
 



K:\N1000c\cons\tefhi\5300_ΤΜ .doc - 216 -  N1000c/5300/B06 

Άρθρο Ε-20:  ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟ∆ΙΕΣ ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 2,00 M 
 

Μπαλκονοποδιές µήκους έως 2,00 m από µάρµαρο πλάτους έως 30 cm, σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 
 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψης, και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα στρώσεως και η εργασία 
κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού  
 
Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra) 

 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)  

 
 Άρθρο Ε-20.1: Μπαλκονοποδιές από µάρµαρο πάχους 3 cm 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7536) 

 
     
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα € 
     (Αριθµητικά): 30,00 
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Άρθρο Ε-21:  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΒΑΘΜΙ∆ΩΝ ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 2,00 M ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ 
ΛΕΥΚΟ 
 
Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, µε µάρµαρο λευκό, σύµφωνα µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 
 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψης, και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα στρώσεως και η εργασία 
κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού  
 
Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra) 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) προσθίας ακµής βατήρων 
 
 Άρθρο Ε-21.1: Επενδύσεις βαθµίδων µε µάρµαρο πάχους 3 / 2 cm 
    (βατήρων/µετώπων) 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7541) 

 
     
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα πέντε € 
     (Αριθµητικά): 35,00 
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Άρθρο Ε-22: ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΒΑΘΜΙ∆ΩΝ ΜΕ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ   
 ΠΛΑΚΕΣ (Η ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΕΣ)  ΠΑΧΟΥΣ 3 / 2 CM (ΒΑΤΗΡΩΝ/ΜΕΤΩΠΩΝ) 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7541) 
 
Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, µε εγχώριες φυσικές πλάκες ή 
ισοδύναµες σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους".  
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών επί τόπου, τα υλικά καθαρισµού, τα 
τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, στρώσης, 
αρµολογήµατος και καθαρισµού  
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) προσθίας ακµής βατήρων 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι € 
 (Αριθµητικά): 20,00 
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Άρθρο Ε-23:  Υ∆ΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ Ή  
   ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ Υ∆ΑΤΟ∆ΙΑΛΥΤΟ  
   ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ 
   (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7725) 

 
Υδροχρωµατισµοί µε τσιµεντόχρωµα επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντο-κονιάµατος, σε δύο 
ή περισσότερες στρώσεις µέχρι να επιτευχθεί τέλεια οµοιοχρωµία και συνολικό πάχος ξηρού 
υµένα 125 µικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
10-01-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος".  

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  3,50 
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Άρθρο Ε-24:  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ 
.   (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7736) 

 
Προετοιµασία ξυλίνων επιφανειών για χρωµατισµούς, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
10-05-00 "Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών". 
 
Καθαρισµός της επιφανείας µε γυαλόχαρτο, λάδωµα µε λινέλαιο διπλοβρασµένο ή µε ειδικό 
µυκητοκτόνο εµποτιστικό διάλυµα βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισµα, καθαρισµός των 
ρόζων και επάλειψή τους µε γοµαλάκα, τρίψιµο, χονδροστοκάρισµα και τελικό τρίψιµο. 
  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € 
 (Αριθµητικά):  2,00 
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Άρθρο Ε-25:  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΟΣ 
  ΒΑΣΕΩΣ  ΝΕΡΟΥ Η ∆ΙΑΛΥΤΗ ΕΝΟΣ Η ∆ΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ  

 
Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 
"Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών". 
 
Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασµα, σπατουλάρισµα, στοκαρίσµατα, ψιλοστοκαρίσµατα, διάστρωση 
αλκυδικού υποστρώµατος ή υποστρώµατος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώµατος. 
Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 
 Άρθρο Ε-25.1: Βερνικοχρωµατισµοί ξυλίνων επιφανειών µε  
    βερνικόχρωµα δύο συστατικών βάσεως νερού η  
    διαλύτου. 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7771) 

 
     
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € 
     (Αριθµητικά): 14,00 
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Άρθρο Ε-26:  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ 
Υ∆ΑΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ, ΣΤΥΡΕΝΙΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ Η 
ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ. 

 
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής, ή 
βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο 
σπατουλάρισµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών 
επιχρισµάτων".  
 
Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού χρώµατος. 
Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
 Άρθρο Ε-26.1: Εξωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων,  
    ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7785.1) 

 
     
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα € 
     (Αριθµητικά):  9,00 
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Άρθρο Ε-27: ΒΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
 Η ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΒΑΣΕΩΣ 
 ΝΕΡΟΥ 

  (Αναθεωρείται µε το άρθρο OIK 7744) 
 

Βαφή εσωτερικών επιφανειών σκυροδέµατος, επιχρισµάτων ή γυψοσανίδων µε οικολογικό 
ακρυλικό χρώµα βάσεως, πιστοποιηµένο από διεθνώς αναγνωρισµένο φορέα απονοµής 
οικολογικού σήµατος (υλικά επί τόπου, προετοιµασία επιφανείας, ικριώµατα, εξοπλισµός και 
εργασία). 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ώδεκα € 
 (Αριθµητικά): 12,00 
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Άρθρο Ε-28  ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ µε ανακλαστική βαφή 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7788) 

 
∆ιαγράµµιση ασφαλτικού οδοστρώµατος, νέα ή αναδιαγράµµιση, οποιουδήποτε σχήµατος, 
µορφής και διαστάσεων (διαµήκης, εγκάρσια ειδικά γράµµατα ή σύµβολα), µε 
αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, µε γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1424, συνοδευόµενο µε πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιµών πεδίου 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύµφωνα µε την 
µελέτη σήµανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια σήµανση οδών’’ 

 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προµήθεια του υλικού διαγράµµισης, η προσκόµισή του επί τόπου του έργου και η 
προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται) 

• η διάθεση του απαιτουµένου προσωπικού, µέσων και εξοπλισµού για την εκτέλεση των 
εργασιών και την ρύθµιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 

• ο καθαρισµός του οδοστρώµατος από κάθε είδους χαλαρά υλικά µε χρήση µηχανικού 
σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 

• η προετοιµασία για την διαγράµµιση (στίξη-πικετάρισµα)  
• η εφαρµογή της διαγράµµισης µε διαγραµµιστικό µηχάνηµα, κατάλληλο για τον τύπο του 

χρησιµοποιουµένου υλικού  
• η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  
• η λήψη µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης από την κυκλοφορία µέχρι 

την πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους 
Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο έτοιµης διαγράµµισης οδοστρώµατος 

 
     
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € και σαράντα πέντε λεπτά 
   (Αριθµητικά):  3,45 
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Άρθρο Ε-29: ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΗ ΙΣΟΠΕ∆Η ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΕΣ ∆ΙΑΤΡΗΤΕΣ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7809) 
 
Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιµες διάτρητες 
ανθυγρές ή πυράντοχες λείες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε δαστάσεων 
σε κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 
"Ψευδοροφές µε γυψοσανίδες".  
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
α) Ο µεταλλικός σκελετός ανάρτησης ,η ρύθµιση και σταθεροποίηση του για την εξασφάλιση 
πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.  
β) Η προµήθεια και τοποθέτηση των εµφανών ή µή, στοιχείων στήριξης των πλακών και 
τελειωµάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωµένο αλουµίνιο, κατάλληλης διατοµής και 
αισθητικού αποτελέσµατος  
γ) Η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακών µε ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής 
της Υπηρεσίας. 
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωµάτων. 
ε)  Οι υποδοχές τοποθέτησης των στοµιων αποληξης κλιµατισµού. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) τοποθετηµένης ψευδοροφής 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 35,00 
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Άρθρο Ε-30: ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΑΜΠΩΤΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ  7316) 

 
Σταµπωτό δάπεδο από σκυρόδεµα πάχους 10 cm ποιότητας C16/20, µε δοµικό πλέγµα Τ131 
ποιότητας Β500C και ίνες πολυπροπυλενίου σε αναλογία 0,60 kg/m3, έγχρωµο, µε επίπαση 
σκληρυντικού χρώµατος, και χρώµατος αρµών, σταµπαρισµένο µε ειδικά καλούπια, σε 
συνδυασµό µε κυβολίθους γρανίτη διαστάσεων 10x10x10 cm, οιουδήποτε σχεδίου, µε 
οριοθέτηση της επιφάνειας εφαρµογής µε κυβολίθους 10x10x10 cm, στερεωµένους µε κονίαµα 
των 450 kg τσιµέντου στην υπάρχουσα υποδοµή, σε γραµµικό σχέδιο. 
 
Πλήρης περαιωµένη εργασία και υλικά επί τόπου, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς 
παρασκευής και διάστρωσης σκυροδέµατος, τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας και την 
αρχιτεκτονική µελετη. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  
� η σκυροδέτηση (αφού πρώτα τακτοποιηθούν τα φρεάτια των Η/Μ εγκαταστάσεων και 

τυχόν άλλες κατασκευές),  
� η επίπαση στο νωπό σκυρόδεµα του σκληρυντικού χρώµατος (σε σκόνη) σε δύο 

στρώσεις κάθετες µεταξύ τους (συνολικά 3 kg/m2) και η τελική επεξεργασία της 
προκύπτουσας επιφάνειας. 

� η αποτύπωση του επιλεγµένου σχεδίου µε την εισπίεση των ειδικων καλουπιών στην 
επιφάνεια του σκυροδέµατος. 

� η κοπή των αρµών διαστολής σε κάνναβο περίπου 4,0 x 4,0 m, σύµφωνα µε την 
αρχιτεκτονική µελέτη, µετά την πάροδο 12 ωρών 

� η πλύση µε νερό και διάλυµα οξέων για την αποµάκρυνση του πλεονάζοντος χρώµατος 
αρµών και την αποκάλυψη της τελικής επιφάνειας. 

� η προστασία της τελικής επιφάνειας µε µία στρώση από ειδικό σφραγιστικό βερνίκι 
(sealer) µε ανάλωση 200 ml/m2. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα € 
 (Αριθµητικά): 30,00 
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Άρθρο Ε-31: ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ  
  ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7902) 
 
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ασφαλτικό ελαστοµερές γαλάκτωµα, εκτελούµενη επί 
οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και εργασία 
καθαρισµού της επιφανείας και επαλείψεως σύµφωνα µε τις σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή. 
 
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € 
 (Αριθµητικά):  2,00 
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Άρθρο Ε-32: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 
 
Επίστρωση µε ελαστοµερή µεµβράνη, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01 
"Στεγανοποίηση δωµάτων και στεγών µε ασφαλτικές µεµβράνες". 
 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιµελής καθαρισµός της 
επιφάνειας εφαρµογής, η επάλειψη µε θερµή οξειδωµένη ασφαλτόκολλα, η αλληλοκάλυψη των 
γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερµοκόλληση στις απολήξεις (άκρα), στις 
θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακµές, γωνίες και συναρµογές, και απολήξεις.   
 
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας  

 
 Άρθρο Ε-32.1: Μεµβράνη οπλισµένη µε πολυεστερικό πλέγµα και µε 
    επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7912) 

 
     
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκατρία € 
     (Αριθµητικά): 13,00 
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Άρθρο Ε-33: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 
 

 
Επίστρωση µε στεγανωτική µεµβράνη, συγκολληµένη µε αυτογενή θερµική συγκόλληση, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή. 
 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών και αναλωσίµων επί τόπου και η εργασία πλήρους 
τοποθέτησης της µεµβράνης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-02 
"Στεγανοποίηση δωµάτων και στεγών µε µεµβράνες PVC", 
 
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας  

 
 Άρθρο Ε-33.1: Μεµβράνη συνθετικού ελαστικού (EPDM) 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7912) 
     
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € 
     (Αριθµητικά): 14,00 
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Άρθρο Ε-34: ΦΡΑΓΜΑΤΑ Υ∆ΡΑΤΜΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
 
∆ηµιουργία φράγµατος υδρατµών µε διάστρωση φύλλων συνθετικών υλικών, σε οποιαδήποτε 
θέση του έργου.  
 
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας. 

 
 Άρθρο Ε-34.1: Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7914) 
     
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα λεπτά 
     (Αριθµητικά):  0,50 
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Άρθρο Ε-35: ΜΕΜΒΡΑΝΗ HDPE ΜΕ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΕΣ ΚΩΝΙΚΕΣ Η ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ  
  ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7912) 
 
Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέµατος σε επαφή µε το έδαφος µε µεµβράνη HDPE 
(πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) µε αµφίπλευρες κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές και 
επικολληµένο γεωύφασµα - φίλτρο από πολυπροπυλένιο, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, η 
οποία στερεώνεται µεταξύ του σιδηροπλισµού και των παρειών ορύγµατος µε κατάλληλους 
αποστατήρες, στην εξωτερική επιφάνεια των τοιχίων πριν την επίχωσή τους και µατίζεται µε 
επικάλυψη τουλάχιστον 30 cm, ή αυτογενή θερµική συγκόλληση. 
 
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτόµενης επιφάνειας (υλικά και εργασία). 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαεπτά € 
 (Αριθµητικά): 17,00 
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Άρθρο Ε-36: ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΑΖΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ 
  Υ∆ΑΤΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7921) 

 
Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήµανση CE. 
 
Οι τιµές του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί µέρους 
χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο προσθέτων/προσµίκτων (kg), µε βάση τις αναλογίες ανάµιξης που 
καθορίζονται στις εγκεκριµένες µελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος 
σκυροδέµατος. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα € και είκοσι λεπτά 
 (Αριθµητικά):  1,20 

 



K:\N1000c\cons\tefhi\5300_ΤΜ .doc - 233 -  N1000c/5300/B06 

 
Άρθρο Ε-37: ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΜΕ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΤΥΠΟΥ ΗERAKLITH 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7934) 

 
Επένδυση επιφανειών µε ηχοαπορροφητικές πλάκες τύπου Heraklith ή παρεµφερείς, διάτρητες 
ή µη, πάχους 25 mm, οποποιωνδήποτε διαστάσεων,, επί οποιουδήποτε υποστρώµατος, µε την 
στερέωση αυτών σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή, µε τα υλικά και µικροϋλικά και την 
εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 
"Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων". 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα € 
 (Αριθµητικά):  9,00 
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Άρθρο Ε-38: ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΑΦΡΩ∆Η ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ 
  ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΠΑΧΟΥΣ 8εκ. 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7934) 
 
Θερµοµόνωση τοίχων οιουδήποτε σχήµατος, µε πλάκες από εξηλασµένη πολυστερίνη  
πάχους 80mm, µε ή χωρίς στερέωση αυτών.  
Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
06-02-02 "Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων". 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι € 
 (Αριθµητικά): 20,00 
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Άρθρο Ε-39: ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ  
  ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΠΑΧΟΥΣ 50 MM 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7934) 

 

Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος (πχ δοκοί, στύλοι), οιουδήποτε σχήµατος, µε πλάκες 
από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 50mm, µε ή χωρίς στερέωση αυτών.  
Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
06-02-02 "Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων". 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έντεκα € 
 (Αριθµητικά): 11,00 
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Άρθρο Ε-40: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΒΟΤΣΑΛΟ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2162) 

 
Προµήθεια, µεταφορά και διάστρωση µε οποιοδήποτε τρόπο, µε προσοχή, πλυµένων, 
διαβαθµισµένων χαλίκων (βότσαλα) ποταµού, διαµέτρου 16-32 mm, σε χαλαρή στρώση 
πάχους σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, για την επικάλυψη µονώσεων. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται υλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους κατασκευής, σε 
οποιαδήποτε θέση και στάθµη, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, την τεχνική περιγραφή 
και τις οδηγίες της επιβλέψεως του έργου. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) τελικού προβλεποµένου όγκου) 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαπέντε € 
 (Αριθµητικά): 15,00 
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ΟΜΑ∆Α ΣΤ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ  
 
Άρθρο ΣΤ-1:  ΥΑΛOΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΣΥΝΗΘΗ 
 
Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοστασίων (τζαµιλικιών) συνήθων, από ξυλεία τύπου Σουηδίας Α’ 
ποιότητας, περαστών, οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", µε ή χωρίς ενδιάµεση τραβέρσα (µεσοκάσσι) 8x8 cm 
για φεγγίτη, µε νεροχύτη, πλαίσια φύλλων (τελάρα) 5x7.5 cm, µε ή χωρίς πηχάκια µονών ή 
διπλών υαλοπινάκων, µε καϊτια για τους υαλοπίνακες 5x4 cm, νεροχύτη ατόφιο 9x9 cm, 
περιθώρια (περβάζια) 2x5.5 cm, αρµοκάλυπτρα κάσσας 2.5x2.5 cm µεγαλύτερα του 
τεταρτοκύκλου και αρµοκάλυπτρα φύλλων (µπινιά) 2x5.5 cm, κορδόνι πολυπροπυλένιου σε 
εγκοπή (γκινισιά) για εξασφάλιση ανεµοστεγανότητας και γενικά ξυλεία, σιδηρικά (εκτός από 
χειρολαβή γρύλλου) και όλα τα ανγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης και 
εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση,  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
 
 Άρθρο ΣΤ-1.1: Υαλοστάσια περιστρεφόµενα περί οριζόντιο ή  
    κατακόρυφο άξονα, µονόφυλλα ή πολύφυλλα, µε κάσσα 
    9x9 cm 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5421) 

 
     
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν δέκα € 
     (Αριθµητικά): 110,00 
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Άρθρο ΣΤ-2:  ΥΑΛΟΘΥΡΑ ∆ΡΟΜΙΚΗ ΞΥΛΙΝΗ 
 
Κατασκευή υαλόθυρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, πάχους 5 cm µονόφυλη ή πολύφυλη 
οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 
"Ξύλινα κουφώµατα",  µε περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρµοκάλυπτρα 
φύλλων (µπινί) 2x5 cm, πλαίσια (τελάρα) θυροφύλλων περαστά 5x11 cm, πλήρη στο κάτω 
τµήµα, και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από 
χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και µικροϋλικά καθώς και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης 
και στερέωσης, περιλαµβανοµένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και 
χειρολαβών. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
 
 Άρθρο ΣΤ-2.1: Με κάσσα µπατική, πλάτους έως 23 cm  
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5437) 
     
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν τριάντα € 
     (Αριθµητικά): 130,00 
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Άρθρο ΣΤ-3: ΘΥΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΕΣ ΜΕ ΚΑΣΣΑ ∆ΡΟΜΙΚΗ, ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΩΣ 
 13 cm KAI ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ 

  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5446.1) 
 

Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", µε περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις 
µε φύλλα πρεσσαριστά µε κόντρα – πλακέ (επενδεδυµενα µε µελαµίνη οποποιωνδήποτε 
διαστάσεων και υφής), πλήρη ή µε φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούµενα από 
πλαίσιο 4x7 cm µε ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς µε ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, µε 
σκελετό σταυρωτό από ξύλα "µισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις 
σταυρωτές "µισοχαρακτές" καθαρής διατοµής τουλάχιστον 36x8 mm µε κενό 50x50 mm, 
περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά 
αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή  κλεδαριά και χειρολαβές) και 
µικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαµβανοµένης και της 
εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. 
 
