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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφήαφορά στις εργασίες που απαιτούνται για την 
αποπεράτωση της ημιτελούς πολυκατοικίας Π-11 στην 110 ΠM και τη διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου. 

Η πολυκατοικία Π-11είναι συνολικά έξι (6) ορόφων αποτελούμενη από πέντε (5) ορόφους, 
ισόγειο και υπόγειο.Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη κατασκευάζονται συνολικά 
δεκαοκτώ (18) διαμερίσματα, τρία (3) διαμερίσματα σε κάθε όροφο, από τα οποία δεκατρία 
(13) είναι διαμερίσματα έχουν δύο (2) υπνοδωμάτια και πέντε (5) έχουν τρία (3) 
υπνοδωμάτια.  

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, 
προδιαγραφές, τις περιγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της διευθύνουσας 
Υπηρεσίας. 

2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Όλες οι κατωτέρω περιγραφόμενες στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) εργασίες θα 
εκτελεσθούν με ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ.  

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 

3.1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  
 

• Εργασίες επεμβάσεων, επισκευών και ενισχύσεων με την εφαρμογή των 
επεμβάσεωντης φέρουσας ικανότητας. 

• Κατασκευή τοιχοποιίας 
• Κατασκευή επιχρισμάτων, εργασιών χρώσης 
• Κατασκευή κουφωμάτων  
• Κατασκευή επιστρώσεων δαπέδου – τοίχου 
• Κατασκευή στέγης – μόνωσης 
• Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 

 
3.2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

 
• Ηλεκτρολογικές εργασίες 
• Εργασίες γειώσεων  - αντικεραυνικής προστασίας 
• Εργασίες θέρμανσης 
• Εργασίες ύδρευσης, θέρμανσης, αποχέτευσης. 

 

4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Στην παρούσα κατάσταση έχουν ολοκληρωθεί οι κάτωθι εργασίες: 

α. Η κατασκευή του φέροντος οργανισμού της πολυκατοικίας από οπλισμένο 
σκυρόδεμα. 

 
 



β. Η όδευση του παροχικού ηλεκτρικού καλωδίου από τον Υποσταθμό μέσης τάσης 
των ΟΣΕΑΑΥ. 

5. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  
Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια, τα σκαριφήματα, τις 
Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, τα αναγραφόμενα στον ΑΤΟΕ και ΑΤΗΕ, την παρούσα 
Τεχνική Περιγραφή, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τις οδηγίες της Υπηρεσίας και της 
Επίβλεψης και γενικά τους ισχύοντες κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους κατά τον χρόνο 
εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένων και οποιονδήποτε τροποποιήσεων, συμπληρώσεων ή 
διορθώσεων προηγούμενων διαταγμάτων, αποφάσεων ή οδηγιών. 
Πιο συγκεκριμένα ισχύουν τα κάτωθι ανά κατηγορία εργασιών,  εφ' όσον δεν αναιρούνται 
από τα αναγραφόμενα στη Μελέτη.  

 
          OIKOΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

-Τις σχετικές διατάξεις του ΓΟΚ. 
 
-Τα νέα Ελληνικά Πρότυπα από τον Ε.Λ.Ο.Τ. ΕΝ 197-1 και ΕΝ 197-2 για τα τσιμέντα 

που είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.  
 
-Τον Ευρωκώδικα Νο 3 και τις σχετικές διατάξεις ΕΛΟΤ για Χάλυβες 
 
-Τον Ευρωκώδικα 6 για τοιχοποιίες   
 
-Τις ΕΤΕΠ  
 

 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
 -Το Πρότυπο ΕΝ-ΕΛΟΤ HD:384 “απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις”. 

 
 -Την Προδιαγραφή Π - 300 της υπηρεσίας -1η αναθεώρηση Απριλίου 1973. 

 
 -Την Τυποποίηση EN-VDE, EN-DIN 65 κλπ. 

 
 -Τις Πρότυπες Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών  
(iok.gr). 
 
 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
 
 -Οι ισχύουσες διατάξεις του ΓΟΚ και του Κ.Ε.Υ.Ε. (ΦΕΚ 270Α/1936) και οι 
ερμηνευτικές εγκύκλιοι  που τις συνοδεύουν. 
 
 -Η Τ.Ο.ΤΕΕ 2411/86. 
 
 -Οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ-ΕΝ. 
 
 -Οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές CE. 
 
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
 

 
 



 -Οι ισχύουσες διατάξεις του ΓΟΚ και του Κ.Ε.Υ.Ε. (ΦΕΚ 270Α/1936) και οι 
ερμηνευτικές εγκύκλιοι που τις συνοδεύουν. 
 
 -Η Τ.Ο.ΤΕΕ 2412/86. 
 
 -Οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ-ΕΝ.  
 
 -Οι ευρωπαϊκές  προδιαγραφές CE. 
 

Σε περιπτώσεις που υπάρχουν διαφορές μεταξύ των παραπάνω θα ακολουθηθούν οι 
αυστηρότερες διατάξεις.  

Ανεξάρτητα πάντως από το αν γίνουν πρόσθετες εργασίες ή όχι ο κατασκευαστής 
υποχρεώνεται στην άρτια εκτέλεση της εγκατάστασης συμπεριλαμβανομένων και όλων 
των απαραίτητων δοκιμών καλής λειτουργίας της εγκατάστασης. 
 
6. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 
Όλα τα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ  ή όπου δεν υπάρχουν 
τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Υπηρεσίας.  Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει 
να είναι Ελληνικής προέλευσης και εφ' όσον δεν υπάρχουν Ελληνικά που ικανοποιούν τις 
ζητούμενες προδιαγραφές θα είναι προδιαγραφών Ε.Ε. Η επιλογή όλων των υλικών που 
θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας.  Για τον λόγο αυτό πριν από 
την προμήθειά τους και την ενσωμάτωση στο έργο ο ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκομίζει για έγκριση στην Υπηρεσία είτε δείγματα των υλικών, είτε PROSPECTOUS 
στα οποία  θα γίνεται αναλυτική περιγραφή τους, θα φαίνεται η μορφή τους και θα 
αναγράφονται οι διαστάσεις, ο τύπος τους, οι προδιαγραφές και το εργοστάσιο 
κατασκευής. 
Τα δείγματα ή τα PROSPECTOUS που θα υποβληθούν για έγκριση θα είναι σε ικανό 
αριθμό (τουλάχιστον τρία) διαφόρων εταιριών ώστε να είναι δυνατή η επιλογή από την 
Υπηρεσία των καταλληλότερων για κάθε περίπτωση.  
 
 
7. ΣΧΕΔΙΑ  

 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

ΑΑ ΣΧΕΔΙΟ ΤΙΤΛΟΣ 

1 ΟΙΚ-1 Ξυλότυπος οροφής υπογείου (μελέτη αποτίμησης) 

2 ΟΙΚ-2 Ξυλότυπος οροφής ισογείου (μελέτη αποτίμησης) 

3 ΟΙΚ-3 Ξυλότυπος οροφής Α' ορόφου (μελέτη αποτίμησης) 

4 ΟΙΚ-4 Ξυλότυπος οροφής Β' ορόφου (μελέτη αποτίμησης) 

5 ΟΙΚ-5 Ξυλότυπος οροφής Γ' ορόφου (μελέτη αποτίμησης) 

6 ΟΙΚ-6 Ξυλότυπος οροφής Δ' ορόφου (μελέτη αποτίμησης) 

 
 



7 ΟΙΚ-7 Ξυλότυπος οροφής Ε' ορόφου (μελέτη αποτίμησης) 

8 ΟΙΚ-8 Ξυλότυπος οροφής δώματος (μελέτη αποτίμησης) 

9 ΟΙΚ-9 
Ξυλότυπος οροφής υπογείου (μελέτη αποτίμησης μετά από 
επεμβάσεις/ενισχύσεις) 

10 ΟΙΚ-10 
Ξυλότυπος οροφής - Ενίσχυση υποστυλωμάτων/τοιχείων  
ισογείου (μελέτη αποτίμησης μετά από επεμβάσεις/ενισχύσεις)  

11 ΟΙΚ-11 
Ξυλότυπος οροφής - Ενίσχυση υποστυλωμάτων/τοιχείων  Α' 
ορόφου (μελέτη αποτίμησης μετά από επεμβάσεις/ενισχύσεις)  

12 ΟΙΚ-12 
Ξυλότυπος οροφής - Ενίσχυση υποστυλωμάτων/τοιχείων  Β' 
ορόφου (μελέτη αποτίμησης μετά από επεμβάσεις/ενισχύσεις)  

13 ΟΙΚ-13 
Ξυλότυπος οροφής - Ενίσχυση υποστυλωμάτων/τοιχείων  Γ' 
ορόφου (μελέτη αποτίμησης μετά από επεμβάσεις/ενισχύσεις)  

14 ΟΙΚ-14 
Ξυλότυπος οροφής - Ενίσχυση υποστυλωμάτων/τοιχείων  Δ' 
ορόφου (μελέτη αποτίμησης μετά από επεμβάσεις/ενισχύσεις)  

15 ΟΙΚ-15 
Ξυλότυπος οροφής - Ενίσχυση υποστυλωμάτων/τοιχείων  Ε' 
ορόφου (μελέτη αποτίμησης μετά από επεμβάσεις/ενισχύσεις)  

16 ΟΙΚ-16 

Ξυλότυπος οροφής - Ενίσχυση υποστυλωμάτων/τοιχείων  
δώματος (μελέτη αποτίμησης μετά από 
επεμβάσεις/ενισχύσεις)  

17 ΟΙΚ-17 
Ενίσχυση δοκών ισογείου (μελέτη αποτίμησης μετά από 
επεμβάσεις/ενισχύσεις)  

18 ΟΙΚ-18 
Ενίσχυση δοκών Α' ορόφου (μελέτη αποτίμησης μετά από 
επεμβάσεις/ενισχύσεις)  

19 ΟΙΚ-19 
Ενίσχυση δοκών Β' ορόφου (μελέτη αποτίμησης μετά από 
επεμβάσεις/ενισχύσεις)  

20 ΟΙΚ-20 
Ενίσχυση δοκών Γ' ορόφου (μελέτη αποτίμησης μετά από 
επεμβάσεις/ενισχύσεις)  

21 ΟΙΚ-21 
Ενίσχυση δοκών Δ' ορόφου (μελέτη αποτίμησης μετά από 
επεμβάσεις/ενισχύσεις)  

22 ΟΙΚ-22 
Ενίσχυση δοκών Ε' ορόφου (μελέτη αποτίμησης μετά από 
επεμβάσεις/ενισχύσεις)  

23 ΟΙΚ-23 
Ενίσχυση δοκών δώματος (μελέτη αποτίμησης μετά από 
επεμβάσεις/ενισχύσεις)  

24 ΟΙΚ-24 
Ενίσχυση υποστυλωμάτων δώματος (μελέτη αποτίμησης μετά 
από επεμβάσεις/ενισχύσεις)  

 
 



25 ΟΙΚ-25 Κάτοψη υπογείου 

26 ΟΙΚ-26 Κάτοψη ισογείου 

27 ΟΙΚ-27 Κάτοψη τυπικού ορόφου  

28 ΟΙΚ-28 Κάτοψη δώματος 

29 ΟΙΚ-29 Κάτοψη στέγης 

30 ΟΙΚ-30 Βορινή όψη 

31 ΟΙΚ-31 Νότια όψη 

32 ΟΙΚ-32 Ανατολική όψη 

33 ΟΙΚ-33 Δυτική όψη 

34 ΟΙΚ-34 Τομή 

35 ΟΙΚ-35 Λεπτομέρειες στέγης 

36 ΟΙΚ-36 Λεπτομέρειες στηθαίου βεράντας  (κάτοψη- τομή) 