Οι εσωτερικές θύρες των χώρων που αποτελούν εξόδου ςκινδύνου και ανοίγουν µε φορά προς 
τον διάδροµο (και όχι προς τον χώρο), φέρουν από την εσωτειρκή τους πλευρά µεταλλική 
µπάρα πανικού, η τιµή της οποίας  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν είκοσι € 
 (Αριθµητικά): 120,00 
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Άρθρο ΣΤ-4: ΘΥΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΕΣ ΜΕ ΚΑΣΣΑ ΜΠΑΤΙΚΗ, ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΩΣ 
 23 CM KAI ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ 

  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5446.2) 
 
Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", µε περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις 
µε φύλλα πρεσσαριστά µε κόντρα – πλακέ (επενδεδυµενα µε µελαµίνη οποποιωνδήποτε 
διαστάσεων και υφής ), πλήρη ή µε φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούµενα από 
πλαίσιο 4x7 cm µε ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς µε ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, µε 
σκελετό σταυρωτό από ξύλα "µισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις 
σταυρωτές "µισοχαρακτές"  καθαρής διατοµής τουλάχιστον 36x8 mm µε κενό 50x50 mm, 
περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά 
αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και 
µικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαµβανοµένης και της 
εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών,  

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν είκοσι πέντε € 
 (Αριθµητικά): 125,00 
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Άρθρο ΣΤ-5: ΘΥΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΑΜΠΛΑ∆ΩΤΕΣ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5451.1) 
 
Θύρες εξωτερικές ταµπλαδωτές, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα 
κουφώµατα", από ξυλεία τύπου Σουηδίας, µε τετράξυλο (κάσσα) 9x9 cm, αρµοκαλύπτραι 
2,5x2,5 cm, θυρόφυλλα µε πλαίσια (τελάρα) 5x13 cm, καθρέφτες (ταµπλάδες), οποιουδήποτε 
σχεδίου από δυο στρώσεις, από τις οποίες η εσωτερική µε πάχος 8 mm από κόντρα πλακέ ή 
µοριοσανίδες, και η εξωτερική µε πάχος 1,5 cm από ξύλα πλάτους το πολύ 7 cm, συνδεοµένες 
µεταξύ τους µε εντορµίες (γκινισιές) και πήχεις από σκληρή ξυλεία και γενικά ξυλεία, σιδηρικά 
αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (πλήν χωνευτής κλεδαριάς και χειρολαβών) και 
µικροϋλικά και εργασία για πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαµβανοµένης και 
της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 150,00 
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Άρθρο ΣΤ-6:  ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΗ 
 
Πέργκολες και παρεµφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη), κατηγορίας 
τουλάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, οποιουδήποτε σχεδίου, µε ή χωρίς στύλους και σε 
οιοδήποτε ύψος από το έδαφος, µε πλήρη κατεργασία (ροκάνισµα, πλάνισµα, τρίψιµο) των 
επιφανειών των ξύλων και διαµόρφωση των ακµών και των άκρων τους σύµφωνα µε το σχέδιο, 
µε ανοξείδωτα ή γαλβανισµένα ή ορειχάλκινα στηρίγµατα των στύλων στο δάπεδο και 
εξαρτήµατα σύνδεσης των ξύλων µεταξύ τους και την στερέωσή τους σε τοίχους ή άλλα δοµικά 
στοιχεία. Συµπεριλαµβάνονται υλικά, µικροϋλικά, ικριώµατα και εργασία πλήρους κατασκευής.  
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) τοποθετηµένης ξυλείας.  
 
 Άρθρο ΣΤ-6.1: Πέργκολες και παρεµφερείς κατασκευές από ξυλεία 
    δρυός       
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5605) 
     
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτακόσια  € 
     (Αριθµητικά): 800,00 
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Άρθρο ΣΤ-7:  ΞΥΛΙΝΕΣ ΨΕΥΤΟΚΑΣΣΕΣ ΤΟΙΧΩΝ 
 
Κατασκευή και τοποθέτηση ψευτοκασσών από λευκή ξυλεία.  
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  
 
 Άρθρο ΣΤ-7.1: ∆ροµικών τοίχων     
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5446.1) 
     
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆έκα € 
     (Αριθµητικά): 10,00 
 
 Άρθρο ΣΤ-7.2: Μπατικών τοίχων     
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5446.1) 
     
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαπέντε € 
     (Αριθµητικά): 15,00 
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Άρθρο ΣΤ-8: ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ ΕΞΩΣΤΩΝ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5521) 
  
Κιγκλιδώµατα εξωστών κλπ. από ξυλεία τύπου Σουηδίας, ευθύγραµµα, απλού σχεδίου, µε 
ύψος µέχρι 1,00 m, µε κουπαστή 9x9cm, κάτω πέλµα 6x6 cm ή ανάλογο, ορθοστάτες (άν 
χρειάζονται) 12x12 cm και κιγκλίδες τορνευτές ή µε ορθογωνική διατοµή 5x5 cm ή αναλόγη σε 
απόσταση µεταξύ τους έως 15 cm το πολύ, µε απλή διαµόρφωση όλων των τµηµάτων και 
σύνδεση του κιγκλιδώµατος µε σιδηρούς συνδέσµους είτε σύνδεση σε άλλη ξύλινη ή λίθινη 
κατασκευή, µε αντηρίδες από σιδηρά ελάσµατα και τσιµεντοκονία και εν γένει υλικά και εργασία 
πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) κατακορύφου πλήρους επιφανείας. 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 45,00 
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Άρθρο ΣΤ-9: ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 9X9 CM 
   
  
Χειρολισθήρας ευθύγραµµος διατοµής 9x9 cm, διαµορφωµένος σύµφωνα µε το σχέδιο, για 
τοποθέτηση σε οποιαδήποτε ξύλινη, λίθινη ή µεταλλική βάση, µε τους απαιτούµενους 
συνδέσµους, µπουλόνια (κοχλιοφόρους ήλους) και τσιµεντοκονίαµα πάκτωσης.  
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
 
 Άρθρο ΣΤ-9.1: Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας   
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5531.1) 
     
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα € 
     (Αριθµητικά): 40,00 
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Άρθρο ΣΤ-10:ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΟΝΤΟΥΛΑΠΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΩΣ 0,20 M2 
  (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 σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα ".  
 
Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά (επενδυµένη µε µελαµίνη ξυλεία, µοριοσανίδα επενδυµένη), ται 
µικροϋλικά και η εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, ∆εν περιλαµβάνονται ράφια και ειδικά 
τεµάχια εξοπλισµού. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα € 
 (Αριθµητικά): 30,00 
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Άρθρο ΣΤ-11: ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7231) 
 
Πάγκος εργασίας κατασκευασµένος εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα πλάτους 60εκ  
Στο κάτω τµήµα του διαµορφώνονται συρτάρια και ερµάρια που κατασκευάζονται εξολοκλήρου 
απο ανοξείδωτο χάλυβα και θα κλειδώνουν. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται: 
α) Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου του πάγκου και η στερέωσή του µέσω κατάλληλης 
συγκολλητικής ύλης. 
β) Νεροχύτης υποκαθείµενος από ανοξείδωτο χάλυβα που ενσωµατώνεται µε τον πάγκο, αφου 
συγκολλείται σε αυτον και η γραµµή συγκόλλησης λειαίνεται ώστε να εξαφανιστεί ο αρµός. 
γ) Η ολοκληρωµένη στεγάνωση της επιφάνειας (π.χ. σηµεία συµβολής µε τον τοίχο), µε 
αντιµικροβιακή σιλικόνη, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
δ) Τα πέλµατα για τη ρύθµιση του ύψους στις 4 γωνίες του πάγκου, ώστε να επιτυγχάνεται η 
ορθή έδραση του επίπλου και το σωστό αλφάδιασµα. 
ε) Κλειδαριές ασφαλείας για τα ερµάρια και τις ντουλάπες.  
Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας 
των τελικών επιφανειών, (υλικά & µικροϋλικά απο ανοξείδωτο χάλυβα) επί τόπου, σύµφωνα µε 
την µελέτη. 
 
Tιµή ανά τρέχον µέτρο πάγκου (µµ) πλήρως τοποθετηµένου. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξακόσια πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 650,00 
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Άρθρο ΣΤ-12: ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ (PORT-MANTEAU) ΑΠΛΕΣ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5616) 
 
Κρεµάστρες (port-manteau) απλές, ευθύγραµµες ή τεθλασµένες, αποτελούµενες από διατοµή 
ξυλείας τύπου Σουηδίας πλάτους έως 15 cm, πάχους έως 2,5 cm και οιουδήποτε µήκους, µε 
περιθώρια και απλές ευθύγραµµες γλυφές, µε βιδωτά άγγιστρα από αλουµίνιο µήκους 5 - 15 
cm ανά 18 cm, µε ανάρτηση από µεταλλικές θηλιές στερεωµένες µε UPAT ανά αποστάσεις 0,50 
m και γενικά ξυλεία Σουηδίας, άγγιστρα αλουµινίου, υλικά συνδέσεως τοποθετήσεως και 
στερεώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισµένα ή σταθερά 
έπιπλα ". 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι πέντε € 
 (Αριθµητικά): 25,00 
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Άρθρο ΣΤ-13: ΕΡΜΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΙΧΟΥ, ΜΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5613.1) 
 
Ερµάρια κουζίνας τοίχου κρεµαστα, µή τυποποιηµένα, µε βάθος 35 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 ταινίες PVC πάχους 3 mm, µε ενώσεις των 
επιφανειών µε ανοξείδωτες ξυλόβιδες,  κόλλα και κατάλληλες εντορµίες, σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα", µε τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 
� ∆ιαµόρφωση χειλέων των απαιτουµένων οπών µε φρεζάρισµα 
� Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορµάϊκα πάχους 8 mm 
� Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσµατα από µοριοσανίδες επενδυµένες 

και στις δύο επιφάνειες µε µελαµίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα 
µε το πλάτος τους, µε περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εµφανή σόκορα µε 
στρογγυλευµένες ακµές.  

� Τα φύλλα (µονά ή διπλά) από νοβοπάν µε µελαµίνη οιουδήποτε χρώµατος, εσωτερικά 
και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, µε περιθώρια από ταινία 
PVC πάχους 3 mm µε στρογγυλευµένες ακµές.  

� Τοποθέτηση χειρολαβών (πόµολα) φύλλων και κρυφών µεταλλικών µεντεσέδων 
βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθµιζοµένων.  

 
Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισµός τιµολογείται ιδιαίτερα,  
 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν εξήντα € 
 (Αριθµητικά): 160,00 
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Άρθρο ΣΤ-14: ΘΥΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ,  
  ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ 
  
Προµήθεια και τοποθέτηση µονόφυλλης µεταλλικής ανοιγόµενης θύρας πυρασφαλείας, 
συνοδευόµενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευµένο Φορέα, 
αποτελούµενης από κάσσα από στραντζαρισµένη λαµαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm 
µε διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερµοδιογκούµενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου 
sandwich, µε εξωτερική επένδυση από λαµαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 
1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάµβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 µε 
συνδετικό υλικό αποτελούµενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), µε µεντεσσέδες 
βαρέως τύπου µε αξονικά ρουλµάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ 
ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήµατα µε ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, µηχανισµό 
επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και µπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα 
είναι ηλεκτροστατικά βαµµένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.  
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της 
κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg 
τσιµέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθµιση όλων των εξαρτηµάτων της θύρας. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
 Άρθρο ΣΤ-14.1: Θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, 

χωρίς φεγγίτη  κλάσης πυραντίστασης 60 min 
     (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 6236) 
     
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια πενήντα € 
     (Αριθµητικά): 250,00 
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Άρθρο ΣΤ-15: ΘΥΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ, ∆ΙΦΥΛΛΕΣ 
 
Προµήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόµενης µεταλλικής θύρας πυρασφαλείας, 
συνοδευόµενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευµένο Φορέα, 
αποτελούµενης από κάσσα από στραντζαρισµένη λαµαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm 
µε διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερµοδιογκούµενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου 
sandwich, µε εξωτερική επένδυση από λαµαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 
1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάµβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 µε 
συνδετικό υλικό αποτελούµενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), µε µεντεσσέδες 
βαρέως τύπου µε αξονικά ρουλµάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ 
ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήµατα µε ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, µηχανισµό 
επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας, µηχανισµό προτεραιότητας κλεισίµατος φύλλων, 
σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου και µπάρα πανικού. Η κάσσα και 
τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαµµένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής 
της Υπηρεσίας.  
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της 
κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg 
τσιµέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθµιση όλων των εξαρτηµάτων της θύρας. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
 Άρθρο ΣΤ-15.1: Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόµενες, µε  
    φεγγίτη από πυρίµαχο οπλισµένο κρύσταλλο,  
    κλάσης πυραντίστασης 60 min 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 6236) 
     
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια εβδοµήντα πέντε € 
     (Αριθµητικά): 375,00 
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Άρθρο ΣΤ-16: ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟ Ϋ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ  
  ∆ΙΦΥΛΛΗΣ  ΠΟΡΤΑΣ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6226) 
 
Σύστηµα ηλεκτρουδραυλικού µηχανισµού επαναφοράς δίφυλλης πόρτας βάρους µέχρι  
250kg τύπου push  η pull open. Μέγιστη γωνία επαναφοράς 130 στην περίπτωση του τυπου  
push open και 98 στην περίπτωση του τύπου pull open.  
Περιλαµβάνεται η προµήθεια, εγκατάσταση και ο έλεγχος ορθής λειτουργίας του συστήµατος. 
 
Τιµή ανα σετ συστήµατος µηχανισµου επαναφοράς.  
  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια είκοσι € 
 (Αριθµητικά): 220,00 
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Άρθρο ΣΤ-17: ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΫ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ  
  ΜΟΝΟΦΥΛΛΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6226) 
 
Σύστηµα ηλεκτροϋδραυλικού µηχανισµου επαναφοράς µονόφυλλης πόρτας βάρους µέχρι 
250kg τύπου push  η pull open. Μέγιστη γωνία επαναφοράς 130 στην περίπτωση του τυπου 
push open και 98 στην περίπτωση του τύπου pull open.  
Περιλαµβάνεται η προµήθεια, εγκατάσταση και ο έλεγχος ορθής λειτουργίας του συστήµατος. 
 
Τιµή ανα σετ συστήµατος µηχανισµου επαναφοράς.  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα € 
 (Αριθµητικά): 80,00 
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Άρθρο ΣΤ-18: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 € 
 (Αριθµητικά): 40,00 
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Άρθρο ΣΤ-19: ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6812) 
 
Πλήρης κατασκευή περιφράξεως τεχνικών έργων ύψους 1,50 m, βαθµιδωτής ή µη διάταξης, 
αποτελούµενης από δικτυωτό γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα Νο 17 (διαµέτρου 3 mm, 
ροµβοειδούς βροχίδας 50x50 mm, βάρους 2,36 kg/m2) µε ούγια στις εκατέρωθεν απολήξεις, 
στηριζόµενο σε πασσάλους από οπλισµένο σκυρόδεµα C30/37 φυγoκεντρικής χύτευσης 
(διαµέτρου στέψης/βάσης 7,0/9,5 cm και ύψους 1,90 m) ανά αποστάσεις έως 2,50 m, 
πακτωµένους στο έδαφος µε σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10.  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
� η προµήθεια και µεταφορά σην θέση κατασκευής της περίφραξης του 

συρµατοπλέγµατος, των πασσάλων και των λοιπών απαιτουµένων υλικών 
� η διάνοιξη των οπών πάκτωσης των πασσάλων σε κάθε είδος έδαφος και η διευθέτηση 

της στάθµης του εδάφους κατά µήκος της περίφραξης 
� η συλλογή και αποµάκρυνση προς οριστική απόθεση των προϊόντων εκσκαφών  
� η τοποθέτηση, ευθυγράµµιση και πάκτωση των πασσάλων µε σκυρόδεµα 
� η τοποθέτηση και στερέωση του συρµατοπλέγµατος και του σύρµατος τάνυσης 
� η τοποθέτηση των απαιτουµένων αντηρίδων και γωνιακών πασσάλων  
� οι τυχόν φθορές και αποµειώσεις των ενσωµατουµένων υλικών 
 

Τιµή ανά µέτρο µήκους έτοιµης περίφραξης. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 14,50 
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Άρθρο ΣΤ-20: ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6812) 
 
Περίφραξη εξωτερικού γηπέδου ποδοσφαίρου –mini football-, ύψους 5,00 µ. σύµφωνα µε 
την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της µελέτης αποτελούµενα από:  
� Γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες εσωτερικής διαµέτρου Φ2'' µεσαίους και γωνιακούς, 
� ∆ικτυωτό πλέγµα πάχους 4 χιλ. και ανοίγµατα 4Χ4 εκ, και  
� Γαλβανισµένο σύρµα πάχους5 χιλ. 
 
Στο πάνω µέρος οι κατακόρυφοι σιδηροσωλήνες συνδέονται µε τους οριζόντιους 
σιδηροσωλήνες µε γαλβανισµένες µούφες σύνδεσης µορφής Τ ή διπλού Τ (στις γωνίες  
περίφραξης) του εµπορίου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το κλείσιµο των ορθοστατών στο 
πάνω άκρο τους για την προστασία από τα νερά της βροχής.  
Κατά µήκος του πλέγµατος περνιέται σύρµα γαλβανισµένο (ούγια) σε πέντε σειρές. Ο 
«ουρανος» του γηπέδου καλύπτεται δίχτυ πολυαιθυλενίου 2 χιλ. στριφτό χρώµατος λευκού. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η κατασκευή των θυρών στις θέσεις που ορίζονται στο σχέδιο της 
µελέτης, κατασκευαστικά αναλόγων µε την περίφραξη από σιδηροσωλήνες και πλέγµα. Οι 
πόρτες θα είναι δίφυλλες ύψους 2,40 µ και πλάτους 2,00 και 3,00 µ και όλες θα έχουν χιαστί 
ενισχύσεις, όπως ορίζεται στο σχέδιο της µελέτης, η προµήθεια όλων των απαιτούµενων 
υλικών και µικρουλικών κατασκευής σύνδεσης, τοποθέτησης και στερέωσης 
(σιδηροσωλήνες, δικτυωτό πλέγµα, σιδερένιες λάµες, γαλβανισµένο συρµα, κοχλίες 
σύνδεσης, υλικά ηλεκτροσυγκόλλησης κλπ) η µεταφορά τους στον τόπο του έργου και η 
εργασία κατασκευής του σκελετού από σιδηροσωλήνες, τοποθέτησης του δικτυωτού 
πλέγµατος, τοποθέτησης του γαλβανισµένου σύρµατος σε 5 σειρές, κατασκευής των θυρών 
και γενικά οποιαδήποτε άλλη εργασία για την πλήρη κατασκευή της περίφραξης σύµφωνα µε 
την τεχνική περιγραφή και το αντίστοιχο σχέδιο της µελέτης.  
Επίσης περιλαµβάνεται η εκσκαφή της τάφρου για το τοιχίο, η αποµάκρυνση των προϊόντων 
εκσκαφής, τα υλικά και η εργασία κατασκευής του τοιχίου (σκυρόδεµα, οπλισµός, ξυλότυπος 
κλπ) η εργασία και τα υλικά αποκατάστασης του σκάµµατος και των δαπέδων που 
καταστράφηκαν από το σκάµµα. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 150,00 
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Άρθρο ΣΤ-21: ΞΥΛΙΝΗ ΣΚΗΝΗ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5620) 
 
Κατασκευή σκηνής σε ξύλινο σκελετό από ξυλεία ελάτης και µε επικάλυψη από σανίδες 
δρυός, ραµπωτέ.  
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια όλων των υλικών, µικροϋλικών, η µεταφορά και η 
τοποθέτησή τους. Περιλαµβάνεται η δαπάνη εργασίας έδρασης (διάνοιξη βάσης, οπών, 
εργασία αγκύρωσης και πάκτωσης).  Επίσης, περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών 
βαφής καθώς και η εργασία βαφής (σε δύο στρώσεις). Πλήρης περαιωµένη εργασία κοπής, 
κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά καί µικρουλικά επί τόπου, παράδοση σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις της µελέτης, τα αρχιτεκτονικά σχέδια, τις προδιαγραφές και τις 
κατασκευαστικές λεπτοµέρειες που θα δωθούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία.  
  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)   
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 150,00 
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Άρθρο ΣΤ-22:ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΡΦΩΤΕΣ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5456) 
 
Αυλόπορτες (θυρα οχηµάτων συρόµενη και πεζών) καρφωτές, σύµφωνα µε την µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", από ξυλεία τύπου Σουηδίας, µε τετράξυλο 
(κάσσα) 8x8 cm, πάχους 2,5 cm και πλάτους σανίδων έως 10 cm συνδεόµενες µε εντορµίες 
και γλωτίδες (ραµποτέ, αρσενικοθήλυκο) µε λεπτή διακόσµηση (τσιµπουκάκι) και ενισχύσεις 
(τραβέρσες, τρέσσα) διπλού Ζ από σανίδες 14x2,5 cm και σύνδεσή τους µε κοχλιωτούς 
ήλους (ξυλόβιδες) και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας 
(πλήν χωνευτής κλεδαριάς και χειρολαβών) και µικροϋλικά και εργασία για πλήρη κατασκευή, 
τοποθέτηση και στερέωση περιλαµβανοµένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής 
κλειδαριάς και χειρολαβών. 
Η θύρα οχηµάτων στο κάτω τµήµα της ενισχύεται µε χαλυβδινη γαλβανιζε διατοµη U για την 
ενίσχυση της θύρας και την εφαρµογή του µηχανισµού κύλισης. Στην τιµη πειρλαµβάνεται και 
ο χειροκίνητο µηχανισµός κύλισης.  
  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα € 
 (Αριθµητικά): 180,00 
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Άρθρο ΣΤ-23:ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟΣ ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΑΣ Φ50/2 MM 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 6428) 

 
Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή ανοξείδωτη διατοµή Φ50x2 mm, 
ποιότητας AISI 304, οποιουδήποτε σχεδίου, στερέωση µε κατάλληλο πείρο (αρσενικό-
θηλυκό) ή µε ήλωση ή ηλεκτροσυγκόλληση Argon µε ηλεκτρόδια ανοξειδώτων χαλύβων. 
Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής, κατασκευής, 
τοποθέτησης και στερέωσης, σύµφωνα µε την µελέτη. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) τοποθετηµένου πλήρους χειρολισθήρος 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαοκτώ € 
 (Αριθµητικά): 18,00 
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Άρθρο ΣΤ-24: ΓΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΜΩΝ ΒΑΘΜΙ∆ΩΝ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 6111) 
 
Γωνιόκρανα από γαλβανισµένες ισοσκελείς γωνίες διτοµής L ποιότητας ST 37-2 κατά DIN 
17100 / 1028-94 διαστάσεων 30/30/4 χιλ. για την προστασία των ακµών των βαθµίδων που 
επιστρώνονται µε βιοµηχανικό δάπεδο. Τα τεµάχια στερεώνονται µε γαλβανισµένους ήλους 
και τσιµεντοκονία στις βαθµίδες από σκυρόδεµα.΄ 
Στην τιµή πειρλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασίες στερέωσης και ενσωµάτωσης µε 
την επίστρωση του βιοµηχανικούθ δαπέδου.  
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα € 
 (Αριθµητικά): 80,00 
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Άρθρο ΣΤ-25: ΕΝ∆Ο∆ΑΠΕ∆ΙΟ ΚΑΝΑΛΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 6428) 
 
Ενδοδαπέδιο κανάλι σωληνώσεων από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,00 mm,κατάλληλα  
στρατζαρισµένης έτσι ώστε να τοποθετηθεί στο άνω τµήµα της λωρίδα από κοντρα πλακέ 
θαλάσσης πάχους 1εκ, και πλάτους όσο το κανάλι η οποία πληρώνεται ξεχωριστά µε το 
άρθρο Ε26. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια, στρατζάρισµα και ενσωµάτωση του τεµαχίου στην 
υπόβαση  από γαρµπιλοµωσαικό του τελικού δαπέδου, είτε µε την τοποθέτηση του καναλιού 
κατά τη φάση της επίστρωσης του γαρµπιλοδέµατος, είτε µε διάνοιξη αύλακος στην 
περαιωµένη υπόβαση. 
Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής, κατασκευής, 
τοποθέτησης, στερέωσης και αυθυγράµµισης του καναλιού στις θέσεις που υποδεικνύει η 
ΗΜ µελέτη. Στην τιµή περιλαµβάνεται η ενσωµάτωση του µεταλλικού καναλιού στην 
υπόβαση του δαπέδου από γαρµιλοµωσαικό,  
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 45,00 
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Άρθρο ΣΤ-26:ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΕΝ∆Ο∆ΑΠΕ∆ΙΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΕ ΚΟΝΤΡΑΠΛΑΚΕ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5821) 
 
Επικάλυψη των ενδοδαπέδιων καναλιών µε λωρίδες από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 
10mm, οι οποίες εδράζονται επί της υπάρχουσας διαµορφωµένης λαµαρίνας και πάνω στις 
οποίες τοποθετείται µε ειδική κόλλα λωρίδα PVC όµοια µε το υπόλοιπο δάπεδο σύµφωνα µε 
τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. 
Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής, κατασκευής, 
τοποθέτησης και στερέωσης, καθώς και η προσαύξηση του κόστους επικόλλησης της 
λωρίδας από pvc λογω αυξηµένης δυσκολίας.  
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ € 
 (Αριθµητικά):  8,00 
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Άρθρο ΣΤ-27:ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 6302) 
 
Κατασκευή και τοποθέτηση µεταλλικής ανεµόσκαλας ελαφρών βαθµίδων πλάτους 65cm έως 
70cm για άνοδο από το δώµα του χώρου 1.4 (στάθµη +6.00) έως το δώµα του χώρου 2.1 
(στάθµη +9.50). 
Η σκάλα, πακτώνεται σε δυο σηµεία του τοίχου (σε οπτοπλινθοδοµή ή οπλισµένο 
σκυρόδεµα) και στο µαρµάρινο στηθαίο του δώµατος µε λαπάτσες 10/10/2 και εκτονούµενα 
µεταλλικά βύσµατα και είναι κατασκευασµένη από προκατασκευασµένα τεµάχια εν θερµώ 
γαλβανισµένου χάλυβα σύµφωνα µε το DIN 24531 και ειδικότερα: 
α) Χειρολισθήρες από κοιλοδοκό 50/25/2χιλ. 
β) Πατήµατα από ειδικά διάτρητα τεµάχια LSP σε σχήµα Π, µε πλάτος 65χιλ.  
Στην τιµή περιλαµβάνεται η κατασκευή στο εργοστάσιο, µεταφορά και πλήρης τοποθέτηση 
και στερέωση της σκάλας µε όλα τα υλικά και µικρουλικά στερέωσης και τυχόν απαιτούµενα 
ικριώµατα.  
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πεντακόσια πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 550,00 
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ΟΜΑ∆Α Ζ : ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ  
 
Άρθρο Ζ-1:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΚΟΥ ΝΙΠΤΗΡΩΝ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ 

 ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7578) 

 
Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από λευκό µάρµαρο προελεύσεως ΒΕΡΟΙΑΣ Α΄ ποιότητας, 
πάχους 3 cm, µε γούρνες, πλάτους 60 cm, και οποιουδήποτε µήκους, σχήµατος και γλυπτής 
διακόσµησης (καµπύλες ακµές, εργαλεία κ.λπ.), συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου, 
σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της αρχιτεκτονικής µελέτης. 
Περιλαµβάνεται η κατάλληλη προετοιµασία υποδοχής των µαρµαρίνων µελών, ή λειότριψη, ή 
στίλβωση (νερόλουστρο) µε υλικό Α΄ ποιότητας, και οι απαιτούµενες αφανείς γαλβανισµένες 
µεταλλικές συνδέσεις ή στηρίξεις (µεταλλικά φουρούσια διατοµής L 30x30x3 mm) που 
πακτώνονται στην τοιχοποιΐα. 
Περιλαµβάνεται επίσης η κοπή των µαρµαρίνων πλακών του πάγκου σε οποιοδήποτε σχήµα 
(ευθύγραµµο ή καµπύλο), η δηµιουργία ανοίγµατος για την υποδοχή της γούρνας τύπου 
ovalux (ελλειψοειδές ή κυκλικό τµήµα κ.λπ.), η τοποθέτηση περιµετρικά στον πάγκο 
µαρµάρινης ποδιάς (κρέµαση) πάχους 2 cm, µε ή χωρίς εργαλεία, σύµφωνα µε την µελέτη, 
και η στεγανοποίηση του πάγκου µε κατάλληλα υλικά. 
Επισηµαίνεται  ότι η καµπύλη η ευθύγραµµη διαµόρφωση του πάγκου, θα προκύψει από 
ενιαίο κοµµάτι µαρµάρου. 
Πλήρως περαιωµένη εργασία κοπής, διαµόρφωσης, τοποθέτησης, στερέωσης, 
στεγανοποίησης του πάγκου, επεξεργασίας της επιφάνειας, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου 
(σφραγίσεως αρµών, συνδέσεως κ.λπ.), σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της 
µελέτης. 
 