37 ΟΔΟ-1 Προοπτικό διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 

   

38 ΞΥΛ-1 Αναπτύγματα – όψεις ερμαρίων κουζίνας 

39 ΞΥΛ-2 Όψεις ιματιoθηκών (ντουλάπες) υπνοδωματίων 

   

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

40 ΘΕ-1 Όδευση σωληνώσεων υπογείου- λεβητοστασίου 

41 ΘΕ-2 Θέρμανση ισογείου 

42 ΘΕ-3 Θέρμανση Α’ ορόφου (τυπικός όροφος) 

43 ΘΕ-4 Κατακόρυφο διάγραμμα θέρμανσης 

44 ΥΔΡ-1 Ύδρευση υπογείου 

45 ΥΔΡ-2 Ύδρευση περιβάλλοντος χώρου 

46 ΥΔΡ-3 Ύδρευση ισογείου 

47 ΥΔΡ-4 Ύδρευση Α’ ορόφου (Τυπικός όροφος) 

48 ΥΔΡ-5 Κατακόρυφο διάγραμμα ύδρευσης 

 
 



49 ΑΠ-1 Αποχέτευση υπογείου 

50 ΑΠ-2 Αποχέτευση περιβάλλοντος χώρου 

51 ΑΠ-3 Αποχέτευση- όμβρια ισογείου 

52 ΑΠ-4 Αποχέτευση- όμβρια Ε’ ορόφου (τυπικός όροφος) 

53 ΑΠ-5 Εξαερισμός αποχέτευσης- όμβρια στέγης 

54 ΑΠ-6 Κατακόρυφο διάγραμμα αποχέτευσης 

55 ΑΠ-7 Κατακόρυφο διάγραμμα ομβρίων 

56 ΗΛ – 1  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΣΧΥΡΑ, ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 

57 ΗΛ – 2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΣΧΥΡΑ, ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

58 ΗΛ – 3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΣΧΥΡΑ, ΚΑΤΟΨΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ 

59 ΗΛ – 4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΣΧΥΡΑ, ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ 

60 ΗΛ – 5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΣΧΥΡΑ, ΚΑΤΟΨΗ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

61 ΗΛ – 6 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΣΧΥΡΑ, ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

62 ΗΛ – 7 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΣΧΥΡΑ, ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 

63 ΗΛ – 8 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΣΘΕΝΗ, ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 

64 ΗΛ – 9 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΣΘΕΝΗ, ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

65 ΗΛ – 10 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΣΘΕΝΗ, ΚΑΤΟΨΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ     
(όροφοι 1ος έως 4ος) 

66 ΗΛ – 11 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΣΘΕΝΗ, ΚΑΤΟΨΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ 
(5ος όροφος)  

67 ΗΛ – 12 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΣΘΕΝΗ, ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ 

 

8.ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ 

 

ΑΑ ΤΙΤΛΟΣ 

1 ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΘΥΡΑ 

 
 



2 ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  

3 ΕΠΙΠΛΟ MΠANIOY 

4 ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (2 ΘΕΣΕΙΣ) 

5 ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

6 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ 

 

 
  

 
 



 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΟΜΑΔΑ “Α” - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.1: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ. 
 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.2 : ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ – ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ- ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.3ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.4ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.5ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ- ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ- ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ- ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.6ΜΟΝΩΣΕΙΣ- ΣΤΕΓΗ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.7ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

 

 

 
  

 
 



ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.1 : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ. 
 

Αρχικά πριν την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών θα γίνουν εργασίες καθαρισμού 
των χώρων της πολυκατοικίας για την απομάκρυνση των υφιστάμενων παλαιών 
υλικών(Α.Τ. 1.2.1). 

 Ειδικότερα θα γίνει πλήρης καθαρισμός όλων των χώρων της πολυκατοικίας 
(ορόφων, υπογείων κλιμακοστασίων και δώματος) από πάσης φύσεως οικοδομικά ή μη 
υλικά μη ενσωματωμένα σε κατασκευή (μπάζα, τεμάχια σιδήρων, υπολείμματα 
ξυλοτύπων), χειρωνακτικά ή με μηχανικά μέσα καθώς και συσσωρευμένους συμπαγείς 
όγκους τσιμεντοκονίας ή σκυροδέματος, ώστε οι επιφάνειες δαπέδου, τοίχων και ορόφων 
να είναι έτοιμες για τις εργασίες που θα ακολουθήσουν. Στην συνέχεια θα γίνει η μεταφορά 
των προϊόντων με οποιοδήποτε τρόπο και από οποιοδήποτε όροφο ή στάθμη, επί του 
εδάφους αρχικά και στη συνέχεια σε κατάλληλο χώρο εναπόθεσης εκτόςΜονάδος με 
ευθύνη, έξοδα και μέριμνα του αναδόχου. 

Επίσης θα εκτελεσθούν οι κάτωθι εργασίες: 

α. Θα γίνει κοπή μεμονωμένων τεμαχίων σιδηρού οπλισμού που εξέχουν σε όλες 
τις εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες. 

β. Θα γίνει κοπή των αναμονών πλεγμάτων που βρίσκονται στο δώμα. 

γ. Τα υλικά καθαιρέσεως θα μεταφερθούν αρχικά από τον ανάδοχο σε σημείο επί 
του εδάφους γύρω από την πολυκατοικία σε σημείο που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη 
και στη συνέχεια σε κατάλληλο χώρο. 
 
 Ακολούθως θα εκτελεστούν οι εργασίες επεμβάσεων στον φέροντα οργανισμό του 
κτιρίου. 
 
 Ειδικότερα, περιλαμβάνονται εργασίες επεμβάσεων, επισκευών και 
ενισχύσεων του φέροντος οργανισμού σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης 
αποτίμησης/ενίσχυσης της φέρουσας ικανότητας του υφιστάμενου κτιρίου, που 
εκπονήθηκαν με τη συνδρομή εξωτερικού μελετητικού φορέα, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής (Παράρτημα "Α"). 
 
Θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες προτεινόμενες επεμβάσεις, σύμφωνα και με τα  
αναλυτικά στοιχεία εφαρμογής πουδίνονται στα σχέδια ΟΙΚ-1 ως ΟΙΚ-24. 
 
 

• Αποκατάσταση διαβρωμένων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε περιοχές 
οπού εμφανίζεται αποδιοργάνωση οπλισμού. 

 
• Δοκοί: Από την Στάθμη 3 (Ισόγειο) έως και την Στάθμη 9 (Δώμα) τοποθέτηση 

ανθρακουφασμάτων με μέτρο ελαστικότητας ≥ 240 GPa, τα οποία θα "ντύνουν" τις 
3(κάτω) παρειές των δοκών, για μήκος 60, 90 ή 120 cm (στηρίξεις) σύμφωνα με τα 
σχέδια. 
 
 
Στάθμη 3: Όλες οι Δοκοί πλην των Δ12,Δ24 και Δ41. 

 
 



 
Στάθμη 4: Όλες οι Δοκοί πλην των Δ12,Δ24 και Δ41 

 
Στάθμη 5: Όλες οι Δοκοί πλην των Δ1,Δ2,Δ12,Δ24 και Δ41. 

 
Στάθμη 6: Όλες οι Δοκοί πλην των Δ1,Δ2,Δ8,Δ12,Δ21,Δ24 και Δ41. 

 
Στάθμη7: Δ5,Δ7,Δ9,Δ11,Δ13,Δ14,Δ15,Δ16,Δ17,Δ18,Δ19,Δ20,Δ25, Δ26, 

Δ27,Δ28,Δ29,Δ30,Δ31,Δ32,Δ33, Δ35,Δ36,Δ37,Δ38,Δ40. 
 

Στάθμη8: Δ9,Δ11,Δ13,Δ14,Δ16,Δ17,Δ26,Δ27,Δ28,Δ29,Δ30,Δ31,Δ33,Δ35,  
Δ36, Δ38, Δ40 
 

Στάθμη 9: Όλες οι Δοκοί. 
 

 
• Υποστυλώματα: Από την Στάθμη 3 (Ισόγειο) έως και την Στάθμη 8 (5ος Όροφος) 

τοποθέτηση μεταλλικών γωνιακών ελασμάτων 100X100X5mm στις γωνίες της 
διατομής και συγκολλούνται με λάμες 100X5mm ανά 30cm. Στα σύνθετα 
υποστυλώματα και τα τοιχεία θα τοποθετηθούν και ντίζες σύμφωνα με τα σχέδια. 
 
Στάθμη 3:   Όλα τα υποστυλώματα, εκτός των Κ24,Κ25,Κ26. 

 
Στάθμη 4:   
 

Όλα τα υποστυλώματα ,εκτός των Κ24,Κ25,Κ26 

Στάθμη 5:   Όλα τα υποστυλώματα,εκτός των Κ24,Κ25,Κ26. 
 

Στάθμη 6: Όλα τα υποστυλώματα,εκτός των Κ24, Κ25, Κ26. 
 

Στάθμη 7: K1, K2, K3, K4,K5,K6,K7,K8,K9, K10, 
K12,K13,Κ14,K15,K16,K17,Κ18,K19,Κ20,K21,K22,Κ23,K27,K28,K29,
K30,K31,K32, K33,Κ34,K35,Κ36,Κ37,Κ38,K39,K40,K41. 
 

Στάθμη 8: K4,K5,K6, K7,Κ14,K15, K16, 
K17,Κ18,Κ20,K21,K22,Κ23,K27,K28,K29,Κ30,K31,K32,K33,K34,K35, 
Κ36,Κ37,Κ38,K39,K40,K41 
 

Στάθμη  9 Όλα τα υποστυλώματα ενισχύονται μονόπλευρα με έγχυτο μανδύα 
οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 25cm. 

 
 
 

 
Α.1.1 Καθαρισμός Επιφάνειας Σκυροδέματος από Αιθάλη και Υπολείμματα 
Επιχρισμάτων(Α.Τ. 1.1.6) 

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού με υδροβολή του υποστρώματος των 
επιφανειών των στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος στα οποία θα πραγματοποιηθούν 
επεμβάσεις (κάτω επιφάνεια πλακών, παρειές δοκών και υποστυλωμάτων), καθότι το 
υπόστρωμα θα πρέπει να είναι δομικά σταθερό και απαλλαγμένο από υπολείμματα, 
ρύπους, χαλαρά και σαθρά στοιχεία μειωμένων αντοχών (αποσαρθρωμένο σκυρόδεμα 
επικάλυψης οπλισμών, επιχρίσματα κτλ), μούχλα και δύσκολους λεκέδες από λάδια και 

 
 



λιπαρές ουσίες. Για την επίτευξη αυτών θα πραγματοποιηθεί υδροβολή των επιφανειών με 
εκτοξευτήρα με πίεση της δέσμης του νερού να φθάνει έως και τα 500 bar (υψηλή πίεση). 
Σε κάθε περίπτωση θα γίνεται οπτικός έλεγχος των επιφανειών για την αποφυγή 
περαιτέρω βλαβών. Οι επιφάνειες καθαρισμού ανά στάθμη είναι: 
 

Στάθμη Εμβαδόν (m2) 
1 - 
2 - 
3 165 
4 165 
5 165 
6 165 
7 165 
8 165 
9 10 

Σύνολο 1.000 

 
Α.1.2 Αποκατάσταση Διαβρωμένων Στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος(Α.Τ. 1.1.7) 

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασηςτων διαβρωμένων στοιχείων 
οπλισμένου σκυροδέματος σε περιοχές οπού εμφανίζεται αποδιοργάνωση του 
οπλισμού.Η διαδικασία αποκατάστασης περιλαμβάνει την αποξήλωση φθαρμένων 
επιχρισμάτων, η οποία συνήθως συνοδεύεται από αναγκαστική καθαίρεση της επικάλυψης 
σκυροδέματος των χαλύβδινων οπλισμών με αποτέλεσμα την αποκάλυψη των 
οξειδωμένων οπλισμών. Οι εργασίες για την εξυγίανση του σκυροδέματος και 
αποκατάσταση της φέρουσας ικανότητας των διαβρωμένων φερουσών στοιχείων της 
κατασκευής παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω: 

• Καθαίρεση του διαβρωμένου σκυροδέματος επικάλυψης με μηχανικό τρόπο στο 
σύνολο των περιοχών όπου η επικάλυψη του σκυροδέματος έχει αποσαρθρωθεί 
ή/καιι αποκολληθεί. 