Tιµή ανά τρέχον µέτρο πάγκου (µµ) πλήρως τοποθετηµένου. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν τριάντα € 
 (Αριθµητικά): 130,00 
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Άρθρο Ζ-2:  ∆ΙΠΛΟΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΙ - ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟΙ - ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ  
  ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 

 
∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί 
(LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθµού φωτοδιαπερατότητας 
και βαθµού φωτοανάκλασης σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "∆ιπλοί 
υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό". πλήρως τοποθετηµένοι µε ελαστικά παρεµβύσµατα και 
σιλικόνη  Πλήρης περαιωµένη εργασία, µε υλικά και µικροϋλικά επί τόπου. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  

 
 Άρθρο Ζ-2.1: ∆ιπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm,  
    (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm) 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7609.2) 
     
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα οκτώ € 
     (Αριθµητικά): 48,00 
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Άρθρο Ζ-3  ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ  
 
Προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθµιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων µε 
αντανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το 
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού 
περιεχοµένου (ΠΣΠ)’’ 
 
Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται: 
� η προµήθεια της πινακίδας και των γαλβανισµένων εξαρτηµάτων στήριξής της,  
� η προσκόµισή της στην θέση τοποθέτησης 
�  και η στερέωσή της επί του ιστού. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας, ανάλογα µε τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής: 
 
 Άρθρο Ζ-3.1: Πινακίδες ρυθµιστικές µεσαίου µεγέθους 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541) 
     

Με το παρόν άρθρο τιµολογούνται ρυθµιστικές πινακίδες των ακολούθων 
διαστάσεων: 

 
α. τριγωνικές (Ρ-1)  πλευράς 0,90 m  
β. οκταγωνικές (Ρ-2)  εγγεγραµµένες σε τετράγωνο πλευράς 0,90 m 
γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4)  πλευράς 0,60 m 
δ. τετραγωνικές (Ρ-6)  πλευράς 0,65 m 
ε. κυκλικές  διαµέτρου 0,65 m 

 
 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα εννέα € 
 (Αριθµητικά): 49,00 
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Άρθρο Ζ-4  ΣΤΥΛΟΙ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ 
 
Άρθρο Ζ-4.1: Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3’’) 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653) 
 
 
Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm 
(σπειρώµατος: thread size R = 3’’, dεξ = 89,9 mm, πάχους τοιχώµατος 4,0 mm), µήκους κατ' 
ελάχιστον 3,30 m, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’∆ιατάξεις στήριξης πινακίδων 
κατακόρυφης σήµανσης’’. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
η προµήθεια και προσκόµιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου µε ηλεκτροσυγκολ-ληµένη 
κυκλική στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας, µε προδιατρηµένες οπές Φ12 mm 
για κοχλίες Φ9,5 mm σε αποστάσεις 0,15 - 0,45 - 0,65 - 0,95 m από το άκρο της κεφαλής 
του, και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισµένης ράβδου Φ 14 mm 
µήκους 40 cm ή, εναλλακτικά, χαλύβδινη ηλεκτροσυγκοληµµένη λάµα 10 x 20 cm, για την 
σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαµβάνεται η ράβδος ή η λάµα). 
η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 60 cm και 
διαµέτρου 50 cm 
η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεµένει 
κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής µε σκυρόδεµα C12/15 (εργασία και υλικά) 
 
Τιµή ανά τεµάχιο γαλβανισµένου στύλου πινακίδων 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 45,00 
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Άρθρο Ζ-5  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΟΜΕΝΟΥ    
  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ VOLLEY 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6239) 
 
Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση λυοµένου συγκροτήµατος πετοσφαίρισης (βόλεϋ), 
σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και το σχέδιο Π-2/Τ-Α3 της Γ.Γ.Α. µετά του φιλέ, 
αποτελούµενου από δύο µεταλλικούς ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες. Κάθε ορθοστάτης 
αποτελείται από δύο σωλήνες τύπου Μάνεσµαν διαφορετικής διατοµής που συνδέονται 
όπως στο αντίστοιχο σχέδιο και εγκιβωτίζονται µέσα σε στέρεο εγκιβωτισµό από σκυρόδεµα 
των 300χγρ. τσιµέντου, µε σταθερή υποδοχή και λυόµενο κυλινδρικό στοιχείο στερέωσης 
(µανσόν). Η σταθερή αυτή υποδοχή και το µανσόν είναι από σιδηροσωλήνες τύπου 
Μάνεσµαν. Στο άκρο αυτό περιλαµβάνονται επιπλέον: 
α) Το συρµατόσχοινο τέντωσης του φιλέ, µαζί µε τα στηρίγµατα και τον οδηγό.  
β) Το σύστηµα αποµείωσης της τέντωσης και οι τροχαλίες στερεώνονται σε έναν από τους 
ορθοστάτες  
γ) ∆ύο πώµατα ισόπεδης απόφραξης των οπών υποδοχής των ορθοστατών και  
δ) ο χρωµατισµός των µεταλλικών στοιχείων µε δύο στρώσεις αντισκωριακού µινίου και δύο 
στρώσεις χρώµατος ντούκο (µε πιστολέτο ή πινέλλο). 
 
Περιλαµβάνονται επιπλέον τα υλικά και µικροϋλικά στον τόπο του έργου, η κατασκευή του 
στερεού εγκιβωτισµού από σκυρόδεµα, οι εργασίες πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και 
χρωµατισµού του συγκροτήµατος ορθοστατών, δαπάνη αποµείωσης, φθοράς, συγκόλλησης, 
µικροϋλικών, εξαρτηµάτων, υλικών στερέωσης καθώς και δαπάνη προµήθειας φιλέ και 
οποιαδήποτε άλλη δαπάνη που θα απαιτηθεί ώστε το συγκρότηµα να αποδοθεί έτοιµο να 
λειτουργήσει, σύµφωνα µε το αντίστοιχο πρότυπο σχέδιο και την Τεχνική Περιγραφή. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους εγκατάστασης λυοµένου συγκροτήµατος περοσφαίρισης (βόλεϋ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξακόσια  € 
 (Αριθµητικά): 600,00 
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Άρθρο Ζ-6  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΙΠΛΟΥΜΕΝΗΣ  
  ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ ΑΠΟ PLEXIGLASS 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6239) 

 
Πίνακας καλαθοσφαίρισης (µπασκέτα) αναδιπλούµενος από ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ πλήρως 
εγκατεστηµένος και έτοιµος για χρήση µε την στεφάνη υποδοχής της καλαθοσφαίρισης, τα 
µεταλλικά εγκάρσια στοιχεία ακαµψίας, τις ταινίες σήµανσης του πίνακα, τα στηρίγµατα, 
υλικά και µικροϋλικά που απαιτούνται γενικά στη στήριξη του και την πλήρη σύνθεση του 
στην τελική του µορφή και τον χρωµατισµό µε δύο στρώσεις χρώµατος ντούκο µε πινέλλο ή 
πιστολέτο, των σιδερένιων επιφανειών στην προβλεπόµενη απόχρωση. 
Περιλαµβάνονται επιπλέον ο ηλεκτρικός µηχανισµός αναδίπλωσης µε τηλεχειρισµό καθώς 
και όλα τα υλικά και µικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία πλήρους κατασκευής, 
εγκατάστασης και χρωµατισµού µε µίνιο και ντούκο. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο πίνακα έκαστης µπασκέτας 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πεντακόσια πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 550,00 
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Άρθρο Ζ-7  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΥΛΟΒΑΤΗ 
  ΓΗΠΕ∆ΟΥ BASKET ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ ΑΠΟ PLEXIGLASS 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6239) 
 
Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση µεταλλικού στυλοβάτη γηπέδου καλαθοσφαίρισης, 
πλήρως και ακλόνητα εγκατεστηµένου µε βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα, που 
συµπεριλαµβάνεται στην τιµή µε το πακτωµένο στο πέδιλο πλαίσιο υποδοχής του στυλοβάτη 
και τα απαιτούµενα µπουλόνια, υλικά και µικροϋλικά που απαιτούνται για την πλήρη 
εγκατάσταση του στυλοβάτη µε την πρόβλεψη των απαιτούµενων υποδοχών για την 
στερέωση µεταλλικής ή από ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ µπασκέτας, κατά τρόπο που να µην απαιτείται 
πρόσθετη εργασία ή υλικά και µοκροϋλικά και τον χρωµατισµό µε δύο στρώσεις χρώµατος 
αντισκωριακού µινίου όλων των επιφανειών του και µε δύο στρώσεις ντούκο µε πιστολέτο ή 
πανέλλο των ορατών.  
Πίνακας καλαθοσφαίρισης (µπασκέτα) από ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ πλήρως εγκατεστηµένος και 
έτοιµος για χρήση µε την στεφάνη υποδοχής της καλαθοσφαίρισης, τα εγκάρσια στοιχεία 
ακαµψίας, τις ταινίες σήµανσης του πίνακα, τα στηρίγµατα, υλικά και µικροϋλικά που 
απαιτούνται γενικά στη στήριξη του στυλοβάτη και την πλήρη σύνθεση του στην τελική του 
µορφή και τον χρωµατισµό µε δύο στρώσεις χρώµατος ντούκο µε πινέλλο ή πιστολέτο, των 
σιδερένιων επιφανειών στην προβλεπόµενη απόχρωση. 
∆ηλαδή υλικά και µικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία πλήρους κατασκευής, 
εγκατάστασης και χρωµατισµού µε µίνιο και ντούκο. 
  
Τιµή ανά τεµάχιο µεταλλικού στυλοβάτη µπασκέτας  
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτακόσια πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 750,00 
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Άρθρο Ζ-8  ΙΣΤΟΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 6542) 
 
Ιστός σηµαίας πλήρως εγκατεστηµένος, συνολικού ύψους 5,50µ, αποτελούµενος από δύο 
σωλήνες τύπου Μάνεσµαν. Ο πρώτος σωλήνας έχει µήκος 3,00µ. και διατοµή Φ 95/102 και 
ο δεύτερος µήκους 2,50µ έχει διατοµή Φ 68/76. Η σύνδεση των δύο σωλήνων και η 
στερέωση του ιστού µέσα σε βάση από σκυρόδεµα των 300 χλγ. τσιµέντου. 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και η εργασία κατασκευής και τοποθέτησης του µηχανισµού 
ανάρτησης της σηµαίας. 
∆ηλαδή υλικά, µικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους κατασκευής, 
τοποθέτησης, στερέωσης και χρωµατισµού, και σύµφωνα µε τη µελέτη, τα παραπάνω 
περιγραφόµενα, την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις οδηγίες της επίβλεψης, 
 
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους εγκατάστασης ιστού, συνολικού ύψους 5,50µ 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τετρακόσια εξήντα € 
 (Αριθµητικά): 460,00 
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Άρθρο Ζ-9  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΑΠΟ 
  ΦΥΛΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 6542) 
 
Κατασκευή και τοποθέτηση προστατευτικού καλύµατος από στραντζαριστά, δίατρητα φύλλα 
αλουµινίου τύπου Etalbond, πάχους  3mm. Τοποθετείται και στερεωνεται µε δύο λαµαρίνες 
πάχους 6χιλ. οι οποίες στραντζαρονται και στερεώνονται αντίστοιχα στα πλαινά τοιχία µε 
µεταλλικά εκτονούµενα βύσµατα 8Χ100 mm σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της 
µελέτης. Τα φύλλα αλουµινίου και οι λάµες στήριξης  θα έχουνε το ίδιο ή παρόµοιας 
τονικότητας βαφη σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 
Συµπεριλαµβάνονται η ηλεκτροστατική βαφή, οι λαµες στηριξης, εργασία κοπής και 
διάτρησης, κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα 
µε την µελέτη.  
 
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους εγκατάστασης. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό € 
 (Αριθµητικά): 100,00 
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Άρθρο Ζ-10  ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΩΜΑΤΟΣ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6751) 
 
Κατασκευή προστατευτικου περιφράγµατος για την οπτική αποµόνωση των κλιµατιστικών 
µονάδων στο δώµα της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων. 
Αποτελείται από µεταλλικο σκελετο από κοιλοδοκόυς 80x80 µε επένδυση διάτρητης 
λαµαρίνας ηλεκτροστατικής βαφής σε χρώµα επιλογής της επίβλεψης , σύµφωνα µε τα 
σχέδια της µελέτης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, από διατοµές 
στραντζαριστής λαµαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), στερεωµένες µε γαλβανισµένα 
εκτονούµενα ή χηµικά βύσµατα και γενικά υλικά και µικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους 
κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια οκτακόσια  € 
 (Αριθµητικά): 1.800,00 
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Άρθρο Ζ-11   ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆Α ΑΝΘΥΓΡΗ  
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ7809) 
 
Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήµατος, πλάτους και µήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, µε σήµανση 
CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. Στην τιµη συµπεριλαµβάνεται ο 
µεταλλικός σκελετός στήριξης της γυψοσανίδας.  
Επίσης διαµορφώνονται οπές στο άνω και κάτω µερος της γυψοσανίδας για την απορροή 
των συµπηκνωµάτων. 
Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.  

 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι € και εξήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 20,60 
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ΟΜΑ∆Α Η : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
 
Άρθρο Η-1  ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΦΡΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ  
  ∆ΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 2111) 
 
Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για τοποθέτηση υπογείου αρδευτικού δικτύου (µε 
σταλακτηφόρους ή εκτοξευτές), σε χαλαρά ή γαιώδη εδάφη, στο απαιτούµενο βάθος, µε 
χρήση µηχανικών µέσων (π.χ. αυτοφερόµενης καδένας, αυλακωτήρα κλπ). 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  0,80 
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Άρθρο Η-2  ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ  
 
Άρθρο Η-2.1  ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΡΕ 6 ATM 
   
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 
21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = 
συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατοµές έως Φ32 mm. Στην τιµή µονάδος 
περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτηµάτων και 
µικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η µεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση 
επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθµίσεις και δοκιµές, σύµφωνα µε την 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.   
 
∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.   
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  
 
 Άρθρο Η-2.1.1: DN (mm) Φ 25 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8) 
 
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα πέντε λεπτά 
     (Αριθµητικά):  0,45 
 
 Άρθρο Η-2.1.2: DN (mm) Φ 32 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8) 
 
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα πέντε λεπτά 
     (Αριθµητικά):  0,65 
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Άρθρο Η-3  ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 4) 
 
Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης, από σίδηρο οπλισµών B500C, διατοµής Φ6, 
µήκους 0,40 - 0,50 m, επί τόπου, µε την εργασία κοπής, διαµόρφωσης σε αγκύριο, έµπηξης 
στο έδαφος και στερέωσης επ’ αυτού των σωλήνων, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι πέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά):  0,25 
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Άρθρο Η-4  ΤΑΥ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΑ, ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ  
   
 
Ταυ µεταλλικά, γαλβανισµένα, επιτόπου του έργου, µε τα απαιτούµενα µικροϋλικά και την 
εργασία σύνδεσης και δοκιµών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   
 Άρθρο Η-4.1: Ονοµαστική διάµετρος (ίντσες) Φ 1 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 12) 
 
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € και πενήντα λεπτά 
     (Αριθµητικά):  3,50 
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Άρθρο Η-5  ΜΑΣΤΟΙ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΙ, ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ  
   
 
Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι, επιτόπου του έργου, µε τα απαιτούµενα µικροϋλικά και 
την εργασία σύνδεσης και δοκιµών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   
 Άρθρο Η-5.1: DN (ίντσες) Φ 1 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 12) 
 
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € και ογδόντα λεπτά 
     (Αριθµητικά):  2,80 
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Άρθρο Η-6  ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΕΣ, ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ  
   
 
Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισµένες, επιτόπου του έργου, µε τα απαιτούµενα µικροϋλικά και 
την εργασία σύνδεσης και δοκιµών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   
 Άρθρο Η-6.1: DN (ίντσες) Φ 1 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 12) 
 
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € 
     (Αριθµητικά):  3,00 
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Άρθρο Η-7  ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ, ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ, ΚΟΧΛΙΩΤΟΙ, PN 16 ATM  
   
 
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα 
εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και 
δοκιµών σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   
 
 Άρθρο Η-7.1: DN (ίντσες) Φ 1 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 11) 
 
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα € και ογδόντα λεπτά 
     (Αριθµητικά):  9,80 
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Άρθρο Η-8  ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ Φ 63  
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 31) 
 
Μανόµετρο γλυκερίνης, Φ 63 mm. Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα 
σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών, 
σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆έκα € 
 (Αριθµητικά): 10,00 
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∆ΙΑΝΕΜΗΤΕΣ 
 
Άρθρο Η-9 ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ  
 
 Άρθρο Η-9.1: Σταλάκτης αυτορυθµιζόµενος, µη επισκέψιµος 

   Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8) 
 
Σταλάκτης επικαθήµενος, αυτορυθµιζόµενος, µη επισκέψιµος, για πίεση λειτουργίας από 0,8 
έως 3,80 atm.  Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα 
µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών, σύµφωνα  µε την 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  

 
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαεννέα λεπτά 
     (Αριθµητικά):  0,19 
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 
 
Άρθρο Η-10 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ  
  
Άρθρο Η-10.1: Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές  

 
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονοµ. πίεσης 10 atm, περιοχής 
λειτουργίας από 0,7 µέχρι 10 atm, µε ή χωρίς µηχανισµό ρύθµισης παροχής (flow controller), 
εσωτερικής εκτόνωσης, µε πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα χειροκίνητης 
λειτουργίας.  
 
Προµήθεια βανών και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-
08-01-00. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   
  
 Άρθρο Η-10.1.1: Χωρίς µηχανισµό ρύθµισης πίεσης, ονοµαστικής  
    διαµέτρου Φ 1'' 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8) 

 
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα δύο € 
     (Αριθµητικά): 32,00 
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Άρθρο Η-11 ΠΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ 
   
Προµήθεια πηνίου ηλεκτροβάνας µε τα παρελκόµενά του, σύνδεσή του από ειδικευµένο 
τεχνίτη σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή της ηλεκτροβάνας και εκτέλεση δοκιµών 
λειτουργίας.  
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   
 Άρθρο Η-11.1: Συγκράτησης (Latching) 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8) 

 
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαπέντε € 
     (Αριθµητικά): 15,00 
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Άρθρο Η-12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 

 
Προγραµµατιστές µπαταρίας τύπου φρεατίου, 3 τουλάχιστον εκκινήσεων, κύκλου ποτίσµατος 
1 - 7 ηµερών διάρκειας από 1 min µέχρι και 12 ώρες, µε δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής 
ηλεκτροβάνας. Έλεγχος ηλεκτροβανών µε πηνία µανδάλωσης (latching), σε απόσταση 
τουλάχιστον 20 m µέσω καλωδίου διατοµής 1,5 mm2.  Προγραµµατισµός µέσω φορητής 
µονάδας µε παράλληλη  δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας χωρίς κονσόλα. 
 
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου προγραµµατιστή µε την µπαταρία του και τα πάσης 
φύσεως εξαρτηµάτά του καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραµµατισµού, 
ελέγχου, ρυθµίσεων, δοκιµών κλπ. σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   
  
 Άρθρο Η-12.1: Ελεγχόµενες ηλεκτροβάνες: 1 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 52) 

 
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν είκοσι πέντε € 
     (Αριθµητικά): 125,00 
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Άρθρο Η-13 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ  
 
Πλαστικό φρεάτιο µε καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), µε τα υλικά 
εγκιβωτισµού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγµα του 
λάκκου, διαµόρφωση των τοµών για το πέρασµα των σωλήνων, τοποθέτηση άµµου 
λατοµείου στον πυθµένα του λάκκου για την στράγγιση, προσαρµογή του φρεατίου στην 
στάθµη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία). 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   
  
 Άρθρο Η-13.1: ∆ιαστάσεις / Αριθµός Η/Β: 50Χ60 cm,  6 Η/Β 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8) 

 
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα πέντε € 
     (Αριθµητικά): 45,00 



K:\N1000c\cons\tefhi\5300_ΤΜ .doc - 288 -  N1000c/5300/B06 

 
Άρθρο Η-14 ∆ΕΝ∆ΡΑ  
 
Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και 
όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση µέχρι 
και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
 Άρθρο Η-14.1: ∆ένδρα κατηγορίας ∆4    
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5210) 
  
     Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι πέντε € 
     (Αριθµητικά): 25,00 
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Άρθρο Η-15 ΆΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
 
Άνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος, καθώς και καθαρισµός και αποκοµιδή 
των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για την εκτέλεση της εργασίας. 
 
 Άρθρο Η-15.1: Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων  1,00 x 1,00 x 1,00 m 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5110) 
  
     Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € 
     (Αριθµητικά):  4,00 
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Άρθρο Η-16 ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ  
Άρθρο Η-16.1 ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 4,50 - 12,00 LT 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5210) 
 
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή 
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την 
επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και 
σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη 
αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες 
(πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα € και τριάντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  1,30 
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Άρθρο Η-17 ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ 
            
Οι  εργασίες υποστύλωσης δένδρων θα γίνουν σύµφωνα µε  την φυτοτεχνική µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-05-09-00  
 
Άρθρο Η-17.1: Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου  
  
Yποστύλωση δέντρου µε την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωµένου, βαµµένου, 
πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισµένου µέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην 
τιµή συµπεριλαµβάνονται η αξία και µεταφορά επί τ’οπου του πασσάλου, οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των µικροϋλικών και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν 
για την κατακόρυφη έµπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, και µε 
οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ’ αυτόν µε κατάλληλο µέσον. 
 
  Άρθρο Η-17.1.1: Για µήκος πασσάλου µέχρι 2,50 m 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5240) 
     
     Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € και πενήντα λεπτά 
     (Αριθµητικά):  2,50 
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Άρθρο Η-18 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΦΥΤΩΝ 
 
Σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σε έδαφος οποιαδήποτε κλίσεως, µε εκσκαφή του εδάφους 
γύρω από τον κορµό του φυτού σε βάθος 10 cm και εκρίζωση και αποµάκρυνση τυχόν 
ζιζανίων και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. 
Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
εξοπλισµού και µέσων. 
 
 
  Άρθρο Η-18.1: ∆ιαµέτρου έως 0,40 m 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5330) 
  
     Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι λεπτά 
     (Αριθµητικά):  0,20 
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Άρθρο Η-19 ΆΡ∆ΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ 
 
  Άρθρο Η-19.1: Άρδευση φυτών µε επίγειο ή υπόγειο σύστηµα   
    άρδευσης, αυτοµατοποιηµένο 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5321) 
  
Άρδευση φυτού µε επίγειο ή υπόγειο σύστηµα άρδευσης (αυτοµατοποιηµένο), σύµφωνα µε 
την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαµβάνεται ο έλεγχος του 
ποτίσµατος και η συντήρηση του επίγειου δικτύου, σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Eννέα χιλιοστά 
     (Αριθµητικά):  0,009 
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Άρθρο Η-20 ΛΙΠΑΝΣEΙΣ 
 
Άρθρο Η-20.1 ΛΙΠΑΝΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΛΙΠΑΝΤΗΡΕΣ 
  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5730) 
 
Λίπανση φυτών µε τα λιπαντήρες, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-
03-00. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση του 
λιπάσµατος στο δοχείο λίπανσης, η διάλυσή του και η διανοµή του διαλύµατος µε αντλία 
λίπανσης ή πιεστικό, καθώς και ο έλεγχος της διανοµής του για την λίπανση κάθε φυτού. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  0,09 
 



K:\N1000c\cons\tefhi\5300_ΤΜ .doc - 295 -  N1000c/5300/B06 

 
Άρθρο Η-21 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
Καταπολέµηση ασθενειών µε προληπτική ή θεραπευτική εφαρµογή εγκεκριµένων χηµικών ή 
βιολογικών µυκητοκτόνων, ή άλλων σκευασµάτων, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-06-05-00. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
µηχανηµάτων, των εργαλείων και των σκευασµάτων που θα χρησιµοποιηθούν. 
 
  Άρθρο Η-21.1: Φυτοπροστασία θάµνων και δένδρων ύψους µέχρι 4 m 
   (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5362) 
  

Οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-06-05-00 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

 
   ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα λεπτά 
    (Αριθµητικά):  0,40 
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Άρθρο Η-22 ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
 ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 
 
Βοτάνισµα φυτών µε χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή, σύµφωνα µε την 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαµβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο 
χώρο µεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η αποµάκρυνση από τους 
χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισµα και η απόρριψή τους 
σε χώρους που επιτρέπεται, η σήµανση και η λήψη µέτρων προστασίας.   
 
  Άρθρο Η-22.1: Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα  
    πεζού χειριστή σε µη φυτευµένους χώρους 
    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5371) 
  

    Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
 
    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα πέντε € 
     (Αριθµητικά): 45,00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΦΕΚ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ αριθ. ΚΥΑ 

1 ΦΕΚ 1557Β/17-08-2007 οικ.15894/337, οικ.15914/340 

2 ΦΕΚ 1794Β/28-08-2009 12394/406, 12395/407, 12396/ 408, 12397/409,  12398/ 410 

3 ΦΕΚ 1870Β/14-09-2007 οικ18174/393 

4 ΦΕΚ 386Β/20-03-2007 5328/122 

5 ΦΕΚ 427Β/07-04-2006 οικ6310/41(καταργήθηκε το άρθρο 4, αντικαταστάθηκε µε ΚΥΑ 1783/64-ΦΕΚ 
210Β/01-03-2010) 

6 ΦΕΚ 815Β/24-05-2007 9451/208 

7 ΦΕΚ 917Β/17-07-2001 16462/29 

8 ΦΕΚ 973Β/18-07-2007 10976/244 

9 ΦΕΚ 210Β/01-03-2010 1782/63, 1781/62, 1783/64 

10 ΦΕΚ 1091/19-07-2010 οικ8134/388 

11 ΦΕΚ 1162Β/02-08-2010 οικ8622/414, 8623/415 

12 ΦΕΚ 1100Β/21-07-2010 οικ8136/390, οικ8135/389 

13 ΦΕΚ 1263Β/06-08-2010 οικ624/416, οικ8625/417 

14 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 6690(Παράρτηµα Ι, Ισχύοντα hEN) 

15 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 6690(Παράρτηµα ΙΙ, hEN που θα ισχύσουν προσεχώς) 

16 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 6690(Παράρτηµα ΙΙΙ, ETAG) 
 

ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 Αδρανή για σκυρόδεµα Γενικής εφαρµογής 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 -1 Ελαφρά αδρανή - Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για 
σκυροδέµατα, κονιάµατα και ενέµατα Γενικής εφαρµογής 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 Αδρανή κονιαµάτων Γενικής εφαρµογής 

5 ΕΛΟΤ EN 934-2 
Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - Μέρος 
2: Πρόσθετα σκυροδέµατος - Ορισµοί, απαιτήσεις, 
συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση 

Γενικής εφαρµογής 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3 
Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - Μέρος 
3: Πρόσθετα για επιχρίσµατα τοιχοποιίας - Ορισµοί, 
απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση 

Γενικής εφαρµογής 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-4 
Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - Μέρος 
4: Πρόσθετα για ενέµατα για προεντεταµένους τένοντες - 
Ορισµοί, απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση 

Γενικής εφαρµογής 

7 ΕΝ 197-1 Τσιµέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια 
συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα  

Γενικής εφαρµογής 

7 ΕΝ 197-2 Τσιµέντο - Μέρος 2: Αξιολόγηση συµµόρφωσης Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 12839  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Στοιχεία 
περιφράξεων 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 13263-1  Πυριτική παιπάλη για σκυρόδεµα - Μέρος 1: Ορισµοί, 
απαιτήσεις και κριτήρια συµµόρφωσης Γενικής εφαρµογής 

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 

14 ΕΛΟΤ EN 14889-1  Ίνες για σκυρόδεµα - Μέρος 1:Χαλύβδινες ίνες - Ορισµοί, 
προδιαγραφές και συµµόρφωση 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 14889-2  Ίνες για σκυρόδεµα - Μέρος 2: Πολυµερικές ίνες - Ορισµοί, 
προδιαγραφές και συµµόρφωση Γενικής εφαρµογής 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 14964  Άκαµπτα υποστρώµατα για ασυνεχή στέγαση - Ορισµοί και 
χαρακτηριστικά 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 15167-1  
Λειοτριβηµένη κοκκοποιηµένη σκωρία υψικαµίνων για χρήση 
σε σκυρόδεµα, κονιάµατα και ενέµατα - Μέρος 1: Ορισµοί, 
προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 15743  Τσιµέντο υψηλών θειικών - Σύνθεση, προδιαγραφές και 
κριτήρια συµµόρφωσης Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 197-4  
Τσιµέντο - Μέρος 4: Σύσταση, προδιαγραφές και κριτήρια 
συµµόρφωσης τσιµέντων υψικαµίνων µε χαµηλή πρώιµη 
αντοχή 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 450-1  Ιπτάµενη τέφρα για σκυρόδεµα - Μέρος 1: Ορισµός, 
προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 934-5  
Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - Μέρος 
5: Πρόσθετα εκτοξευόµενου σκυροδέµατος - Ορισµοί, 
απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση 

Γενικής εφαρµογής 

15 ΕΛΟΤ EN 15368  Υδραυλικά συνδετικά για µη δοµικές εφαρµογές - Ορισµοί 
προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης 

Γενικής εφαρµογής 

12 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 

12 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 

12 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 

12 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 

12 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 

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  
∆οµικά συγκολλητικά - Χαρακτηρισµός των αναερόβιων 
συγκολλητικών για αξονική συναρµογή µεταλλικών στοιχείων 
στις κατασκευές και τεχνικά έργα 

Επισκευές - ενισχύσεις 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 1  Θερµάστρες υγρών καυσίµων µε καυστήρες εξάτµισης ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 1020  

Μη οικιακοί αεροθερµαντήρες για θέρµανση χώρου µε καύση 
αερίου, εξαναγκασµένης µεταφοράς, µε ονοµαστική θερµική 
ισχύ εισόδου, που δεν υπερβαίνει τα 300 kW µε ενσωµατω-
µένο ανεµιστήρα για την υποστήριξη της µεταφοράς αέρα 
καύσης ή/και των προϊόντων καύσης 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 12285-2  

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 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 12566-1  
Μικρά συστήµατα επεξεργασίας αποβλήτων µέχρι 50 
ισοδύναµους κατοίκους - Μέρος 1: Προκατασκευασµένες 
σηπτικές δεξαµενές 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 12566-3  

Μικρά συστήµατα επεξεργασίας αποβλήτων µέχρι 50 
ισοδύναµους κατοίκους - Μέρος 3: Εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας αποβλήτων οικιακής χρήσης, έτοιµες για 
τοποθέτηση ή/και επι τόπου, συναρµολογούµενες 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 12566-4  

Μικρά συστήµατα επεξεργασίας αποβλήτων µέχρι 50 
ισοδύναµους κατοίκους - Μέρος 4: Σηπτικές δεξαµενές 
συναρµολογηµένες επί τόπου από προκατασκευασµένα 
στοιχεία 

ΗΛΜ 

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  ∆ιατάξεις ασφάλειας υπερπλήρωσης για σταθερές δεξαµενές 
υγρών καυσίµων 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 14339  Υπόγεια πυροσβεστικά υδροστόµια ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 14384  Υπέργεια πυροσβεστικά υδροστόµια ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 416-1  
Μη οικιακοί ανηρτηµένοι θερµαντήρες αερίου, µη φωτεινής 
ακτινοβολίας, µε ένα καυστήρα µε ανεµιστήρα - Μέρος 1: 
Ασφάλεια 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 621  

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 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 777-1  
Μη οικιακοί αναρτηµένοι θερµαντήρες αερίου, µη φωτεινής 
ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, µε ανεµιστήρα - 
Μέρος 1: Σύστηµα D, ασφάλεια 

ΗΛΜ 

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 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

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  
Μη οικιακοί αναρτηµένοι θερµαντήρες αερίου, µη φωτεινής 
ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, µε ανεµιστήρα - 
Μέρος 4: Σύστηµα Η, ασφάλεια 

ΗΛΜ 

15 ΕΛΟΤ EN 14229  ∆οµική ξυλεία - Ξύλινοι στύλοι για εναέριες γραµµές ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 1057  
Χαλκός και κράµατα χαλκού - Στρογγυλοί χαλκοσωλήνες 
άνευ ραφής, για νερό και αέριο σε εγκαταστάσεις υγιεινής και 
θερµάνσεως 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1123-1  

Σωλήνες και εξαρτήµατα σωληνώσεων από χάλυβα µε 
γαλβάνισµα εν θερµώ συγκολληµέ-νων κατά µήκος µε 
σύνδεση αρσενικού - θηλυκού για συστήµατα αποβλήτων - 
Μέρος 1: Απαιτήσεις, δοκιµές, έλεγχος ποιότητας 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1124-1  

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 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12050-1  
Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και γήπεδα - 
Αρχές κατασκευής και δοκιµών - Μέρος 1: Εγκαταστάσεις 
άντλησης που περιέχουν κοπρανώδη υλικά 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12050-2  
Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και γήπεδα - 
Αρχές κατασκευής και δοκιµών - Μέρος 2: Εγκαταστάσεις 
άντλησης από µη κοπρανώδη υλικά 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12050-3  

Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και γήπεδα - 
Αρχές κατασκευής και δοκιµών - Μέρος 3: Εγκαταστάσεις 
άντλησης για απόβλητα που περιέχουν κοπρανώδη υλικά για 
περιορισµένες εφαρµογές 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

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  Καπνοδόχοι - Στοιχεία δόµησης - Εξωτερικά στοιχεία από 
σκυρόδεµα 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12737  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Σχάρες 
δαπέδου και σταυλισµού ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12764  Είδη υγιεινής - Προδιαγραφή για λουτήρες υδροµασάζ 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 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 13063-1  
Καπνοδόχοι - Συστήµατα καπνοδόχων µε εσωτερικούς 
αγωγούς από άργιλο/κεραµική ύλη - Μέρος 1: Απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής για αντίσταση σε φλόγα - αιθάλη 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13063-2  
Καπνοδόχοι - Συστήµατα καπνοδόχων µε εσωτερικούς 
αγωγούς από άργιλο/κεραµική ύλη - Μέρος 2: Απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής σε υγρές συνθήκες 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13063-3  
Καπνοδόχοι - Συστήµατα καπνοδόχων από κεραµικά 
στοιχεία - Μέρος 3: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για 
συστήµατα απαγωγής αέρα καπνοδόχων 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13069  Καπνοδόχοι - Εξωτερικά τοιχώµατα από άργιλο/κεραµική ύλη 
για συστήµατα καπνοδόχων - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13084-5  Eλεύθεpα ιστάµενες καπνοδόχοι - Μέρος 5: Υλικά για 
αγωγούς από τούβλα - Προδιαγραφές προϊόντος 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 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  Θερµαντήρες χώρου που λειτουργούν µε στερεά καύσιµα - 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13310  Νεροχύτες κουζίνας - Λειτουργικές απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13407  Επιτοίχια ουρητήρια - Λειτουργικές απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13502  Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για απολήξεις 
καπνοδόχων από άργιλο/κεραµική ύλη 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13564-1  ∆ιατάξεις αντεπιστροφής για αποχετεύσεις κτιρίων - Μέρος 1: 
Απαιτήσεις 