• Επάλειψη των αποκαλυμμένων οπλισμών των περιοχών αυτών με κονίαμα 
αντιδιαβρωτικής προστασίας δύο συστατικών, το οποίο εφαρμόζεται μετά από 
επιμελή καθαρισμό του αποκαλυμμένου σιδηρού οπλισμού (π.χ με 
συρματόβουρτσα). 

• Εφαρμογή πολυλειτουργικού υγρού αναστολέα διάβρωσης επί των 
αποκαλυμμένων επιφανειών σκυροδέματος, ο οποίος επαναφέρει το pH του 
σκυροδέματος στις φυσιολογικές του τιμές (αλκαλικό), ενώ ταυτόχρονα διεισδύειι 
εντός του σκυροδέματος και επιβραδύνει-αναστέλλει τη διαδικασία διάβρωσης των 
μη αποκαλυμμένων οπλισμών (ενίσχυση του υφιστάμενου προστατευτικού λεπτού 
επιφανειακού στρώματος του ένυδρου οξειδίου του σιδήρου). 

• Εφαρμογή ινοπλισμένου θιξοτροπικού έτοιμου επισκευαστικού κονιάματος 
τσιμεντοειδούς βάσης στις αποσαρθρωμένες περιοχές του σκυροδέματος και στις 
περιοχές αποκάλυψης των οπλισμών. 
Οι επιφάνειες εφαρμογής ανά στάθμη είναι: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο.Σ 

Στάθμη 

Εμβαδόν Επιφάνειας 
(m2) 

1 - 

 
 



2 3 
3 5 
4 5 
5 5 
6 5 
7 5 
8 5 
9 1 

Σύνολο 34 

Α.1.3Ελάσματα ενίσχυσης υποστυλωμάτων (Μεταλλικοί Κλωβοί)(Α.Τ. 1.1.3) 

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες ενίσχυσης των υποστυλωμάτων με ελάσματα 
σύμφωνα με τη στατική μελέτη και τα περιγραφόμενα στο αποτίμησης.  

 
Στάθμη Βάρος(Kg) 

1 - 
2 - 
3 7.159,2 
4 6.931,55 
5 5.992,69 
6 7.396,69 
7 6.454,27 
8 5.165,30 
9 - 

Σύνολο 39.099,70 

 

Α.1.4Ενίσχυση πλακών με επικόλληση ανθρακονημάτων (ανθρακοελάσματα)(Α.Τ. 1.1.4) 

Εαν στη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών απαιτηθεί η εκτέλεση εργασιών 
επικόλληλης ανθρακονημάτων αυτές θα εκτελεστούν ως ακολούθως. Τα ελάσματα, θα 
κόβονται στις επιθυμητές διαστάσεις και θα καθαριστούν από σκόνη µε καθαρό ύφασμα 
εμποτισμένο µε ειδικό καθαριστικό υγρό (π.χ. διάλυµα ακετόνης). Τοποθέτηση των 
ελασμάτων στις προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα με την μελέτη ενίσχυσης και προσωρινή 
στερέωση τους για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. (Τα βλήτρα τοποθετούνται 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές τοποθέτησης βλήτρων). 

Μετά παρέλευση τουλάχιστον 24 ωρών, γίνεται σύσφιγξη των κοχλιών, και τοποθέτηση 
των περικοχλίων ασφαλείας («κόντρα παξιµάδια»). Τα μεταλλικά ελάσματα πρέπει να είναι 
τέτοια, στα οποία να μπορούν να συγκολληθούν ράβδοι οπλισμού ή δομικά πλέγματα. 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι: 

• Συγκολλήσιµος δοµικός χάλυβας σε µορφή ελασµάτων 
• Εποξειδικές κόλλες κατάλληλες για την πάκτωση µεταλλικών ράβδων στο 

σκυρόδεµα 
• Κονιάματα κατάλληλα για την εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος, την 

πάκτωση ράβδων οπλισμού στο σκυρόδεμα και την πλήρωση κενών 

 
 



Τα συστατικά των εποξειδικών συγκολλητικών (ρητίνη και σκληρυντής) θα αποθηκεύονταιι 
σε προστατευμένους χώρους που θα εξασφαλίζουν θερμοκρασία εντός των ορίων που 
συνιστούν οι οδηγίες του προμηθευτή / παραγωγού.Πριν την χρησιμοποίησή τους θα 
μεταφέρονται σε χώρους µε επαρκή θερμοκρασία προκειμένου να αποκτήσουν 
ικανοποιητικό για την εφαρμογή ιξώδες. 

Α.1.5Ενίσχυση δοκών με επικόλληση ανθρακονημάτων (ανθρακουφάσματα)(Α.Τ. 
1.1.5)ΕΤΕΠ 14-01-08-01 

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες επικόλληλης ανθρακουφασμάτων στις ακόλουθες 
στάθμες. 

 
Στάθμη Εμβαδόν(m2) 

1 - 
2 - 
3 116,79 
4 116,79 
5 110,49 
6 104,19 
7 85,35 
8 55,43 
9 9,18 

Σύνολο 598,22 

 

Ενσωματούμενα Υλικά 

o Υλικά προεργασιών όπως υλικά πλήρωσης κενών και εξοµάλυνσης της επιφάνειας 
του σκυροδέµατος και χηµικά καθαριστικά των προς συγκόλληση επιφανειών  

o Υπόστρωµα βελτίωσης πρόσφυσης (αστάρι) των εποξειδικών συγκολλητικών 
o Ινοπλισµένα υφάσµατα µε ίνες από άνθρακα (CFRP) αραµίδιο ή γυαλί 
o Εποξειδικές κόλλες εµποτισµού και συγκόλλησης των υφασµάτων, σύµφωνα µε τα 

καθοριζόµενα στο πρότυπο EN 1504-4:2004 

Αποδεκτά Υλικά 

o Για την εξοµάλυνση της επιφάνειας του υποστρώµατος θα χρησιµοποιούνται µη 
συρικνούµενα τσιµεντοειδή κονιάµατα ή εποξειδικές πάστες µε εφελκυστική αντοχή, 
τουλάχιστον κατά 50% µεγαλύτερη από την εφελκυστική αντοχή του 
υποστρώµατος. Τα υλικά θα συνοδεύονται από αναλυτικά τεχνικά φυλλάδια του 
παραγωγού και υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας. 

o Το υλικό υποστρώµατος (αστάρι, primer) θα είναι συµβατό µε το εποξειδικό 
συγκολλητικό  

o Τα υφάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
δοκιµών αναγνωρισµένων εργαστηρίων, από τα οποία θα προκύπτουν τα µηχανικά 
χαρακτηριστικά και οι λοιπές ιδιότητες αυτών. Τα προσκοµιζόµενα ελάσµατα θα 
ανταποκρίνονται πλήρως προς τις απαιτήσεις της µελέτης. Η χρήση υφασµάτων µε 
ανθρακονήµατα υψηλού µέτρου ελαστικότητας δεν συνιστάται, επειδή τα υλικά αυτά 
εµφανίζουν µικρή παραµορφωσιµότητα. 

 
 



o Για την επικόλληση των ινοπλισµένων υφασµάτων θα χρησιµοποιούνται 
εποξειδικές κόλλες χωρίς ανενεργούς διαλύτες µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά 

o Εποξειδικές κόλλες δύο συστατικών (ρητίνη, σκληρυντής). 
o Η κατ’ όγκον αναλογία ανάµειξης σκληρυντή προς ρητίνη θα υπερβαίνει το 

1:3. 
o Το µέτρο ελαστικότητας του σκληρυµένου µίγµατος δεν θα είναι µμικρότερο 

από το 1/30 του µέτρου ελαστικότητας του σκυροδέµατος. 
o Tα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα επιλέγονται µε κριτήριο και τον χρόνο 

πήξης του µίγµατος (pot life),ο οποίος εξαρτάται από τη θερµοκρασία 
περιβάλλοντος. 

o Οι αντοχές της κόλλας σε θλίψη και εφελκυσµό θα είναι τουλάχιστον 50% 
µεγαλύτερες των αντίστοιχων αντοχών του σκυροδέµατος. 

o Το χρώµα της ρητίνης θα διαφέρει από το χρώµα του σκληρυντή. 
o Τα επιµέρους συστατικά θα είναι συσκευασµένα σε διαφορετικά και 

διακεκριµένου τύπου δοχεία. 
o Η ετικέτα των δοχείων θα αναφέρει το συστατικό (εποξειδική ρητίνη, 

σκληρυντής), το χρώµα, το καθαρό bάρος, την περιοχή θερµοκρασίας 
χρησιµοποιησιµότητας, και την ηµεροµηνία παραγωγής. 

o Θα προσκοµίζονται τεχνικά φυλλάδια του εργοστασίου παραγωγής τα οποία 
θα αναφέρουν τον µέγιστο χρόνο αποθήκευσης και χρήσης, την αναλογία 
ανάµιξης των επιµέρους συστατικών, λεπτοµερείς οδηγίες χρήσεως, 
συνθήκες αποθήκευσης, τον χρόνο χρήσης µετά την ανάµιξη, τοξικότητα και 
µέτρα υγιεινής - ασφάλειας κατά την εφαρµογή. 

 

Εφαρμογή 

o Προετοιµασία επιφάνειας σκυροδέµατος 
 

o Καθαρίζεται η επιφάνεια του σκυροδέµατος και τρίβεται µε σµυριδόπετρα, 
(σύµφωνα µε όσαπεριγράφονται στην εργασία καθαρισμού επιφανειών), 
ώστε να αποµακρυνθούν τυχόν χαλαρά τµήµατα. Στην συνέχεια αφαιρείται η 
σκόνη από την επιφάνεια του σκυροδέµατος, είτε µε φύσηµα µε πεπιεσµένο 
αέρα είτε µε αναρρόφηση (αντλία κενού). 

o Η επιφάνεια του σκυροδέµατος πρέπει να είναι επίπεδη, χωρίς εξάρσεις ή 
βαθουλώµατα οφειλόµενα σε ατέλειες του ξυλότυπου. Τυχόν εξάρσεις θα 
εξοµαλύνονται µε ελαφρές αερόσφυρες ή ηλεκτρόσφυρες, ενώ τυχόν 
βαθουλώµατα θα αποκαθίστανται µε εποξειδικό στόκο (πάστα) ή 
επισκευαστικό τσιµεντοειδές κονίαµα. Αν το απαιτούµενο πάχος πλήρωσης 
είναι λιγότερο από 5 mm συνιστάται η χρήση εποξειδικής πάστας. Για 
µεγαλύτερο πάχος πλήρωσης συνιστάται η εφαρµογή έτοιµου τσιµεντοειδούς 
κονιάµατος. 

o Μετράται η υγρασία του σκυροδέµατος και ελέγχεται αν πληρούνται οι 
σχετικές απαιτήσεις του προµηθευτού του προς χρήση εποξειδικού 
συγκολλητικού. Γενικά, η υγρασία του υποστρώµατος δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 4%. 
 

Εφαρµογή του υφάσµατος 

 

 
 



o Η εργασία θα εκτελείται εφόσον το χρησιµοποιηθέν υλικό εξοµάλυνσης της 
επιφάνειας του σκυροδέµατος έχει αποκτήσει τουλάχιστον το 50% της 
αντοχής του. Ο προσδιορισµός του χρόνου ανάπτυξης της αντοχής θα 
γίνεται µε βάση τα αναγραφόµενα στα τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων 
αυτών, λαµβάνοντας υπόψη την θερµοκρασία του περιβάλλοντος. 
 

Επικόλληση µε Θιξοτροπική Κόλλα 

o Η διαδικασία αυτή συχνά χαρακτηρίζεται και ως «επικόλληση υφασµάτων σε 
ξηρή κατάσταση». Γίνεται τελικός καθαρισµός της επιφάνειας αµέσως πριν 
την έναρξη της εργασίας επικόλλησης. Το σκυρόδεµα επαλείφεται µε υλικό 
υποστρώµατος (αστάρι, primer), συµβατό µε την ρητίνη µε ρολό, µεγάλο 
πινέλο ή βούρτσα. Το ύφασµα κόβεται στις επιθυµητές διαστάσεις µε ψαλίδι. 

o Αφού στεγνώσει το primer (υλικό υποστρώµατος), επαλείφεται η επιφάνεια 
του σκυροδέµατος µε θιξοτροπική κόλλα και το ύφασµα τοποθετείται µε τα 
χέρια µε ταυτόχρονη συµπίεση µε ρολό, ώστε να ξεχειλίσει η πλεονάζουσα 
κόλλα και να παραµείνει όσο το δυνατόν λεπτότερο στρώµα αυτής µεταξύ 
του σκυροδέµατος και του υφάσµατος. Η πλεονάζουσα κόλλα αφαιρείται και 
απορρίπτεται. 

o Οι λωρίδες του υφάσµατος τοποθετούνται µε υπερκάλυψη, σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στη µελέτη. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποφυγή 
πτυχώσεων του υφάσµατος και στην διατήρηση των ινών του κατά το 
δυνατόν σε ευθυγραµµία. 

o Ακολούθως το ύφασµα εµποτίζεται µε ρητίνη µέσω πλαστικού ρολού. Το 
ρολό θα κινείται προς τη διεύθυνση των ινών και προς µία µόνο κατεύθυνση 
(όχι εµπρός-πίσω), ώστε να αποφευχθεί η «χαλάρωση» του υφάσµατος και 
η δηµιουργία πτυχώσεων, έως ότου η εποξειδική κόλλα διαποτίσει το 
ύφασµα. 

o Σε περίπτωση σφάλµατος (π.χ. δηµιουργία πτυχώσεων, λάθος κατεύθυνση 
ινών) και εφόσον δεν έχει παρέλθει ο ενεργός χρόνος εφαρµογής της 
ρητίνης, το ύφασµα αφαιρείται µε τα χέρια και η εφαρµογή επαναλαµβάνεται. 
Αν ο ενεργός χρόνος έχει παρέλθει, το ύφασµα και η ρητίνη θα 
αποµακρύνονται ως άχρηστα και θα επαναλαµβάνεται η εφαρµογή µε νέα 
υλικά. 

o Η κόλλα θα πρέπει να είναι σε θέση να συγκρατεί το ύφασµα χωρίς 
ερπυστικές παραµορφώσεις µέχρι την σκλήρυνση, ακόµα και σε εφαρµογές 
«οροφής». 

o Αν απαιτείται νέα στρώση υφάσµατος, επαναλαµβάνεται η διαδικασία 
(εφαρµογή της εποξειδικής κόλλας στην προβλεπόµενη ποσότητα και εντός 
των ορίων χρόνου που καθορίζονται από τον παραγωγό των υλικών). 

o Για την εξασφάλιση ικανοποιητικής πρόσφυσης επιχρισµάτων ή άλλων 
υλικών κάλυψης και προστασίας του υφάσµατος θα επαλείφεται τελική 
στρώση εποξειδικής κόλλας και προτού σκληρυνθεί θα γίνεται επίπαση µε 
χαλαζιακή άµµο µεγέθους κόκκου 0,5 έως 1,0 mm, σε ποσότητα περίπου 1 
kg ανά m2. 

o Επισηµαίνεται ότι σε κάθε φάση της εκτελούµενης εργασίας απαιτείται η 
σχολαστική αξιολόγηση των συνθηκών περιβάλλοντος (θερµοκρασίας και 
υγρασίας) µε βάση τις προδιαγραφές των χρησιµοποιουµένων ρητινών, 
επειδή αυτές επηρεάζουν σηµαντικά την συγκολλητική ικανότητα της 
εποξειδικής κόλλας. 

 
 



Επικόλληση µε Υγρή Κόλλα 

o Η διαδικασία αυτή συχνά χαρακτηρίζεται και ως «επικόλληση προεµποτισµένων 
υφασµάτων». Η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται όταν τα υφάσµατα έχουν µεγάλη 
πυκνότητα ινών, και οι θιξοτροπικές κόλλες δεν µπορούν να τα εµποτίσουν. Η 
διαδικασία εφαρµογής διαφοροποιείται σε σχέση µε αυτήν που προαναφέρθηκε 
ως προς το ότι το ύφασµα εµποτίζεται µε υγρή κόλλα πριν επικολληθεί. 

o Το ύφασµα, αφού κοπεί µε ψαλίδι στις επιθυµητές διατάσεις, απλώνεται σε 
καθαρό επίπεδο δάπεδο εργασίας (π.χ. στρωµένο µε φύλλα πολυαιθυλενίου) 
και εµποτίζεται µε ρητίνη µε χρήση πλαστικού ρολού, το οποίο θα πρέπει να 
ενεργεί προς τη διεύθυνση των ινών κατά µία µόνο κατεύθυνση. Στην συνέχεια 
το ύφασµα τοποθετείται µε τα χέρια στην προβλεπόµενη θέση (απαραίτητα µε 
χρήση καταλλήλων γαντιών) εντός του ενεργού χρόνου της ρητίνης µε 
ταυτόχρονη συµπίεση µε ρολό, ώστε να πάρει θέση όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα στο σκυρόδεµα. Η πλεονάζουσα κόλλα αφαιρείται και 
απορρίπτεται.Οι λωρίδες του υφάσµατος τοποθετούνται µε υπερκάλυψη, 
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη µελέτη. 

o Οι ίνες του υφάσµατος να είναι όσο το δυνατόν πιο ευθύγραµµες. Σε περίπτωση 
σφάλµατος (π.χ. δηµιουργία πτυχώσεων, λάθος κατεύθυνση ινών) και εφόσον 
δεν έχει παρέλθει ο ενεργός χρόνος εφαρµογής της ρητίνης, το ύφασµα θα 
αφαιρείται µε τα χέρια και η εφαρµογή θα επαναλαµβάνεται. Αν ο ενεργός 
χρόνος έχει παρέλθει, ύφασµα και ρητίνη θα πρέπει να αποµακρυνθούν ως 
άχρηστα υλικά και η εφαρµογή θα επαναληφθεί µε νέα υλικά. 

Απαιτήσεις Τελειωμένης Εργασίας 

 Η εργασία θεωρείται τελειωµένη, όταν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες που 
περιλαµβάνονται στην παρούσα σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου, 
έχουν συγκεντρωθεί τα πλεονάζοντα και άχρηστα υλικά και έχουν αποτεθεί στις περιοχές 
φόρτωσης του εργοταξίου. 

Έλεγχοι - Κριτήρια Αποδοχής 

 

 Για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των ινοπλισµένων πολυµερών θα 
διεξάγονται οι ακόλουθοι έλεγχοι. 

Οπτικός έλεγχος 

 Ο οπτικός έλεγχος αποσκοπεί στον εντοπισµό κακοτεχνιών, πριν και κατά την 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 

 Πριν την επικόλληση των υφασµάτων, θα ελέγχεται η κατάστασή τους, (ύπαρξη 
πτυχώσεων, φθορών ή τραυµατισµών). Θα ελέγχεται επίσης, αν το υπόστρωµα έχει 
προετοιµασθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα. 

 Κατά την διάρκεια της επικόλλησης, θα ελέγχεται η εφαρµογή των κανόνων 
έντεχνης εκτέλεσης της εργασίας, όπως αυτοί αναφέρονται, ώστε τυχόν κακοτεχνίες να 
εντοπίζονται έγκαιρα και να αίρονται πριν από την ολοκλήρωση της εργασίας. Ως 
τέτοιεςπιθανές κακοτεχνίες ενδεικτικά αναφέρονται: ο εγκλωβισµός αέρα µεταξύ 
υφάσµατος και υποστρώµατος ή µεταξύ υφασµάτων, ο ελλιπής εµποτισµός των 
υφασµάτων, η ανοµοιοµορφία της κατεύθυνσης των ινών, η δηµιουργία πτυχώσεων, ο 

 
 



ελλιπής πολυµερισµός της εποξειδικής κόλλας (ελέγχεται µε την αφή), η µειωµένη 
συγκολλητική ικανότητα της εποξειδικής κόλλας (ελέγχεται µε τράβηγµα του υφάσµατος µε 
το χέρι όταν η κόλλα έχει πολυµεριστεί), το ανεπαρκές µήκος αλληλοκάλυψης των 
υφασµάτων (όπου αυτό προβλέπεται) κλπ. 

 Η επέµβαση θεωρείται αποδεκτή, όταν κατά τον οπτικό έλεγχο δεν διαπιστώνονται 
κακοτεχνίες, ή εάν αυτές είναι µικρής κλίµακας και µπορούν ευχερώς να αποκατασταθούν. 

Μηχανικός (κρουστικός) έλεγχος  

 Ο µηχανικός (κρουστικός) έλεγχος θα γίνεται στο τέλος ή /και σε ενδιάµεσα στάδια 
εκτέλεσης της εργασίας.  

 Ο µηχανικός (κρουστικός) έλεγχος γίνεται για την διαπίστωση της στερεότητας και 
συνοχής της επέµβασης, µε ελαφρές κρούσεις µε σφυρί πλαστικής ή ελαστικής κεφαλής 
µε στρογγυλεµένα άκρα,µε προσοχή, ώστε να µην τραυµατιστεί το ύφασµα. Εξετάζεται ο 
παραγόµενος ήχος από τις κρούσεις. Υπόκωφος ήχος συνεπάγεται πληµµελή 
συγκόλληση, εγκλωβισµό αέρα, µη τήρηση των χρονικών ορίων εφαρµογής της κόλλας. 
Στις περιπτώσεις αυτές θα ενηµερώνεται αµέσως ο Μελετητής, ο οποίος ανάλογα µε την 
ένταση του προβλήµατος θα κρίνει αν απαιτούνται διορθωτικά µέτρα ή επανάληψη της 
επέµβασης. 

Έλεγχος πρόσφυσης υφασµάτων 

Η πρόσφυση των υφασµάτων επί του σκυροδέµατος θα ελέγχεται µε δοκιµή αποκόλλησης 
δείγµατος σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία: 

o Κατασκευάζεται δοκιµαστικό τµήµα στην προβλεπόµενη από την µελέτη θέση ή σε 
θέση που θα υποδείξει ηΥπηρεσία. Θα επικολλάται επαρκής επιφάνεια υφασµάτων 
για την λήψη τουλάχιστον διπλάσιων από τα απαιτούµενα δείγµατα. 

o Το  δείγµα  του  ινοπλισµένου  πολυµερούς  διαµέτρου  50  -  100  mm,  θα  
διαχωρίζεται  απότο συγκολληµένο στοιχείο µε περιστροφικό δράπανο 
εφοδιασµένο µε κατάλληλο κοπτικό. Αν το πλάτος του ινοπλισµένου πολυµερούς 
είναι µικρότερο από 50 mm, η διάµετρος του δείγµατος µπορεί να περιορισθεί σε 30 
mm. 