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 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14296  Είδη υγιεινής - Νιπτήρες κοινής χρήσης ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14428  ∆ιαχωριστικά και καταιονητήρες (ντουσιέρες) - Λειτουργικές 
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14471  Καπνοδόχοι - Σύστηµα καπνοδόχων µε πλαστικούς 
εσωτερικούς αγωγούς - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14528  Πυγολουτήρες (µπιντέ) - Λειτουργικές απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1457  Καπνοδόχοι - Εσωτερικοί αγωγοί από άργιλο/κεραµική ύλη - 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής ΗΛΜ κτιριακών έργων 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 14688  Είδη υγιεινής - Νιπτήρες - Λειτουργικές απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14785  Θερµαντήρες οικιακών χώρων λειτουργούντων µε ξύλινα 
πλινθία - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14800  
Εύκαµπτοι κυµατοειδείς µεταλλικοι σωλήνες για την ασφάλεια 
σύνδεσης οικιακών συσκευών που χρησιµοποιούν αέρια 
καύσιµα. 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14909  Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και ελαστοµερή 
φύλλα υγροµόνωσης τοίχων - Ορισµοί και χαρακτηριστικά ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 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 

14 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 ΕΛΟΤ EN 15069  
Βαλβίδες ασφαλείας σύνδεσης αερίων για συστήµατα 
µεταλλικών σωληνώσεων που χρησιµοποιούνται στη 
σύνδεση οικιακών συσκευών αερίων καυσίµων 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 15250  Οικιακές συσκευές θέρµανσης µε καύση στερεών καυσίµων 
για χαµηλή απελευθέρωση θερµότητας 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1806  
Καπνοδόχοι - Στοιχεία άργιλο/κεραµικά για αγωγούς 
καπνοδόχων µονού τοιχώµατος - Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1825-1  Λιποσυλλέκτες - Μέρος 1: Αρχές σχεδιασµού, επιδόσεις και 
δοκιµές, σήµανση και έλεγχος ποιότητας ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1856-1  Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις µεταλλικών καπνοδόχων - Μέρος 
1: Προϊόντα που βασίζονται σε σύστηµα καπνοδόχων 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1856-2  Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις για µεταλλικές καπνοδόχους - 
Μέρος 2: Μεταλλικοί σωλήνες και στοιχεία συνδέσεων 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1857  Καπνοδόχοι - ∆οµικά στοιχεία - Εσωτερικοί αγωγοί από 
σκυρόδεµα 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1858  Καπνοδόχοι - ∆οµικά στοιχεία - Στοιχεία από σκυρόδεµα ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 442-1  Θερµαντικά σώµατα και εναλλάκτες Θερµότητας - Μέρος 
1:Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 681-1  

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά 
στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων που χρησιµοποιούνται σε 
εφαρµογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 1: 
Βουλκανισµένο ελαστικό 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 681-2  

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά 
στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων που χρησιµοποιούνται σε 
εφαρµογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 2: 
θερµοπλαστικά ελαστοµερή 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 



K:\N1000c\cons\tefhi\5300_ΤΜ .doc - 303 -  N1000c/5300/B06 

ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 681-3  

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά 
στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων σε εφαρµογές ύδρευσης 
και αποχέτευσης - Μέρος 3: Αφρώδη υλικά βουλκανισµένου 
ελαστικού 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 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 

14 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 

14 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  
Σωλήνες και εξαρτήµατα από χυτοσίδηρο, οι συνδέσεις τους 
και παρελκόµενα για την εκκένωση του νερού από τα κτίρια - 
Απαιτήσεις, µέθοδοι δοκιµών και διασφάλιση ποιότητας 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 969  
Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεµάχια, εξαρτήµατα 
και οι συνδέσεις τους για σωληνώσεις αερίου - Απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 997  Λεκάνες WC και λεκάνες µε δοχείο πλύσεως µε 
ενσωµατωµένη οσµοπαγίδα 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

15 ΕΛΟΤ EN 14055  ∆οχεία πλύσεως (καζανάκια) για WC και ουρητήρια ΗΛΜ κτιριακών έργων 

15 ΕΛΟΤ EN 14516  Λουτήρες για οικιακή χρήση ΗΛΜ κτιριακών έργων 

15 ΕΛΟΤ EN 14527  Λεκάνες καταιονιστήρων (ντουσιέρες) για οικιακή χρήση ΗΛΜ κτιριακών έργων 

15 ΕΛΟΤ EN 15821  
Θερµαντικά σώµατα σάουνας πολλαπλής τροφοδότησης που 
λειτουργούν µε κορµούς φυσικού ξύλου - Απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

15 ΕΛΟΤ EN 331  Χειροκίνητοι σφαιρικοί κωνικοί κρουνοί κλειστού πυθµένα για 
εγκαταστάσεις αερίου σε κτίρια 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 13659 Εξώφυλλα - Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφάλειας Κουφώµατα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 14351.01 

Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά 
επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά ετυστήµατα 
θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης 
ή/και διαρροής καπνού 

Κουφώµατα 

9 ΕΛΟΤ EN 13241-1 
Πόρτες για χώρους βιοµηχανικούς, εµπορικούς και 
στάθµευσης - Πρότυπο προϊόντος - Μέρος 1: Προϊόντα χωρίς 
χαρακτηριστικά πυραντίστασης και ελέγχου καπνού  

Κουφώµατα 

14 ΕΛΟΤ EN 1125  
Είδη κιγκαλερίας - ∆ιατάξεις εξόδων πανικού χειριζόµενες µε 
οριζόντια δοκό για χρήση σε οδεύσεις διαφυγής - Απαιτήσεις 
και µέθοδοι δοκιµής 

Κουφώµατα 

14 ΕΛΟΤ EN 1154  Είδη κιγκαλερίας - Συσκευές ελεγχόµενου κλεισίµατος θυρών 
- Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Κουφώµατα 
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ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 1155  Είδη κιγκαλερίας - Ηλεκτροκίνητες διατάξεις για 
ανακλινόµενες πόρτες - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Κουφώµατα 

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  Είδη κιγκαλερίας - Μονοαξονικοί µεντεσέδες - Απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµών 

Κουφώµατα 

15 ΕΛΟΤ EN 14846  Είδη κιγκαλερίας - Κλειδαριές - Ηλεκτροµηχανικές κλειδαριές 
και θήκες - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Κουφώµατα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλλο  Κτιριακά έργα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-2 Στοιχεία τοιχοποιίας από πυριτικό ασβέστιο  Κτιριακά έργα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-3 Στοιχεία τοιχοποιίας από σκυρόδεµα (αδρανή συνήθη και 
ελαφρά)  

Κτιριακά έργα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-4 Στοιχεία τοιχοποιίας από αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεµα  Κτιριακά έργα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-5 Στοιχεία τοιχοποιίας από τεχνητούς λίθους  Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 13561 Εξωτερικές περσίδες - Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφάλειας  Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1 Προδιαγραφή κονιαµάτων τοιχοποιίας - Μέρος 1: Εξωτερικά 
και εσωτερικά επιχρίσµατα Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 Προδιαγραφή κονιαµάτων τοιχοποιίας - Μέρος 2 κονίαµα 
τοιχοποιίας 

Κτιριακά έργα 

3 ΕΛΟΤ ΕΝ 459-1 ∆οµική Άσβεστος - Μέρος 1 Ορισµοί, Προδιαγραφές και 
Κριτήρια Συµµόρφωσης  

Κτιριακά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1341 Πλάκες από φυσικούς λίθους για εξωτερική πλακόστρωση - 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ 13165 
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από άκαµπτο αφρό πολυουρεθάνης 
(PUR) - Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13162 
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από ορυκτόµαλλο (MW) - 
Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικούς 
παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένη πολυστερίνη (EPS) - 
Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13164 
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από εξηλασµένο αφρό πολυστερίνης 
(XPS) - Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13166 
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από φαινολικό αφρό (PF) - 
Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

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 
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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 Προϊόντα από φυσικούς λίθους - ∆ιαστασιολογηµένα 
πλακίδια - Απαιτήσεις  

Κτιριακά έργα 

8 ΕΛΟΤ ΕΝ 12058 Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και 
σκάλες - Απαιτήσεις  Κτιριακά έργα 

8 ΕΛΟΤ ΕΝ 1469 Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις - 
Απαιτήσεις  

Κτιριακά έργα 

9 ΕΛΟΤ EN 13830 Πετάσµατα όψεων - Πρότυπο προϊόντος  Κτιριακά έργα 

11 ΕΛΟΤ EN 14915 Επιφάνειες και επενδύσεις από φυσική ξυλεία - 
Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συµµόρφωσης και σήµανση 

Κτιριακά έργα 

12 ΕΛΟΤ EN 14509 
Αυτοφερόµενα θερµοµονωτικά πάνελς µε µεταλλική κάλυψη 
και από τις δύο όψεις - Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα - 
Προδιαγραφές 

Κτιριακά έργα 

13 ΕΛΟΤ 14342 Ξυλεία δαπέδων - Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης και σήµανση 

Κτιριακά έργα 

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  Μωσαϊκοί λίθοι - ∆ιαστασιολογηµένα πλακίδια για δάπεδα και 
σκάλες (εσωτερικά και εξωτερικά) Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1158  Μεταλλικά εξαρτήµατα κτιρίων - ∆ιατάξεις συντονισµού 
πόρτας - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1168  Προϊόντα προκατασκευασµένα από σκυρόδεµα - ∆ιάτρητες 
πλάκες µε διαµήκη κενά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12004  Κόλλες για πλακίδια - Απαιτήσεις, αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης, ταξινόµηση και χαρακτηρισµός Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12467  Επίπεδα φύλλα ινοτσιµέντου - Προδιαγραφές προϊόντος και 
µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12843  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Ιστοί και 
στύλοι 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12859  Γυψότουβλα - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12860  Συνδετικές γάζες γύψου για γυψότουβλα - Ορισµοί, 
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 
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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  Κεραµίδια από άργιλο και εξαρτήµατα - Ορισµοί και 
προδιαγραφές προϊόντων 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13224  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Στοιχεία 
προκατασκευασµένων δαπέδων µε νευρώσεις Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13225  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Ευθύγραµµα δοµικά στοιχεία 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13279-1  Συνδετικά και επιχρίσµατα από γύψο - Μέρος 1: Ορισµοί και 
απαιτήσεις 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1344  Κεραµικά επιστρώσεων - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Κτιριακά έργα 

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  Πλάκες από µωσαϊκό - Μέρος 1: Πλάκες από µωσαϊκό για 
εσωτερική χρήση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13748-2  Πλάκες από µωσαϊκό - Μέρος 2: Πλάκες από µωσαϊκό για 
εξωτερική χρήση Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13813  Υλικό επικάλυψης και επιχρίσεις δαπέδων - Υλικό 
επικάλυψης - Ιδιότητες και απαιτήσεις 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13815  Χυτά, γύψινα, ινοπλισµένα προϊόντα - Ορισµοί, Απαιτήσεις 
και µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

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  
Προκατασκευασµένα πετάσµατα γυψοσανίδων µε πορώδη 
πυρήνα από χαρτόνι - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13950  Σύνθετα θερµο/ηχοµονωτικά πετάσµατα γυψο-σανίδων - 
Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 
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14 ΕΛΟΤ EN 13956  Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και ελαστοµερή 
φύλλα στεγάνωσης δωµάτων - Ορισµοί και χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13963  Υλικά αρµών για γυψοσανίδες - Ορισµοί, απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13964  Ψευδοροφές - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13967  
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και ελαστοµερή 
φύλλα στεγάνωσης υπογείων και άλλων χώρων - Ορισµοί και 
χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13969  
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά φύλλα 
στεγάνωσης υπογείων και άλλων χώρων - Ορισµοί και 
χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

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  
Συνδετικά από µαγνησίτη για επικαλύψεις - Καυστική 
µαγνησία και χλωριούχο µαγνήσιο - Μέρος 1: Ορισµοί, 
απαιτήσεις 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14041  Ελαστικά, κλωστοϋφαντουργικά και πολυστρωµατικά 
καλύµµατα δαπέδου - Βασικά χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14063-1  

Θερµοµονωτικά υλικά και προϊόντα - Επί τόπου 
κατασκευαζόµενα προϊόντα ελαφροβαρών αδρανών 
διογκωµένης αργίλου (LWA) - Μέρος 1: Προδιαγραφή για 
χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14064-1  

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτίρια - Προϊόντα 
ορυκτόµαλλου (MW) για επιτόπια εφαρµογή χαλαρής 
πλήρωσης - Μέρος 1: Προδιαγραφή για χαλαρής πλήρωσης 
προϊόντα πριν την εγκατάσταση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14190  Προϊόντα γυψοσανίδων από επανεπεξεργασία - Ορισµοί, 
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14195  Μεταλλικά στοιχεία πλαισίων για συστήµατα γυψοσανίδων - 
Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14209  Προδιαµορφωµένες κορνίζες από γύψο επενδεδυµένες µε 
χαρτί - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14246  Στοιχεία από γύψο για ψευδοροφές - Ορισµοί, απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 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 
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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  Μεταλλικές γωνίες και ελάσµατα για γυψοσανίδες - Ορισµοί, 
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14411  Κεραµικά πλακίδια - Ορισµοί, ταξινόµηση, χαρακτηριστικά και 
σήµανση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14496  
Συγκολλητικά µε βάση το γύψο για σύνθετα 
θερµο/ηχοµονωτικά πετάσµατα και γυψοσανίδες - Ορισµοί, 
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14566  Μηχανικά στερεωτικά για συστήµατα γυψοσανίδων - Ορισµοί, 
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14716  Ψευδοροφές υπό τάνυση - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14782  
Αυτοφερόµενα µεταλλικά φύλλα για στέγαση, εξωτερική 
επικάλυψη και εσωτερική επένδυση - Προδιαγραφή 
προϊόντος και απαιτήσεις 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14783  
Πλήρως στηριζόµενα µεταλλικά φύλλα και ταινίες για 
στέγαση, εξωτερικές επικαλύψεις και εσωτερικές επενδύσεις - 
Προδιαγραφή προϊόντος και απαιτήσεις 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14843  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Κλίµακες Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14904  Επιφάνειες αθλητικών χώρων - Επιφάνειες εσωτερικών 
χώρων πολλαπλών αθλοπαιδιών - Προδιαγραφή Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14933  

Θερµοµονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα πλήρωσης για 
εφαρµογές πολιτικού µηχανικού - Βιοµηχανικώς παραγόµενα 
προϊόντα από διογκωµένη πολυοτερίνη (EPS) - 
Προδιαγραφές 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14934  

Θερµοµονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα πλήρωσης για 
εφαρµογές πολιτικού µηχανικού - Βιοµηχανικώς παραγόµενα 
προϊόντα από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνης (XPS) - 
Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14967  Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά φύλλα 
υγροµόνωσης τοίχων - Ορισµοί και χαρακτηριστικά Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14991  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Στοιχεία 
θεµελίωσης 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14992  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Στοιχεία 
προκατασκευασµένων τοίχων 

Κτιριακά έργα 

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  ∆ιακοσµητικές επικαλύψεις τοίχων - Προϊόντα σε µορφή 
ρολλών και φύλλων Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1520  Προκατασκευασµένα οπλισµένα στοιχεία από σκυρόδεµα 
ελαφρών αδρανών ανοιχτής δοµής 

Κτιριακά έργα 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 15435  
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Πλίνθοι µε 
διάκενα από σκυρόδεµα µε συνήθη ή ελαφροβαρή αδρανή - 
Ιδιότητες προϊόντος και επίδοση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15498  
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Πλίνθοι µε 
διάκενα από σκυρόδεµα µε ροκανίδια ξύλου - Ιδιότητες 
προϊόντος και επίδοση 

Κτιριακά έργα 

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  Προκατασκευασµένα εξαρτήµατα στέγασης - Άγκιστρα 
ασφαλείας 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 520  Γυψοσανίδες - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 534  Κυµατοειδή ασφαλτικά φύλλα - Προδιαγραφή προϊόντος και 
µέθοδοι δοκιµής Κτιριακά έργα 

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 
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ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

15 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 

15 ΕΛΟΤ EN 14303  
Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτίρια και βιοµηχανικές 
εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικά παραγόµενα προϊόντα από 
ορυκτόµαλλο (MW) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14304  

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

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14305  
Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικά παραγόµενα 
προϊόντα από κυψελωτό γυαλί (CG) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14306  
Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός παραγόµενα 
προϊόντα από πυριτικό ασβέστιο (CS) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14307  

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

Κτιριακά έργα 

15 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 

15 ΕΛΟΤ EN 14309  

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

Κτιριακά έργα 

15 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  
Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός παραγόµενα 
προϊόντα από φαινολικό αφρό (PF) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14963  
Επικαλύψεις στεγών - Συνεχείς φωτοπερατές στέγες από 
πλαστικό υλικό µε ή χωρίς ορθοστάτες - Ταξινόµηση 
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 15037-2  
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Συστήµατα 
δαπέδων από δοκούς και στοιχεία πλήρωσης - Μέρος 2: 
Στοιχεία πλήρωσης από σκυρόδεµα 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 15037-3  
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Συστήµατα 
δαπέδων από δοκούς και στοιχεία πλήρωσης - Μέρος 3: 
Στοιχεία πλήρωσης από άργιλο 

Κτιριακά έργα 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

15 ΕΛΟΤ EN 15599-1  

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 

Κτιριακά έργα 

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  Προϊόντα θερµής έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 1: 
Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης Μεταλλικές κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10088-4  
Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 4: Τεχνικοί όροι παράδοσης για 
χαλυβδόφυλλα, χαλυβδόπλακες και χαλυβδοταινίες 
ανθεκτικές σε διάβρωση για δοµικές χρήσεις 

Μεταλλικές κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10088-5  

Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 5: Τεχνικοί όροι παράδοσης 
χαλύβων ανθεκτικών σε διάβρωση για ράβδους, 
χονδροσύρµατα, σύρµατα, διατοµές και στιλπνά προϊόντα για 
δοµικές χρήσεις 

Μεταλλικές κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10210-1  
Κοίλες διατοµές κατασκευών µε τελική κατεργασία εν θερµώ 
από µη κεκραµένους και λεπτόκοκκους χάλυβες - Μέρος 1: 
Τεχνικοί όροι παράδοσης 

Μεταλλικές κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10219-1  
Συγκολλητές κοίλες διατοµές κατασκευών διαµορφωµένες εν 
ψυχρώ από µη κεκραµένους και λεπτόκοκκους χάλυβες - 
Μέρος 1: Τεχνικοί όροι παράδοσης 

Μεταλλικές κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10340  Χυτοχάλυβες κατασκευών Μεταλλικές κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10343  Χάλυβες βαφής και επαναφοράς για δοµικές χρήσεις - 
Τεχνικοί όροι παράδοσης 

Μεταλλικές κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 13479  
Αναλώσιµα συγκόλλησης - Πρότυπο γενικό προϊόν για 
πλήρωση µετάλλων και συλλιπάσµατα για συγκόλληση µε 
τήξη µεταλλικών υλικών 

Μεταλλικές κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 15048-1  Κατασκευή συναρµολόγησης κοχλίωσης χωρίς προφόρτιση - 
Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις 

Μεταλλικές κατασκευές 

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 ∆οµική ξυλεία - Πολυστρωµατικές επικαλύψεις δοµικής 
ξυλείας – Απαιτήσεις 

Ξύλινες κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 14080  Ξύλινες κατασκευές - Αντικολλητή ξυλεία - Απαιτήσεις Ξύλινες κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 14081-1  
Ξύλινες κατασκευές - ∆οµική ξυλεία ορθογωνικής διατοµής 
ταξινοµηµένη µε την αντοχή της - Μέρος 1: Γενικές 
απαιτήσεις 

Ξύλινες κατασκευές 
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ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 14545  Ξύλινες κατασκευές - Σύνδεσµοι - Απαιτήσεις Ξύλινες κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 14592  Ξύλινες κατασκευές - Στερεωτικά µε οπή - Απαιτήσεις Ξύλινες κατασκευές 

4 ΕΛΟΤ 13055-2 

Ελαφρά αδρανή - Μέρος 2: Ελαφρά αδρανή 
ασφαλτοµιγµάτων, επιφανειακών επιστρώσεων και 
εφαρµογών µε σταθεροποιηµένα ή µη σταθεροποιηµένα 
υλικά 

Οδοποιία 

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 Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 4: Κυλινδρικά εφέδρανα Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-6 Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 6: Εφέδρανα εξισορρόπισης Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-7 Εφέδρανα κατασκευών - Μέρος 7: Εφέδρανα σφαιρικά και 
κυλινδρικά εφέδρανα τύπου PTFE Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1343 Κράσπεδα από φυσικούς λίθους για εξωτερική πλακόστρωση 
- Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής  

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12352  Εξοπλισµός ελέγχου κυκλοφορίας - Προειδοποιητικοί 
σηµατοδότες και σηµατοδότες ασφάλειας 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12368  Εξοπλισµός ελέγχου κυκλοφορίας - Φωτεινοί σηµατοδότες Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12676-1  Αντιθαµβωτικά συστήµατα οδών - Μέρος 1: Επίδοση και 
χαρακτηριστικά 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12966-1  Κατακόρυφη σήµανση οδών - Πινακίδες µεταβαλλόµενων 
µηνυµάτων - Μέρος 1: Πρότυπο προϊόντος 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-1  Ασφαλτσµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 1: 
Ασφαλτικό σκυρόδεµα Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-2  Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 2: 
Ασφαλτικό σκυρόδεµα για πολύ λεπτές στρώσεις 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-3  Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 3: Μαλακά 
ασφαλτοµίγµατα 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-4  Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 4: 
Ασφαλτοµίγµατα εν θερµώ (Hot Rolled Asphalt) Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-5  Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 5: 
Ασφαλτική σκυροµαστίχη 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-6  Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 6: 
Ασφαλτοµαστίχη 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-7  Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 7: Πορώδες 
ασφαλτόµιγµα Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1317-5  
Οδικά συστήµατα αναχαίτισης - Μέρος 5: Απαιτήσεις 
προϊόντος και αξιολόγηση της συµµόρφωσης για συστήµατα 
αναχαίτισης οχηµάτων 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1337-3  Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 3: Ελαστοµερή εφέδρανα Οδοποιία 
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14 ΕΛΟΤ EN 1337-5  Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 5: Εφέδρανα εγκιβωτισµένου 
ελαστοµερούς 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1337-8  Eφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 8: Eφέδρανα οδήγησης και 
εφέδρανα συγκράτησης 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13808  Άσφαλτος και ασφαλτικό συνδετικά - Πλαίσιο προδιαγραφών 
κατιοντικών ασφαλτικών γαλακτωµάτων Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13877-3  Οδοστρώµατα από σκυρόδεµα - Μέρος 3: Προδιαγραφές για 
χρήση βλήτρων σε οδοστρώµατα από σκυρόδεµα 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13924  Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προδιαγραφές για 
ασφάλτους οδοστρωσίας υψηλής σκληρότητας 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14023  Ασφαλτικά και ασφαλτικά συνδετικά - Πλαίσιο 
προδιαγραφών, για τροποποιηµένη άσφαλτο µε πολυµερή Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14188-1  Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρµών - Μέρος 1: 
Προδιαγραφές για θερµά υλικά σφράγισης Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14188-2  Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρµών - Μέρος 2: 
Προδιαγραφές για ψυχρά υλικά σφράγισης 

Οδοποιία 

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  ∆ιατάξεις µείωσης θορύβου από οδική κυκλοφορία - 
Προδιαγραφές 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14399-1  Συστήµατα δοµικών κοχλιών υψηλής αντοχής για προένταση 
- Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1463-1  Υλικά οριζόντιας σήµανσης οδών - Ανακλαστήρες 
οδοστρωµάτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις αρχικών επιδόσεων 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14695  

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Οπλισµένα ασφαλτικά φύλλα 
στεγάνωσης καταστρωµάτων γεφυρών από σκυρόδεµα και 
άλλων επιφανειών από σκυρόδεµα µε κυκλοφορία οχηµάτων 
- Ορισµοί και χαρακτηριστικά 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15050  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Στοιχεία 
γεφυρών 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15129  Αντισεισµικά συστήµατα Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15258  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Στοιχεία 
τοίχων αντιστήριξης 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15322  
Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Πλαίσιο 
προδιαγραφών για διαλύµατα και ρευστοποιηµένα συνδετικά 
ασφαλτικών 

Οδοποιία 

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 
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15 ΕΛΟΤ EN 12899-1  Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήµανσης - Μέρος 
1: Σταθερές πινακίδες 

Οδοποιία 

15 ΕΛΟΤ EN 12899-2  Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήµανσης - Μέρος 
2: Εσωτερικά φωτιζόµενα στοιχεία σήµανσης νησίδων 

Οδοποιία 

15 ΕΛΟΤ EN 12899-3  Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήµανσης - Μέρος 
3: Οριοδείκτες και οπισθοανακλαστικά στοιχεία Οδοποιία 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40.4 Ιστοί φωτισµού - Μέρος 4: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισµού 
από οπλισµένο και προεντεταµένο σκυρόδεµα  Οδοποιία κλπ 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 Ιστοί φωτισµού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς 
φωτισµού 

Οδοποιία κλπ 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6 Ιστοί φωτισµού - Μέρος 6: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισµού 
από αλουµίνιο 

Οδοποιία κλπ 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7 Ιστοί φωτισµού - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισµού 
από οπλισµένο µε ίνες σύνθετο πολυµερές Οδοποιία κλπ 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1338 Κυβόλιθοι από σκυρόδεµα - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Οδοποιία κλπ 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 Πλάκες πεζοδροµίου από σκυρόδεµα - Απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής 

Οδοποιία κλπ 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1340 Κράσπεδα από σκυρόδεµα - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Οδοποιία κλπ 

5 ΕΛΟΤ EN 13251 

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα - 
Απαιτούµενα χαρακτηριστικά γεωϋφασµάτων και σχετικών µε 
αυτά προϊόντων για χρήση σε υπόγεια έργα, θεµελιώσεις και 
κατασκευών αντιστήριξης 

Οδοποιία κλπ 

5 ΕΛΟΤ EN 13252 
Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα - 
Απαιτούµενα χαρακτηριστικά και σχετικών µε αυτά 
προϊόντων για χρήση σε συστήµατα αποστράγγισης 

Οδοποιία κλπ 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1342 Κυβόλιθοι από φυσικούς λίθους για εξωτερική πλακόστρωση 
- Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Οδοποιία κλπ 

14 ΕΛΟΤ EN 12271  Επιφανειακές επαλείψεις - Προδιαγραφές Ο∆Ο-Υ∆Ρ-ΟΙΚ 

14 ΕΛΟΤ EN 12273  Επιστρώσεις µε ασφαλτοπολτό - Απαιτήσεις Ο∆Ο-Υ∆Ρ-ΟΙΚ 

14 ΕΛΟΤ EN 12794  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Πάσσαλοι 
θεµελίωσης 

Ο∆Ο-Υ∆Ρ-ΟΙΚ 

5 ΕΛΟΤ EN 12094-1 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
C02 - Μέρος 1: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για αυτόµατο 
ηλεκτρικό έλεγχο και µηχανισµούς χρονο - καθυστέρησης 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ EN 12094-13 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 13: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για βαλβίδες ελέγχου και βαλβίδες αντεπιστροφής 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ EN 12259-3 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
καταιονισµού και ψεκασµού νερού - Μέρος 3: Εγκαταστάσεις 
ξηρού συναγερµού 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ EN 12259-4 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
καταιονισµού ψεκασµού νερού - Μέρος 4: Υδροκίνητες 
διατάξεις συναγερµού 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ EN 671-1 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα µε εύκαµπτους 
σωλήνες - Μέρος 1: Πυροσβεστικές φωλιές µε ηµιάκαµπτο 
σωλήνα 

Πυρασφάλεια 
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5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-10 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 10: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για πρεσσαριστούς διακόπτες 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-11 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 11: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για µηχανικές διατάξεις ζύγισης 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-12 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
οτυστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 12: Απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής για πνευµατικές διατάξεις συναγερµού 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-2 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 2 Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για µη αυτόµατο ηλεκτρικό έλεγχο και διατάξεις 
καθυστέρησης 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-3 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 3: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για χειροκίνητους µηχανισµούς ενεργοποίησης και 
διακοπής 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-4 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 4: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για εξαρτήµατα βαλβίδων δοχείου και τους 
ενεργοποιητές τους 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-5 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
πυρόσβεσης µε αέριο - Μέρος 5: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για επιλογή βαλβίδων υψηλής και χαµηλής πίεσης 
και των ενεργοποιητών τους σε συστήµατα CΟ2 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-6 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 6: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για το µη ηλεκτρικά αδρανοποιηµένο µηχανισµό σε 
συστήµατα CΟ2 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-7 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 7: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για ακροφύσια σε συστήµατα CΟ2 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-9 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 9: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για ειδικούς πυρανιχνευτές 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-1 Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
καταιονισµού και ψεκασµού νερού - Μέρος 1: Καταιονητήρες 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-2 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
καταιονισµού και ψεκασµού νερού - Μέρος 2: Συστήµατα 
συναγερµού µε υδραυλική βαλβίδα 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-5 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
καταιονισµού ψεκασµού νερού - Μέρος 5: Ανιχνευτές ροής 
νερού 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-1 Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα σκόνης - 
Μέρος 1: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για εξαρτήµατα 

Πυρασφάλεια 
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5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-2 Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα σκόνης - 
Μέρος 2: Σχεδιασµός, κατασκευή και συντήρηση 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13565-1 Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα αφρού - 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για εξαρτήµατα 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 671-2 Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα µε σωλήνες - 
Μέρος 2 Συστήµατα µε επιπεδούµενους σωλήνες Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-1 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 1: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για ηλεκτρικές διατάξεις αυτοµάτου ελέγχου και 
χρονοκαθυστέρησης  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-10 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 10: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για µανόµετρα και πρεσσοστατικούς διακόπτες  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-11 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 11: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για µηχανικές διατάξεις ζύγισης  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-12 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 12: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για πνευµατικές διατάξεις συναγερµού. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-13 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 13: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για βαλβίδες ελέγχου και βαλβίδες αντεπιστροφής  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-2 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 2: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για µη ηλεκτρικές διατάξεις αυτοµάτου ελέγχου και 
χρονοκαθυστέρησης  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-3 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 3: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για χειροκίνητους µηχανισµούς ενεργοποίησης και 
διακοπής  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-4 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 4: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για εξαρτήµατα βαλβίδων δοχείων και των 
ενεργοποιητών τους  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-5 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 5: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για βαλβίδες επιλογής υψηλής και χαµηλής πίεσης 
και των ενεργοποιητών σε συστήµατα CO2  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-6 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 6: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για το µη ηλεκτρικό αδρανοποιηµένο µηχανισµό µε 
συστήµατα CO2  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-7 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 7: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για ακροφύσια σε συστήµατα CO2  

Πυρασφάλεια 
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9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-8 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 8: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για συνδέσµους  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-9 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 9: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για ειδικούς πυρανιχνευτές  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.01 Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας - Μέρος 1: 
Προδιαγραφή για πετάσµατα καπνού  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.02 
Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας - Μέρος 2: 
Προδιαγραφή για συνήθη καπνό και ανεµιστήρες απαγωγής 
θερµότητας  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.03 
Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας - Μέρος 3: 
Προδιαγραφή για µηχανισµούς απαγωγής καπνού και 
θερµότητας  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.06 
Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας - Μέρος 6: 
Προδιαγραφή για συστήµατα διαφορικής πίεσης - Σύνεργα 
εξαρτηµάτων  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.10 Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας - Μέρος 10: 
Παροχές ενέργειας  Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-1 Μόνιµασυστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
καταιονισµού και ψεκασµού νερού - Μέρος 1: Καταιονιτήρες  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-2 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
καταιονισµού και ψεκασµού νερού - Μέρος 2: Συστήµατα 
συναγερµού µε υδραυλική βαλβίδα  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-3 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
καταιονισµού και ψεκασµού νερού - Μέρος 3: Βαλβίδα 
συναγερµού ξηρού τύπου  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-4 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
καταιονισµού ψεκασµού νερού - Μέρος 4: Υδροκίνητες 
διατάξεις συναγερµού  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-5 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
καταιονισµού ψεκασµού νερού - Μέρος 5: Ανιχνευτές ροής 
νερού  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-1 Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα σκόνης - 
Μέρος 1: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για εξαρτήµατα  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-2 Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα σκόνης - 
Μέρος 2: Σχεδιασµός, κατασκευή και συντήρηση  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 13565-1 Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα αφρού - Μέρος 
1: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για εξαρτήµατα  Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 14604 ∆ιατάξεις ανιχνευτών καπνού  Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.02 Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 2: 
Εξοπλισµός ελέγχου και ενδείξεων 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.03 Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 3: 
Ηχητικές διατάξεις συναγερµού Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.04 Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 4: 
Εξοπλισµός παροχής ισχύος 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.05 Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 5: 
Ανιχνευτές θερµότητας - Σηµειακοί ανιχνευτές 