 
Στάθμη Εμβαδόν(m2) 

1 - 
2 - 
3 116,79 
4 116,79 
5 110,49 
6 104,19 
7 85,35 
8 55,43 
9 9,18 

Σύνολο 598,22 

Α.1.6Τοποθέτηση Βλήτρων(Α.Τ. 1.1.8) 

Θα γίνει τοποθέτηση διατμητικού βλήτρου διαμέτρου Φ20 mmκαι μήκους σύμφωνα με 
τασχέδια λεπτομερειώνμε ισχυρή θιξοτροπική εποξειδική ρητίνη, σε οπή που διανοίγεται, 

 
 



αφού προηγηθεί καθαρισμός της οπής με υδροβολή και στέγνωμα με αέρα υπό πίεση. Το 
βλήτρο είναι κομμάτι ράβδου οπλισμού από στρεπτό χάλυβα με νευρώσεις κατηγορίας 
B500c ενώ η διάμετρος των οπών θα είναι Φ22mm. Απαγορεύεται η μετατόπιση του 
βλήτρου πριν παρέλθει το 50% του χρόνου ανάπτυξης πλήρους αντοχής του 
συγκολλητικού υλικού. Η εποξειδική κόλλα θα είναι σύμφωνα με την μελέτη αποτίμησης. 

 
Στάθμη Βλήτρα Φ20 

(Αριθμός) 
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
8 - 
9 32 

Σύνολο 32 

 

Α.1.7Έγχυτο σκυρόδεμα(Α.Τ. 1.1.1 & 1.1.2) 

Θα πραγματοποιηθεί χρήση έγχυτου σκυροδέματος σύμφωνα με τη μελέτη αποτίμησης. 

 
Στάθμη Όγκος 

Έγχυτου Σκυροδέματος (m3) 
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
8 - 
9 0,9 

Σύνολο 0,9 

 

 Για τις εργασίες της υποομάδας Α.1 επισημαίνονται ιδιαίτερα τα ακόλουθα: 

• Η εκτέλεση των εργασιών της υποομάδας θα γίνει αποκλειστικά από τεχνικό 
προσωπικό που θα πληροί τις απαιτήσεις των ΕΤΕΠ και ιδίως των 14-01-08-01 και 14-01-
08-02 (παράγραφος 4.2 «Προσωπικό-Εξοπλισμός). Για το σκοπό αυτό, ο ανάδοχος θα 
προσκομίσει για έγκριση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία όλα τα απαραίτητα στοιχεία του 
εμπλεκόμενου τεχνικού προσωπικού πριν την έναρξη των σχετικών εργασιών. Καμιά 
εργασία δεν θα εκτελεστεί πριν την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για 
έγκριση όλα τα υλικάπου θα χρησιμοποιήσει, τα οποία θα ενσωματώσει σύμφωνα καιμε 

 
 



τις οδηγίες/προδιαγραφές του προμηθευτή/κατασκευαστή των υλικών αυτών. Καμιά 
εργασία δεν θα εκτελεστεί πριν την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας. 

• Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης των εν λόγω εργασιών θα γίνει με τη 
σύνταξη ειδικών επιμετρήσεων και αντίστοιχων πρωτόκολλων παραλαβής αφανών 
εργασιών ή/και πρωτοκόλλων ζύγισης κτλ κατά τα νόμιμα, τα οποία θα κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στην Προϊσταμένη Αρχή. Καμιά άλλη εργασία του έργου δεν θα 
εκτελεστεί πριν την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας.  

• Η εκτέλεση στη συνέχεια των υπολοίπων εργασιών της μελέτης θα γίνει 
λαμβάνοντας υπόψη τις αποπερατωμένες εργασίες ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού 
και όπου χρειαστεί θα υλοποιηθούν οι απαραίτητες προσαρμογές, με σκοπό να μην 
επηρεαστεί ο ενισχυμένος φέρονοργανισμός. 

• Το κόστος των ανωτέρω είναι ανηγμένο στο Τιμολόγιο της μελέτης και δεν 
προβλέπεται ιδιαίτερη αποζημίωση. 
  

 
 



 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.2 : ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ – ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ- ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

Α.2.1 Κατασκευή τοιχοποιιών 

 Οι τοιχοποιίες θα εκτελεστούν σύμφωνα τα σχέδια ΟΙΚ-25 ως ΟΙΚ-28. 
Περιγράφονται τριών ειδών τοιχοποιίες αναλόγως της θέσης αυτών και το είδος το 
κουφώματος. Ειδικότερα: 

• Όπου υπάρχουν συρόμενα κουφώματα η κατασκευή θα γίνεται με διπλή 
τοιχοποιία (δρομική έξω-δρομική μέσα), με διάκενο(Α.Τ. 1.2.4). Το κενό μεταξύ εξωτερικής 
δρομικής τοιχοποιίας και της εσωτερικής, θα είναι τόσο, ώστε να επιτρέπει την τοποθέτηση 
τριπλού οδηγού κουφώματος (υαλοστάσιο, σίτα, εξώφυλλο). Σημειώνεται ότι το ακριβές 
πλάτος του κενού θα είναι το απολύτως απαραίτητο για την τοποθέτηση του συστήματος 
αλουμινίου. Για το λόγο αυτό απαιτείται πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής 
των τοιχοποιών να έχει εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία το σύστημα του 
κουφώματος αλουμινίου.Το μεταξύ των τοιχοποιιών κενό δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερο από 15cm. Η κατασκευή θα γίνει στην εξωτερική παρειά των υποστυλωμάτων 
καθόσον θα τοποθετηθεί εξωτερική θερμοπρόσοψη σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες του 
κτιρίου (τοιχοποιία, δοκάρια, υποστυλώματα). 

 
• Κατασκευή μπατικής τοιχοποιίας, πάχους 19,0 εκατοστών (Α.Τ. 1.2.5), στις 

υπόλοιπες τοιχοποιίες (αυτές που δεν έχουν συρόμενα κουφώματα) και στις τοιχοποιίες 
των κοινόχρηστων χώρων όπου διαχωρίζονται τα διαμερίσματα. 

 
• Κατασκευή δρομικής τοιχοποιίας,πάχους 9,0εκατοστών(Α.Τ. 1.2.3), σε όλες 

τις εσωτερικές τοιχοποιίες. 

Όπου το πάχος των εξωτερικών τοιχοποιιών υπερβαίνει κατά πολύ το πλάτος της δοκού, 
τότε οι εσωτερικές τοιχοποιίες θα συνεχίζονται έως την πλάκα οροφής.  

Σημειώνεται ότι κατά την κατασκευή των τοιχοποιών δύναται να γίνουν 
μικροτροποποιήσεις αυτών (όπως απεικονίζονται στα οικοδομικά σχέδια) έπειτα 
και από έλεγχο του Η/Μ σχεδίων της μελέτης ώστε να είναι δυνατή η έντεχνη 
εκτέλεση των Η/Μ εργασιών (π.χ θερμαντικά σώματα, κ.α). 

Οι πλινθοδομές θα κατασκευασθούν κατακόρυφες και με επιφάνειες παράλληλες και 
ομαλές.Το κτίσιμο του πάνω μέρους του τοίχου θα γίνει με λοξά τοποθετημένους 
οπτόπλινθους που έρχονται σε επαφή με τις κάτω επιφάνειες των δοκών ή πλακών. Η εν 
λόγω εργασία δεν θα γίνεται νωρίτερα από πέντε ημέρες από το αρχικό κτίσιμο 
προκειμένου να εξασφαλισθεί το σφήνωμα των λοξών πλίνθων. Τα εν λόγω "σφηνώματα" 
θα γίνουν με οπτόπλινθους πλάτους όσο της υποκείμενης -κατά περίπτωση- τοιχοποιίας 
ενώ είναι δυνατή η χρήση και διαφορετικών διαστάσεων οπτόπλινθων, χωρίς ιδιαίτερη 
αποζημίωση. 

Οι τοιχοποιίες θα ενισχυθούν με την κατασκευή δύο (2) ενδιάμεσων σενάζ (Α.Τ. 1.2.6 
&1.2.7) οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 (με οπλισμό 4Φ8και συνδετήρες συνδετήρες 
Φ8/30). Στις περιπτώσεις θυρών και παραθύρων τα σενάζ θα κατασκευασθούν στο ύψος 
των ανωφλίων και κατωφλίων, εκτός εάν το ανώφλι καταλήγει σε δοκάρι.Ο οπλισμός όλων 
των σενάζ δεν θα αγκυρώνεται σε κανένα σημείο στον οπλισμό του φέροντος οργανισμού. 

 
 



Η κατασκευή των παραπάνω τοιχοποιιών (εσωτερικές/εξωτερικές) θα γίνει κατά τα λοιπάς 
ύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους"με οπτόπλινθους 
κατακόρυφων οπών. 

Α.2.2 Στηθαία βεραντών 

 Περιμετρικά στις πλάκες των βεραντών θα κατασκευαστεί στηθαίο πλάτους 15,0 
εκατοστών και ύψους 15,0 εκατοστών (ΟΙΚ-36) από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας 
C20/25 (Α.Τ. 1.7.4). Ο οπλισμός του στηθαίου θα είναι 4Φ8 με συνδετήρες Φ8/20(Α.Τ. 
1.7.9). Αρχικά θα γίνουν οπές στην πλάκα βάθους ως 5,0 εκατοστών,  διαμέτρου 8mm, 
μονής σειράς ανά 20,0 εκατοστά (Α.Τ. 1.7.7). Στη συνέχεια σ’ αυτές με ειδική ρητίνη δύο ή 
ενός συστατικού(Α.Τ. 1.7.8) θα πακτωθεί σιδηρός οπλισμός Φ8, μήκους 1m(Α.Τ. 1.7.9). 

Α.2.3Επιχρίσματα 

Εξωτερικά επιχρίσματα θα γίνουν μόνο στις μετώπες και στις κάτω επιφάνειες των 
των εξωστών – βεραντών καθόσον εξωτερικά θα τοποθετηθεί σύστημα εξωτερικής 
θερμοπρόσοψης. Τα εξωτερικά επιχρίσματα θα είναι τριπτά - τριβιδιστά με 
τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις διαστρώσεις(Α.Τ. 1.2.8). 

Στις εσωτερικές τοιχοποιίες θα γίνουν τριπτά, τριβιδιστά, με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις 
στρώσεις(Α.Τ. 1.2.9). 

Κατά τα λοιπά, η κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με 
κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου". 

Πριν την έναρξη των εργασιών επιχρισμάτων θα τοποθετηθούν οι προβλεπόμενες για 
κάθε τύπο κουφωμάτων κάσσες– ψευτόκασες. Οι ανωτέρω κατασκευές δεν 
αποζημιώνονται ιδιαίτερα καθώς το κόστος είναι ανηγμένο στα αντίστοιχα άρθρα του 
τιμολογίου. Επίσης, χωρίς ιδαίτερη αποζημίωση, θα ληφθούν όλα τα απαιραίτητα μέτρα 
από τον ανάδοχο για την προστασία των κατασκευών αυτών κατά την εκτέλεση των 
υπολοίπων εργασιών και μέχρι την τελική τοποθέτηση των κουφωμάτων. 

Α.2.4Γυψοσανίδες/Ψευδοροφές 

Οι κατακόρυφες στήλες αποχέτευσης θα καλυφθούν με την τοποθέτηση ανθυγρής 
γυψοσανίδας 18mm(Α.Τ. 1.2.10), κατάλληλης δηλαδή για χώρους με αυξημένη υγρασία.Οι 
γυψοσανίδες θα στερεωθούν επί γαλβανισμένου σκελετού (περιλαμβανομένου στην τιμή 
του τιμολογίου) και η τελική επιφάνεια θα πρέπει να είναι επίπεδη. Επίσης γυψοσανίδα 
οροφής θα τοποθετηθεί στο υπνοδωμάτιο 2 (ΥΠΝ-2) στο Διαμέρισμα Δ3για κάλυψη του 
κενού μεταξύ της δοκού και της οροφής. 

Πριν την τοποθέτηση των γυψοσανίδων οι σωλήνες αποχέτευσης για ηχομόνωση θα 
καλυφθούν με πάπλωμα υαλοβάμβακα πάχους 4cm βάρους 16kg/m2. 

Κατασκευή Ψευδοροφής 
 
 Θα γίνουν εργασίες κατασκευής ψευδοροφής (Α.Τ. 1.2.11) από πλάκες ορυκτών 
διαστάσεων 60Χ60cm στον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του ισογείου. Το ύψος της 
ψευδοροφής θα προσδιοριστεί λαμβάνοντας υπόψη την υλοποίηση των Η/Μ εργασιών. 

 
Τοποθέτηση Περιμετρικού οδηγού 

 

 
 



 Η τοποθέτηση του περιμετρικού οδηγού ορίζει το ύψος της ψευδοροφής σε σχέση 
με το δάπεδο. Εφόσον ορίσουμε το ύψος της στάθμης τοποθετείται περιμετρικά στα 
κατακόρυφα τοιχώματα του χώρου και σε όλες τις γωνίες τον περιμετρικό οδηγό 
στερεωμένο ανά 0,45 m μέγιστη απόσταση. Τα περιμετρικά προφίλ θα είναι από χάλυβα 
σε διατομή 24x24mm. 

 
Τοποθέτηση Κύριου οδηγού 

 
 Έχοντας ορίσει την κατεύθυνση των κύριων οδηγών ακολουθεί η τοποθέτησή τους. 
Οι κύριοι οδηγοί τοποθετούνται με αναρτήσεις τύπου πεταλούδας σε απόσταση η μία από 
την άλλη 1,25 m με 1,50 m το μέγιστο από τον ένα περιμετρικό έως τον άλλο. Η απόσταση 
μεταξύ των κύριων οδηγών είναι στα 1,20 m αφού προηγουμένως έχουν τοποθετηθεί οι 
περιμετρικοί οδηγοί στα κατακόρυφα τοιχώματα στο επιθυμητό ύψος σε σχέση με την 
οροφή.Η ανάρτηση του κύριου οδηγού συγκράτησης των πλακών γίνεται με ειδικό 
μεταλλικό εξάρτημα. 

 
Τοποθέτηση Δευτερεύοντος οδηγού 

 
 Θα τοποθετηθούν δευτερεύοντες οδηγοί σε απόσταση 60cm και στις δύο 
διευθύνσεις ώστε να δημιουργηθεί κάνναβος 60Χ60cm. 
 

Προδιαγραφές πλακών - υλικών 
 
 Οι πλάκες, εκτός αν καθορίζονται διαφορετικά στην μελέτη, θα είναι από ορυκτές 
ίνες διαστάσεων 60x60 εκ. χωρίς αμίαντο, πάχους τουλάχιστον  15 mm, με 
χαρακτηριστικά:  

• Βάρος περίπου >3,5kg/m2 , αντανακλαστικότητα στο φως 80% περίπου,  
• Δείκτη ηχοαπορρόφησης >0,55  
• Ηχομονωτικής ικανότητας>32dB γενικά,  
• Ανθεκτικότητα στην υγρασία >80%  
• Συμπεριφορά στην καύση κατηγορίας Β1 σύμφωνα με το DIN 4102. 

 
 Όλα τα εμφανή τμήματα θα  είναι χρωματισμένα με ηλεκτροστατικό χρώμα σε 
απόχρωση ίδια με εκείνη των ψευδοροφών. Αναρτήρες συνεχούς ρύθμισης από 
γαλβανισμένο σύρμα διαμέτρου 4mm,  ή στραντζαριστό γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα 
αναλόγως της  φέρουσας ικανότητας και της αντοχής σε φωτιά του συστήματος (εφόσον 
απαιτείται). Μικροεξαρτήματα κατά μήκος σύνδεσης, διασταύρωσης, στερέωσης (clips), 
σύνδεσης, μόρφωσης αρμών κλπ. από της ίδιας ποιότητας υλικό. Βύσματα αγκύρωσης 
πλαστικά ή μεταλλικά, ανάλογα με την φέρουσα ικανότητα και την αντοχή σε φωτιά του 
συστήματος. Βίδες μη οξειδούμενες (γαλβανισμένες, ανοξείδωτες κλπ.). Οι πλάκες 
ορυκτών ινών καθώς και τα εμφανή τμήματα του σκελετού θα είναι της απολύτου επιλογής 
της Υπηρεσίας. 
  

 
 



 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.3 : ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

 Το παρόν τμήμα της τεχνικής περιγραφής αφορά: 

- στη διάστρωση γαρμπιλοδέματος των 250kgr τσιμέντου για τη κάλυψη των 
υψομετρικών διαφορών. 

- στη διάστρωση τσιμεντοκονιάματος κλίσεων 

- στην τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων δαπέδων εσωτερικών χώρων (χώροι 
καθιστικών/σαλονιών, κουζίνες, υπνοδωμάτια, χώροι υγιεινής και εσωτερικοί διάδρομοι 
των διαμερισμάτων) 

- στην τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων δαπέδων εξωτερικών χώρων (χώροι 
υπογείου και εξώστες διαμερισμάτων)  

- στην τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων τοίχων εσωτερικών χώρων (κουζίνες και 
χώροι υγιεινής διαμερισμάτων)  

- στη μαρμαροεπένδυση του κλιμακοστασίου και των κοινόχρηστων 
χώρων/διαδρόμων. 

Στις τιμές τιμολογίων των εργασιών επιστρώσεων περιλαμβάνονται και ο πλήρης 
καθαρισμός των δαπέδων και των χώρων με σπάσιμο των συμπαγών πρόσθετων όγκων 
σκυροδέματος όπου υπάρχουν, με χρήση κομπρεσέρ ή καλεμιού και η απομάκρυνση των 
μπαλωμάτων, τόσο αυτών που υπάρχουν κατά την έναρξη του έργου όσο και αυτών που 
θα συσσωρευθούν κατά την διάρκεια των εργασιών, από οποιοδήποτε ύψος και όροφο με 
οποιοδήποτε μέσο. 

Α.3.1Διάστρωση γαρμπιλοδέματος των 250kgr τσιμέντου(Α.Τ. 1.3.1). 

Μετά την κατασκευή  των νέων πλινθοδομών  και την εγκατάσταση των οριζοντίων 
ενδοδαπέδιων δικτύων θα γίνει, επί των πλακών δαπέδου από σκυρόδεμα, διάστρωση 
γαρμπιλοδέματος. 

Το γαρμπιλόδεμα αυτό θα είναι ποιότητας των 250kg τσιμέντου. Θα είναι κατάλληλου 
μέσου πάχους για  χρησιμοποιηθεί ως εξισωτική στρώση μεταξύ των δαπέδων διάφορων 
εσωτερικών χώρων των κτιρίων ή για συμπλήρωση υποστρώματος τελικών επιστρώσεων 
δαπέδων ώστε να επιτευχθούν επιθυμητά τελικά υψόμετρα ή υψομετρικές διαφορές 
μεταξύ των χώρων. Τα αδρανή του γαρμπιλοδέματος θα είναι κοκκομετρημένα, με μέγιστο 
μέγεθος κόκκου 16mm, ώστε αυτό να αναπτύξει τις απαιτούμενες αντοχές, να είναι 
εργάσιμο και να περιέχει το λιγότερο δυνατό νερό για ν' αποφευχθούν τα φαινόμενα 
έντονου ερπυσμού. 

Η τελική επιφάνεια του γαρμπιλοδέματος θα είναι έτοιμη για την τοποθέτηση των 
κεραμικών πλακιδίων με ειδική κόλλα, όπως περιγράφεται στη συνέχεια. 

Α.3.2Διάστρωση τσιμεντοκονιάματος κλίσεων(Α.Τ. 1.3.2). 

Σε όλους τους χώρους υγιεινής (εσωτερικά) και σε όλους τους χώρους των 
εξωστών (μπαλκονιών), και μετά τη διάστρωση του γαρμπιλοδέματος που θα χρειαστεί 
κατά περίπτωση, θα γίνει  επίστρωση τσιμεντοκονιάματος μεταβλητού πάχους (ελαχίστου 
2,5 cm), που θα αποτελείται από τρεις διαστρώσεις τσιμεντοκονιάματος των 450kg 

 
 



τσιμέντου με άμμο, με την προσθήκη κατάλληλου στεγανωτικού μάζας, που να 
εξασφαλίζει στο τσιμεντοκονίαμα ισχυρότατη πρόσφυση και συνδετική ικανότητα, πολύ 
καλή αντοχή στο νερό και την υγρασία, μείωση της τάσης για πρωτογενή ρηγμάτωση και 
εξαίρετη εργασιμότητα, σε αναλογία σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παρασκευής 
του υλικού. 

Οι κλίσεις που θα δοθούν στο ανωτέρω τσιμεντοκονίαμα θα πρέπει να είναι οι κατάλληλες, 
ώστε να εξασφαλίζεται ο άνετος καθαρισμός όλων των χώρων και ηπλήρης απορροή των 
υδάτων πλύσεως του δαπέδου προς τα σιφώνια δαπέδου. 

Η τελική επιφάνεια του τσιμεντοκονιάματος κλίσεων θα είναι έτοιμη για την τοποθέτηση 
των κεραμικών πλακιδίων με ειδική κόλλα, όπως περιγράφεται στη συνέχεια. 

Μετά την ολοκλήρωση της διάστρωσης του τσιμεντοκονιάματος κλίσεων και πριν την 
εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών, θα γίνει στεγανωτική επίστρωση με τσιμεντοειδή υλικά 
(ΑΤ 1.2.12). 

Α.3.3 Κεραμικά πλακίδια 

 Για την τοποθέτηση των πλακιδίων ορίζεται ως στάθμη δαπέδου ορόφου αυτή της 
θύρας του ανελκυστήρα. 

 Τα υλικά και η εργασία θα υλοποιηθούν σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 «Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές», με ιδιαίτερη έμφαση στην παράγραφο 4.5 «Γενικές απαιτήσεις για τα 
υλικά», στην παράγραφο 5.6 «Επίστρωση πλακιδίων» και στο Παράρτημα Α 
«Τυπικές αποκλίσεις για τα πλακίδια» αυτής. 

 Ο ανάδοχος στη διοικητική παραλαβή για χρήση θα παραδώσει στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία από όλους τους τύπους/είδη των εγκατεστημένων 
πλακιδίων (10μ2 από κάθε είδος που θα χρησιμοποιηθεί), προκειμένου να 
χρησιμοποιηθούν στις περιπτώσεις ανακατασκευής των εν λόγω επιφανειών μετά 
την λήξη του χρόνου εγγύησης. Το κόστος των ανωτέρω υλικών έχει υπολογιστεί 
ανηγμένο στο Τιμολόγιο της μελέτης.  

Α.3.3.1 Πλακίδια δαπέδων εσωτερικών/εξωτερικών χώρων(Α.Τ. 1.3.3) 

 Θα τοποθετηθούν κεραμικά πλακίδια δαπέδου σε όλους τους εσωτερικούς 
χώρους,ελαχίστων διαστάσεων –περίπου- 40Χ40 εκατοστά,καθώς και στις επιφάνειες των 
βεραντών κατάλληλα για εξωτερικούς χώρους. Οι ακριβείς διαστάσεις αυτών καθώς και ο 
τρόπος τοποθέτησης (σχέδιο, κ.α) θα είναι επιλογής της υπηρεσίας μετά από πρόταση του 
αναδόχου. 