Πυρασφάλεια 
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9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.07 
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 7: 
Ανιχνευτές καπνού - Σηµειακοί ανιχνευτές που λειτουργούν 
µε διάχυτο φώς, δέσµη φωτός ή ιονισµό 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.10 Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 10: 
Ανιχνευτές φλόγας - Σηµειακοί ανιχνευτές 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.11 Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 11: 
Εκκινητές χειρός Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.12 
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 12: 
Ανιχνευτές καπνού - Γραµµικοί ανιχνευτές που λειτουργούν 
µε ακτίνα φωτός 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.17 Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 17: 
Αποµονωτές βραχυκυκλώµατος 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.18 Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 18: 
Συσκευές εισαγωγής/εξαγωγής 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.20 Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 20: 
Αναρροφητικοί ανιχνευτές καπνού Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.21 
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 21: 
Εξοπλισµός µετάδοσης συναγερµού και σηµάτων 
προειδοποίησης για την ύπαρξη σφαλµάτων 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.25 Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 25: 
Ραδιοζευκτά εξαρτήµατα 

Πυρασφάλεια 

14 ΕΛΟΤ EN 54-16  Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 16: 
Εξοπλισµός ελέγχου και ενδείξεων συναγερµού µε φωνή 

Πυρασφάλεια 

14 ΕΛΟΤ EN 54-24  Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 24: 
Μέρη συστηµάτων συναγερµού µε φωνή - Μεγάφωνα 

Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΤ EN 12101-7  Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας - Μέρος 7: 
∆ιατοµές αγωγών καπνού Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΤ EN 12101-8  Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας - Μέρος 8: 
∆ιαφράγµατα ελέγχου καπνού 

Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΤ EN 15650  Αερισµός κτιρίων - Πυροδιαφράγµατα Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΤ EN 54-23  Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 23: 
∆ιατάξεις συναγερµού - Οπτικές διατάξεις συναγερµού Πυρασφάλεια 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13450 Αδρανή για έρµα σιδηροδροµικών γραµµών Σιδηροδροµικά 

5 ΕΛΟΤ EN 13250 
Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα - 
Απαιτούµενα χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή 
σιδηροδρόµων 

Σιδηροδροµικά 

9 ΕΛΟΤ EN 1279-5 Υαλος για δοµική χρήση - Μονάδες µονωτικών υαλοστασίων 
- Μέρος 5: Αξιολόγηση της συµµόρφωσης  Υαλουργικά 

9 ΕΛΟΤ EN 14179-2 

Υαλος για δοµική χρήση - Νάτριο - άσβεστοπυ-ριτική ύαλος 
ασφαλείας σκληρυµένη θερµικά και κατεργασµένη µε Heat 
Soak - Μέρος 2: Αξιολό-γηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο 
προϊόντος  

Υαλουργικά 

9 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 
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τοµέας 

9 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  
Yαλος για δοµική χρήση - Υαλότουβλα δόµησης και 
επιστρώσεων - Μέρος 2: Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/ 
Πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1096-4  Yαλος για δοµική χρήση - Επενδυµένη ύαλος - Μέρος 4: 
Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 12150-2  
Ύαλος για δοµική χρήση - θερµικά σκληρυµένη νάτριο - 
άσβεστο - πυριτική ύαλος - Μέρος 2: Αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 12337-2  
Ύαλος για δοµική χρήση - Νάτριο - άσβεστο - πυριτική ύαλος 
ενισχυµένη χηµικά - Μέρος 2: Αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 13024-2  
Ύαλος για δοµική χρήση - θερµικά σκληρυµένη 
βοριοπυριτική ύαλος ασφαλείας - Μέρος 2: Αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 14178-2  
Υαλος για δοµική χρήση - Προϊόντα υάλου µε βάση πυριτικές 
αλκαλικές γαίες - Μέρος 2: Αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1748-1-2  
Yαλος για δοµική χρήση - Ειδικά βασικά προϊόντα - 
Βοριοπυριτικοί ύαλοι - Μέρος 1 - 2: Αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1748-2-2  
Yαλος για δοµική χρήση - Ειδικά βασικά προϊόντα - Μέρος 2 - 
2: Υαλοκεραµικά - Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο 
προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1863-2:  
Ύαλος για δοµική χρήση - Νάτριο - άσβεστο - πυριτική ύαλος 
ενισχυµένη θερµικά - Μέρος 2: Αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 572-9  
Ύαλος για δοµική χρήση - Βασικά προϊόντα από νάτριο - 
άσβεστο - πυριτική ύαλο - Μέρος 9: Αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης/πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 

5 ΕΛΟΤ EN 13253 
Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα - 
Απαιτούµενα χαρακτηριστικά και σχετικών µε αυτά 
προϊόντων σε συστήµατα ελέγχου εξωτερικής διάβρωσης 

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ EN 13254 

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα - 
Απαιτούµενα χαρακτηριστικά γεωϋφασµάτων και σχετικών µε 
αυτά προϊόντων για χρήση στην κατασκευή δεξαµενών και 
φραγµάτων 

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13255 
Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα - 
Απαιτούµενα χαρακτηριστικά γεωϋφασµάτων και σχετικών µε 
αυτά προϊόντων για χρήση στην κατασκευή καναλιών 

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13256 

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα - 
Απαιτούµενα χαρακτηριστικά γεωϋφασµάτων και σχετικών µε 
αυτά προϊόντων για χρήση στην κατασκευή σηράγγων και 
υπογείων κατασκευών 

Υδραυλικά έργα 
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τοµέας 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13257 

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα - 
Απαιτούµενα χαρακτηριστικά γεωϋφασµάτων και σχετικών µε 
αυτά προϊόντων για χρήση στην κατασκευή σηράγγων και 
υπογείων κατασκευών 

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13265 
Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα - 
Απαιτούµενα χαρακτηριστικά γεωϋφασµάτων και σχετικών µε 
αυτά προϊόντων για έργα αντιρρύπανσης υγρών αποβλήτων 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10224  

Μη κεκραµένοι χαλυβδοσωλήνες και εξαρτήµατα για τη 
µεταφορά υδατικών υγρών συµπεριλαµβανοµένου του 
ύδατος για κατανάλωση από τον άνθρωπο - Τεχνικοί όροι 
παράδοσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10255  Μη κεκραµένοι χαλυβδοσωλήνες κατάλληλοι για συγκόλληση 
και κατασκευή σπειρωµάτων - Τεχνικοί όροι παράδοσης Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10311  Συνδέσεις χαλυβδοσωλήνων και εξαρτηµάτων για τη 
µεταφορά ύδατος και άλλων υδατικών υγρών Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10312  
Συγκολλητοί χαλύβδινοι ανοξείδωτοι σωλήνες µεταφοράς 
υδατικών υγρών συµπεριλαµβανοµένου του ύδατος για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο - Τεχνικοί όροι παράδοσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13101  Βαθµίδες φρεατίων επίσκεψης - Απαιτήσεις, σήµανση, 
δοκιµές και αξιολόγηση της συµµόρφωσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13361  Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά 
για χρήση στην κατασκευή δεξαµενών και φραγµάτων 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13362  Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά 
για χρήση στην κατασκευή αυλακιών 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13491  
Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά 
για χρήση διαφράγµατος υγρών στην κατασκευή σηράγγων 
και υπόγειων έργων 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13492  

Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά 
για χρήση στην κατασκευή χώρων απόθεσης υγρών 
αποβλήτων, σταθµών µεταφοράς ή δευτερεύουσας 
αποθήκευσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13493  
Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά 
για χρήση στην κατασκευή χώρων αποθήκευσης και 
διάθεσης στερεών αποβλήτων 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1433  
Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και 
οχηµάτων - Ταξινόµηση, σχεδιασµός και απαιτήσεις δοκιµών, 
σήµανση και αξιολόγηση της συµµόρφωσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14396  Σταθερές κλίµακες ανθρωποθυρίδων Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14680  Συγκολλητικά για τα δίκτυα θερµοπλαστικών σωλήνων χωρίς 
πίεση - Προδιαγραφές 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14814  Συγκολλητικά για τα συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για 
ρευστά υπό πίεση - Προδιαγραφές 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14844  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Οχετοί 
ορθογωνικής διατοµής Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1916  Τσιµεντοσωλήνες και ειδικά τεµάχια από σκυρόδεµα άοπλο ή 
οπλισµένο ή ενισχυµένο µε ίνες χάλυβα 

Υδραυλικά έργα 
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14 ΕΛΟΤ EN 1917  Ανθρωποθυρίδες και φρεάτια επίσκεψης από σκυρόδεµα 
άοπλο ή οπλισµένο ή ενισχυµένο µε ίνες χάλυβα 

Υδραυλικά έργα 

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 

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 Υδραυλικά, Λιµενικά 

16 ETAG 001 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεµα - Παραρτήµατα 
Α και Β Επισκευές - ενισχύσεις 

16 ETAG 001 Μεταλλικά αγκύρια για γρήση στο σκυρόδεµα - Παράρτηµα C Επισκευές - ενισχύσεις 

16 ETAG 001-1 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυοόδεµα - Μέρος 1: 
Γενικότητες 

Επισκευές - ενισχύσεις 

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  Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεµα - Μέρος 6: 
Αγκύρια πολλαπλών χρήσεων για µη δοµικές εφαρµογές Επισκευές - ενισχύσεις 

16 ETAG 002-1 Συστήµατα φερόντων υαλοστασίων µε σφραγιστικά - Μέρος 
1: Συστήµατα µε ή χωρίς στηρίγµατα Κουφώµατα 

16 ETAG 002-2 Συστήµατα φερόντων υαλοστασίων µε σφραγιστικά - Μέρος 
2: Συστήµατα αλουµινίου µε επίστρωση 

Κουφώµατα 

16 ETAG 002-3 Συστήµατα φερόντων υαλοστασίων µε σφραγιστικά Μέρος 3: 
Συστήµατα µε ενσωµατωµένη θερµοφραγή στη διατοµή 

Κουφώµατα 

16 ETAG 003 Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά τους για 
διαγωριστικά εσωτερικών χώρων 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 004 Εξωτερικά συστήµατα θερµοµόνωσης µε εξωτεοικό 
επίχρισµα - ETICS Κτιριακά έργα 

16 ETAG 005  Eξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά υγρής επάλειψης 
για στεγάνωση δωµάτων 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 006 Συστήυατα µηχανικά στερεωµένων εύκαυπτων µεµβρανών 
στενάνωσης δωµάτων 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 007 Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για κτίρια µε ξύλινο 
σκελετό Ξύλινες κατασκευές 

16 ETAG 008 Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για 
προκατασκευασµένες κλίµακες. 

Κτιριακά έργα 
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16 ETAG 009 

Μόνιµα µη φέροντα εξώφυλλα από εξαρτήµατα µε 
συµπαροµαρτούντα υλικά ή συναρµολογη-θέντα συστήµατα, 
τοποθετούµενα σε διάτρητα στοιχεία ή πετάσµατα µονωτικών 
υλικών και σε ορισµένες περιπτώσεις και σε σκυρόδεµα. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 010 Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για αυτοφερόµενα 
διαφανή προϊόντα κάλυψης στεγών Κτιριακά έργα 

16 ETAG 011 Υποστυλώµατα και δοκοί ελαφράς σύνθεσης µε βάση το ξύλο Ξύλινες κατασκευές 

16 ETAG 012  Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για κατασκευή 
κτιρίων από προκατασκευασµένο δοµικό στοιχείο 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 013 Εξαρτήµατα προέντασης και συµπαροµαρτούντα υλικά για 
προεντεταµένες κατασκευές 

Οδοποιία 

16 ETAG 014 Πλαστικά αγκύρια για στερέωση εξωτερικών συστηµάτων 
θερµοµόνωσης µε εξωτερικό επίχρισµα. Κτιριακά έργα 

16 ETAG 015 Τρισδιάστατα καρφοελάσµατα Ξύλινες κατασκευές 

16 ETAG 016-1 Σύνθετα αυτοφερόµενα ελαφρά πετάσµατα - Μέρος 1: 
Γενικότητες Κτιριακά έργα 

16 ETAG 016-2 
Σύνθετα αυτοφερόυενα ελαφρά πετάσµατα - Μέρος 2: 
Ιδιαιτερότητες σύνθετων αυτοφερόµενων ελαφρών 
πετασµάτων για χρήση σε στέγες 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 016-3 

Σύνθετα αυτοφερόυενα ελαφοά πετάσµατα - Μέοος 3: 
Ιδιαιτερότητες σύνθετων αυτοφερό-µενων ελαφρών 
πετασµάτων για χρήση σε εξωτερικούς τοίχους και 
πλακόστρωτες επενδύσεις 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 016-4  
Σύνθετα αυτοφερόµενα ελαφρά πετάσµατα - Μέρος 4: 
Ιδιαιτερότητες σύνθετων αυτοφερόµενων ελαφρών 
πετασµάτων για χρήση σε εσωτερικούς τοίχους και οροφές 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 017 Εξαρτήµατα και υλικά επενδύσεων Κτιριακά έργα 

16 ETAG 018-1 Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 1: Γενικότητες Πυρασφάλεια 

16 ETAG 018-4  
Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 4: Προϊόντα και 
εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για 
πυροπροοτατευτικά πετάσµατα, πλάκες και τάπητες 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG 019  Προκατασκευασµένα φέροντα πετάσµατα µε βάση το ξύλο µε 
τανυσµένη επικάλυψη 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-1 Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε σκυρόδεµα και 
τοιχοποιία σε µη φέρουσες εφαρµογές - Μέρος 1: Γενικότητες 

Κτιριακά έργα 

16 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 

16 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 

16 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 
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16 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 
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά αποθηκών ψυχρής 
συντήρησης - Μέρος 1: Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα 
υλικά για κατασκευή ψυχρών θαλάµων 

ΗΛΜ 

16 ETAG 021-2 

Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά αποθηκών ψυχρής 
συντήρησης Μέρος 2: Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα 
υλικά για τα περιβλήµατα καθώς και για τα κτίρια αποθηκών 
ψυχρής συντήρησης 

ΗΛΜ 

16 ETAG 022  
Εξαρτήυατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για στενάνωση 
εξωτερικών δωµάτων και τοίχων - Προσαρτήµατα Α, Β, Γ, ∆, 
E, ΣΤ, Ζ, H και I 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 022-1 
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για στενάνωση 
εξωτερικών δωµάτων και τοίχων - Μέρος 1: Επιστρώσεις 
υγρής επάλειψης µε ή χωρίς προστασία 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 022-2 
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για εξωτερική 
στενάνωση δωµάτων και τοίχων - Μέρος 2: Εξαρτήµατα και 
συµπαροµαρτούντα υλικά για εύκαµπτα φύλλα 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 022-3 

Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για εξωτερική 
στεγάνωση δωµάτων και τοίχων - Μέρος :2 Εξαρτήµατα και 
συµπαροµαρτούντα υλικά µε πλάκες εγγενώς 
στεγανοποιηµένες 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 023 Προκατασκευασµένες κτιριακές µονάδες Κτιριακά έργα 

16 ETAG 024 Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για κατασκευή 
κτιρίων µε πλαίσια από σκυρόδεµα Κτιριακά έργα 

16 ETAG 025  Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για κατασκευή 
κτιρίων µε µεταλλικά πλαίσια 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 026-1 Πυροφράγµατα και πυροσφρανιστικά - Μέρος 1: Γενικότητες Πυρασφάλεια 

16 ETAG 026-2  Πυροφράνµατα και πυροσφρανιστικά - Μέρος 2: Σφοανιστικά 
έναντι διείσδυσης της φωτιάς Πυρασφάλεια 

16 ETAG 026-3  Πυροφράγµατα και πυροσφραγιστικά - Μέρος 3: Σφραγιστικά 
για ευθύγραµµες συνδέσεις και γεµίσµατα κενών 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG 026-5 Πυροφράγµατα και πυροσφραγιστικά - Μέρος 5 Φράγµατα 
κοιλοτήτων 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG 027 Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για προστασία 
από πτώσεις βράχων Οδοποιία 

16 ETAG 029 Μεταλλικά αγκύρια µε βλήτρα νια χρήση σε τοιχοποιία. 
Προσάρτηµα Α, προσάρτηµα Β, Προσάρτηµα Γ Επισκευές - ενισχύσεις 

16 ETAG 031-1 Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για ανεστραµµένη 
µόνωση δωµάτων. Μέρος 1 : Γενικότητες 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 031-2  
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για ανεστραµµένη 
µόνωση δωµάτων - Μέρος 2 : Μόνωση µε προστατευτική 
επίστρωση 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 033 Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά υγρής εφαρµογής 
για στεγάνωση καταστρώµατος γεφυρών 

Οδοποιία 
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16 ETAG 035 Ασφαλτοδέµατα πολύ λεπτής στρώσης Οδοποιία 

16 ETAG018-2 Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 2: Αντιδραστική 
επικάλυψη για πυροπροστασία χαλύβδινων στοιχείων Πυρασφάλεια 

16 ETAG018-3  
Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 3: Εξωτερικά 
επιχρίσµατα και εξαρτήµατα µε συµπαρο-µαρτούντα υλικά 
για εφαρµογές πυραντίστασης 

Πυρασφάλεια 
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