Πιο συγκεκριμένα, θα εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες: 

α. Θα καθαρισθούν καλά οι προς επίστρωση επιφάνειες από σκόνες, κονιάματα 
δομήσεως, επιχρίσματα κλπ. Τα κεραμικά πλακίδια θα τοποθετηθούν με ειδική ακρυλική 
κόλλα πλακιδίων, με αρμούς σε απόλυτη ευθυγραμία και κατά τις δύο διευθύνσεις. Το 
εύρος των αρμών θα είναι 3mm πλην των χώρων υγιεινής, όπου δεν θα υπερβαίνει το 
1mm.  

 
 



β. Μετά την τοποθέτηση των πλακιδίων θα ακολουθήσει στοκάρισμα των αρμών με 
ειδικό υλικό σφράγισης ανάλογα χρωματισμένο. Τέλος θα γίνει καθάρισμα των πλακιδίων 
και των αρμών. 

Επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

• Στα δάπεδα των χώρων υγιεινής (λουτρών και wc), των εξωστών και των 
χώρων του υπογείου τα πλακίδια θα τοποθετηθούν με κλίσεις προς τα σιφώνια του 
δαπέδου. Στις θέσεις των σιφωνιών θα προσαρμοσθούν τα πλακίδια πλήρως πάνω στη 
σχάρα. Επίσης, οι αρμολογήσεις θα γίνουν με κόλλα υψηλής αντοχής και ανθεκτικότητας.  

• Περιμετρικά των δαπέδων (εκτός των χώρων υγιεινής) θα τοποθετηθούν 
σοβατεπιά από ειδικά κεραμικά πλακίδια ίδιας ποιότητας και απόχρωσης με αυτά του 
δαπέδου, ύψους 7,0cm. 

• Στα σημεία όπου τα πλακίδια δεν θα τοποθετούνται ακέραια θα 
διαμορφώνονται ανάλογα, δηλαδή θα κόβονται με πλάκα κοπής ενώ στα σημεία όπου 
απαιτείται η τροποποίησή τους για τη διέλευση σωληνώσεων/δικτύων ευκολιών, θα 
χρησιμοποιούνται κατάλληλα εργαλεία (μικροί ηλεκτρικοί τροχοί κτλ) με σκοπό την άψογη 
και συνεχόμενη κοπή των πλακιδίων, χωρίς "δόντια", σε οποιοδήποτε σχήμα ή μορφή και 
αν απαιτηθεί. 

• Κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του γαρμπιλοδέματος, του 
τσιμεντοκονιάματος κλίσεων και τοποθέτησης όλων των ειδών/τύπων των πλακιδίων θα 
δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην υγρασία της υποκείμενης κάθε φορά στρώσης, προκειμένου 
να αποφευχθούν φαινόμενα εγκλωβισμού κατασκευαστικής υγρασίας. 

• Στις εξωτερικές θύρες των διαμερισμάτων και των εσωτερικών θυρών των 
χώρων υγιεινής και γενικά όπου αλλού υπάρχει αλλαγή του υλικού επένδυσης θα 
τοποθετούνται κατωκάσια λευκού μαρμάρου, κατάλληλου πλάτους και πάχους, όπως 
περιγράφεται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή. 

Α.3.2.2 Πλακίδιατοίχου(Α.Τ. 1.3.4) 

Θα τοποθετηθούν κεραμικά εφυαλωμέναπλακίδια τοίχου στους χώρους των WCκαι 
στις κουζίνες.  

Ο ανάδοχος χωρίς πρόσθετη αποζημίωση υποχρεούται να υποβάλει πρόταση 
σχεδίων όπου θα περιλαμβάνει τυχόν απαιτούμενα τεμάχια, γωνιόκρανα, κ.α. Η 
πρόταση θα περιλαμβάνει διχρωμία, με πλακίδια του ίδιου κατασκευαστικού οίκου 
και της ίδιας σειράς. Στα πλακίδια δαπέδου και τοίχου θα συνεχίζονται οι αρμοί 
τουλάχιστον στην μία διεύθυνση.  

Το ύψος των πλακιδίων θα είναι μέχρι το ύψος της θύρας (2,20m)με ακέραιο αριθμό 
πλακιδίων.  

Όπου διέρχονται σωληνώσεις θα καλυφθούν πρώτα πλήρως με τσιμεντοκονία και μετά θα 
επιχριστούν. Στις θέσεις διέλευσης των υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών 
ρευματοδοτών κ.λ.π. θα διανοιχθούν οπές στα πλακίδια και θα προσαρμοσθούν πλήρως 
στα υπάρχοντα κυτία. Οι ανωτέρω διανοίξεις/τομές θα γίνονται με κατάλληλα εργαλεία 
(μικροί ηλεκτρικοί τροχοί κτλ) με σκοπό την άψογη και συνεχόμενη κοπή των πλακιδίων, 
χωρίς "δόντια", σε οποιοδήποτε σχήμα ή μορφή και αν απαιτηθεί. 

 

 

 
 



Α.3.3 Μαρμαροεπενδύσεις 

Δάπεδα κοινόχρηστων χώρων 

Στα δάπεδα των κοινόχρηστων χώρων θα διαστρωθεί μάρμαρο, και ανάλογα 
κατωκάσια και σοβατεπιά,πάχους 2cm. Πιο συγκεκριμένα, θα εκτελεσθούν οι εξής 
εργασίες: 

α.Θα τοποθετηθούν αρχικά σε όλες τις εξωτερικές πόρτες των 
διαμερισμάτωνκατωκάσια (Α.Τ. 1.3.7) στην ίδια τελική στάθμη. Η στάθμη αυτή θα είναι στο 
ίδιο επίπεδο με τις πόρτες των ανελκυστήρων κάθε ορόφου. Τα κατωκάσια θα 
προσαρμοσθούν πλήρως στη μορφή των στραντζαριστών κασωμάτων. 

β. Θα διαστρωθούν μάρμαρα (Α.Τ. 1.3.6) (χωρίς αρμούς)με τσιμεντοκονίαμα των 
450kg. 

γ. Θα τοποθετηθούν περιμετρικά στους τοίχους των χώρων που διαστρώθηκαν με 
μάρμαρο σοβατεπιά(Α.Τ. 1.3.8). Οι εξέχουσες γωνίες των σοβατεπιών καθώς και οι γωνίες 
των σουβατεπιών στα πέρατα επί των στραντζαριστών κασωμάτων θα κοπούν με τροχό 
ώστε το τελείωμα να πάρει καμπύλη μορφή. 

δ. Θα ακολουθήσει στοκάρισμα των μαρμάρων με αριάνι λεπτόρευστο των 600kg 
τσιμέντου που θα χρωματισθεί όπως τα μάρμαρα. Θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες 
λειότριψης, καθαρισμού , στοκαρίσματος, γυαλισματος κ.α ώστε να προκύψει η επιθυμητή 
επιφάνεια. Οι γωνίες στη συναρμογή δαπέδου και σοβατεπιού καθώς και δυσπρόσιτα 
τμήματα δαπέδου θα τριφτούν με ηλεκτροκίνητο τριβέα χειρός. 

Α.3.4 Δάπεδα εξωστών (βεράντες) 

α. Θα τοποθετηθούν μπαλκονοποδιές (Α.Τ. 1.3.9) από μάρμαρο τύπουΒέροιας σε 
όλες τις μπαλκονόπορτες, πάχους 3cm, που θα προσαρμοσθούν πλήρως στο σχήμα των 
κασσωμάτων με διαμόρφωση εγκοπών. Το αλφάδιασμα θα γίνει από τις πόρτες των 
ανελκυστήρων κάθε ορόφου.  

β. Θα τοποθετηθούν φιλέτα μαρμάρου Βέροιας μέσα στο διάκενο της τοιχοποιίας 
που εισέρχεται όταν ανοίγει η συρρόμενη εξωτερική μπαλκονόπορτα, στην ίδια στάθμη με 
το κατωκάσι για να πατάει ο οδηγός αλουμινίου. Το κενό μεταξύ μαρμάρων και 
οπτοπλίνθων θα πληρωθεί με τσιμεντοκονίαμα. Η επιφάνεια των μαρμάρων θα έχει 
ελαφρά κλίση προς το άνοιγμα. Όλες οι παραπάνω εργασίες περιλαμβάνονται στο 
τιμολόγιο και δεν αποζημιώνονται ή τιμολογούνται ιδιαίτερα. 

γ. Θα τοποθετηθούν κεραμικά πλακίδια και περιθώρια (σοβατεπιά) όπως 
περιγράφεται παραπάνω στις βεράντες (Α.Τ. 1.3.3). 

δ.    Θα τοποθετηθούν μάρμαρα στα στηθαία των μπαλκονιών(Α.Τ. 1.3.10).  

Στο στηθαίο θα τοποθετηθεί μάρμαρο, πάχους 2,0 εκατοστών. Επιπλέον θα τοποθετηθεί 
σοβατεπί. Στις θέσεις των υδρορροών θα τοποθετηθεί σοβατεπί με κατάλληλη κόλλα επί 
του δαπέδου, το δε κενό μεταξύ αυτού και της υδρορροής που θα είναι 1cm θα πληρωθεί 
με λεπτόρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600kg. Οι εξέχουσες αιχμηρές γωνίες καθώς επίσης 
και τα πέρατα των σοβατεπιών επί των κασσωμάτων χωρίς πρόσθετη αποζημίωση θα 
τριφτούν κατάλληλα ώστε να διαμορφώσουν καμπύλες. 

 
 



A.3.5 Μαρμαροεπένδυση κεντρικού κλιμακοστασίου(Α.Τ. 1.3.12 – 1.3.13 – 1.3.14) 

 Το κεντρικό κλιμακοστάσιο θα επενδυθεί από μάρμαρολευκό εξαιρετικής 
ποιότητας.Οι μαρμάρινες πλάκες που θα χρησιμοποιηθούν θα αποτελούνται από ένα 
τεμάχιο για κάθε βαθμίδα και ένα για κάθε μέτωπο ανεξαρτήτως διαστάσεων θα είναι δε 
τριμμένες και στιλβωμένες. Τα πατήματα θα έχουν πάχος 3,0cm, τα μέτωπα και τα 
σκαλομέρια 2,0cm. Τα πλάτη και τα ύψη των σκαλοπατιών θα προσαρμοσθούν στα ύψη 
και τα πλάτη που υπάρχουν στη σκάλα. Για κάθε σκέλος σκάλας (από όροφο σε όροφο) το 
ρίχτυ θα παραμένει σταθερό και δεν θα παρουσιάζει απόκλιση μεγαλύτερη των 2mm. 
Επίσης στη γραμμή ανάβασης (μέσο της σκάλας) το πλάτος πρέπει να είναι σταθερό και 
να μην παρουσιάζει απόκλιση μεγαλύτερη των 5mm ώστε η σκάλα να ανταποκρίνεται 
λειτουργικά στην άνετη ανάβαση και να είναι ασφαλής στη λειτουργία.Όπου απαιτείται για 
να επιτευχθούν τα παραπάνω (σταθερό ύψος και πλάτος) να γίνει γέμισμα με λάσπη και 
τούβλα των σκαλοπατιών ή ξύλωμα του σκυροδέματος. Αυτό θα γίνει χωρίς πρόσθετη 
αποζημίωση του αναδόχου.Τα σκαλομέρια θα αποτελούνται από δύο ορθογωνικά τεμάχια 
πάχους 2,0cm και ύψους 10,0cm.Οι μαρμάρινες πλάκες θα συγκολληθούν στο μπετόν της 
σκάλας με τσιμεντοκονίαμα. Τα πατήματα θα εξέχουν των μετώπων κατά 2,5cm 
τουλάχιστον και θα έχουν εγκοπή στην οποία θα εισέρχεται το ρίχτι. Πατήματα και ρίχτια 
θα εισχωρούν στο επίχρισμα του πλευρικού τοίχου κατά 2,5cm-3,0cm. Από την πλευρά 
του φαναριού το ρίχτι θα φτάνει μέχρι τον σοβά στην άκρη και το πάτημα θα εξέχει λίγο για 
λόγους τεχνικούς και αισθητικούς. 
  

 
 



 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.4 : ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Το παρόν τμήμα της Τεχνικής Περιγραφής αναφέρεται  στις εργασίες των  
εσωτερικών  και εξωτερικών χρωματισμών.Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 
έγκαιρα χρωματολόγιο στην Υπηρεσία για τον ακριβή καθορισμό των αποχρώσεων και 
στην κατασκευή δειγμάτων, πριν από την εκτέλεση της εργασίας των χρωματισμών. Κάθε 
στρώση θα εφαρμόζεται σε επίπεδη, γερή, ξερή, καθαρή, χωρίς λιπαρές ουσίες, σκουριά, 
λάδια, σκόνες κλπ ύστερα από την κατάλληλη επεξεργασία και καθαρισμό της. Όλα τα 
υλικά χρωματισμών πριν χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να αναμιγνύονται, να αραιώνονται 
κλπ με τους συνιστώμενους διαλύτες σε καθαρά δοχεία, στις ορθές αναλογίες, καλά και με 
προσοχή και συνοχή και θα χρησιμοποιούνται μέσα στο χρόνο που συνιστά ο 
κατασκευαστής τους, διαφορετικά θα απορρίπτονται. Απαγορεύεται η ανάμιξη 
ανομοιογενών υλικών και ακατάλληλων διαλυτών, καθώς και κατάλοιπων χρωμάτων για 
τη δημιουργία νέων. 

Πιθανά ξεχειλίσματα, τρεξίματα, μπιμπίκια, σχισίματα-σκασίματα, ξεφλουδίσματα θα 
γίνεται άμεσα αποκατάσταση.   

Ειδική μέριμνα θα ληφθεί, ώστε κατά τις εργασίες των χρώσεων να μην καλυφθούν με 
χρώμα οι “ποταμοί” (νεροσωλήνες) των μαρμαροποδιών των κουφωμάτων. Σε 
διαφορετική περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καθαρίσει τους “ποταμούς” 
από τα υλικά χρώσεων καθώς και τυχόν επιχρίσματα 

Σε όλους τους εσωτερικούς χώρους τοίχους, οροφές (χώροι καθιστικών/σαλόνια, 
υπνοδωμάτια, λουτρά, wc, κουζίνες από την οροφή μέχρι τα πλακάκια) θα γίνουν 
χρωματισμοί με πλαστικό χρώμα σε δύο στρώσεις(Α.Τ. 1.4.1). 

Σε όλους τους εξωτερικούς τοίχους, εκτός των επιφανειών που θα κατασκευαστεί 
εξωτερικό θερμομονωτικό κέλυφος, θα γίνουν χρωματισμοί 
μεαυτοκαθαριζόμενοαδιάβροχο ακρυλικό χρώμασε δύο στρώσεις(Α.Τ. 1.4.2). 

Οι αποχρώσεις των χρωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι της απολύτου 
επιλογής και έγκρισης από την Υπηρεσία. Για τον σκοπό αυτό, ο ανάδοχος θα 
προτείνει συγκεντρωτικά τις αποχρώσεις των προς χρωματισμό επιφανειών, 
προκειμένου να επιτυγχάνεται άρτιο και αισθητικό αποτέλεσμα, και θα υλοποιήσει 
τους σχετικούς χρωματισμούς/βαφές μετά την έγκριση της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας. Ειδικά δε για τους χρωματισμούς των εξωτερικών επιφανειών, 
λαμβανομένου υπόψη και του κελύφους, η ανωτέρω πρόταση δύναται να 
περιλαμβάνει τη χρήση μέχρι τριών (3) αποχρώσεων, προκειμένου να αποφεύγεται 
η μονοτονία.  

Στις επιφάνειες των γυψοσανίδων θα γίνουν εργασίες χρώσης με πλαστικό χρώμα σε δύο 
στρώσεις(Α.Τ. 1.4.3), αφού προηγηθούν όλες οι απαραίτητες προεργασίες (τρίψιμο, 
καθάρισμα κτλ). 
  

 
 



ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.5ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ- ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ- ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ- ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 

Το παρόν τμήμα της τεχνικής περιγραφής αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση 
των εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου (θύρες και παράθυρα), των μεταλλικών 
κουφωμάτων (θύρες και παράθυρα)και των κιγκλιδωμάτων αλουμινίου των 
εξωστών/μπαλκονιών και των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων του κλιμακοστασίου. 

Α.5.1ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ 

Α.5.1.1 Μεταλλικές θύρες 

Στις αποθήκες και στο άνοιγμα του ανελκυστήρα στο υπόγειο θα τοποθετηθούν 
μεταλλικές θύρες μονόφυλλες με θυρίδες εξαερισμού(Α.Τ 1.5.1). Ο ανάδοχος υποχρεούται 
να υποβάλει σχέδιο για έγκριση από τη διευθύνουσα υπηρεσία χωρίς ιδιαίτερη 
αποζημίωση. Οι θύρες θα είναι πλήρεις με μεταλλικές κάσες τοποθετημένες βαμμένες με 
μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις 
ελαιοχρώματος. 

Στο άνοιγμα του φωταγωγού θα τοποθετηθεί μεταλλική θύρα δίφυλλη πλήρης όπως 
παραπάνω (Α.Τ 1.5.2). 

Α.5.1.2 Μεταλλικά κιγκλιδώματα 

Στο κλιμακοστάσιο θα κατασκευαστούν σιδηρά κιγκλιδώματα βαμμένα απλού 
σχεδίου. Ο ανάδοχος θα υποβάλλει πρόταση σχεδίου στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για 
έγκριση χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση (Α.Τ 1.5.15). 

Α.5.1.3 Κάλυψη φωταγωγού(Α.Τ 1.5.16& 1.5.23). 

Στο άνοιγμα του φωταγωγού θα τοποθετηθεί γαλβανισμένη μπακλαδωτή λαμαρίνα 
πάχους 2mmεπί μεταλλικού σκελετού. Ο μεταλλικός σκελετός θα έχει την δυνατότητα 
ανοίγματος. Τόσο ο μεταλλικός σκελετός όσο και η λαμαρίνα θα είναι βαμμένα με μία 
στρώση αντισκωριακού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. 

Α.5.1.4 Θύρες πυρασφάλειας (Α.Τ 1.5.3). 

Στους χώρους του λεβητοστασίου (καυστήρας, δεξαμενή) για λόγους 
πυροδιαμερίσματος θα τοποθετηθούν μεταλλικές δίφυλλες θύρες πυρασφάλειας 
πυραντίστασης 60 min. Η θύρα θα έχει πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από 
αναγνωρισμένο φορέα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και θα αποτελείται από κάσσα από 
στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με διάταξη 
καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες ενδεικτικού τύπου PALUSOL ή 
αναλόγου). Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο. 

 
Α.5.1.5 Κατασκευή υποδομής κλιματιστικών(Α.Τ 1.5.24) 
 
 Θα κατασκευαστεί υποδομή από μεταλλικά στοιχεία κοιλοδοκού διαστάσεων 
60x40x3mm στην εξωτερική τοιχοποιία στους εξώστες (βεράντες) όπου στη συνέχεια 
θατοποθετούνται επί αυτών αποκλειστικά τυχόν κλιματιστικά μηχανήματα. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται μετά το πέρας των εργασιών να αποτυπώσει σε σχέδια τις ακριβείς θέσεις 
αυτών. 

 
 



Α.5.2ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ 
 
Α.5.2.1 Κατασκευές από αλουμίνιο(Α.Τ 1.5.4 & 1.5.5 & 1.5.6 & 1.5.7 &1.5.8 & 1.5.9) 
 
 
Θα τοποθετηθούν νέα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή και διπλούς 
υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό, συνολικού πάχους 25mm. Ο συνολικός συντελεστής 
θερμοπερατότητας του κουφώματος (κούφωμα + υαλοπίνακας χωρίς το παντζούρι) θα 
πρέπει να είναι Uw ≤2.4W/m2K. 
 
Θύρες εισόδου ισογείου: Θα τοποθετηθούν δύο κεντρικές θύρες αλουμινίου 
αποτελούμενες από πάνελ αλουμινιου. Οι θύρες θα αποτελούνται από το τμήμα της κύριας 
ανοιγόμενης θύρας, πλάτους 1,0m, και ένα σταθερό -με δυνατότητα ανοίγματος- πλάτους 
60,0 εκατοστών. Οι θύρες θα είναι της απολύτου έγκρισης της υπηρεσίας (σχέδιο, με ή 
χωρίς υαλοπίνακα, κ.α)  
 
Κοινόχρηστοι χώροι:  Στα πάραθυρα του κλιμακοστασίου θα τοποθετηθούν συρόμενα 
επάλληλα κουφώματαδιαστάσεων περίπου 0,70Χ1,30m. 
 
Απόληξη κλιμακοστασίου:Στο δώμα του κλιμακοστασίου θα τοποθετηθούν κουφώματα 
αλουμινίου ανοιγόμενα με ανάκλιση διαστάσεων 0,90Χ1,3m.  
 
Χώροι Υγιεινής: Στους χώρους των WC θα τοποθετηθούν υαλοστάσια μονόφυλλα, 
ανοιγόμενα, με δυνατότητα ανάκλισης, διαστάσεων 0,70Χ0,60m με αντικωνοπική σίτα 
σταθερή των ιδίων διαστάσεων. 
 
Διαμερίσματα: Στα διαμερίσματα θα τοποθετηθούν κουφώματα αλουμινιου ως κάτωθι: 
 
 Διαμέρισμα Δ1 (ισόγειο και τυπικόςόροφος):  
 

o Δίφυλλο συρόμενοχωνευτό(μπαλκονόπορτα),επί τριπλού οδηγού, με σίτα 
και παντζούρι τυποποιημένουσυστήματος αλουμινίου, διαστάσεων 1,60X2,20m.  

o Μονόφυλλο συρόμενοχωνευτό(μπαλκονόπορτα), επί τριπλού οδηγού, με 
σίτα και παντζούρι τυποποιημένουσυστήματος  αλουμινίου, διαστάσεων 1,40X2,20m.  

o Μονόφυλλο συρόμενο χωνευτό (μπαλκονόπορτα),  επί τριπλού οδηγού, 
με σίτα και παντζούρι τυποποιημένουσυστήματος αλουμινίου, διαστάσεων 1,10X2,20m.  

o Μονόφυλλο συρόμενοχωνευτό(παράθυρο), επί τριπλού οδηγού, με σίτα 
και παντζούρι τυποποιημένου συστήματος αλουμινίου, διαστάσεων  0,7X1,00m.  

o Ανοιγόμενο (παράθυρο) με σίτα και τυποποιημένου συστήματος 
αλουμινίου διαστάσεων  0,6X0,7m, με μηχανισμό ανάκλισης. 
 
 
 Δ2 (ισόγειο): 

o Δίφυλλο συρόμενο χωνευτό (μπαλκονόπορτα), επί τριπλού οδηγού, με 
σίτα και παντζούρι τυποποιημένουσυστήματος αλουμινίου, διαστάσεων 1,60X2,20m.  

o Μονόφυλλο συρόμενο  χωνευτό(μπαλκονόπορτα), επί τριπλού οδηγού, με 
σίτα και παντζούρι τυποποιημένουσυστήματος αλουμινίου, διαστάσεων  1,40X2,20m.  

o Μονόφυλλο συρόμμενο χωνευτό (παράθυρο), επί τριπλού οδηγού, με σίτα 
και παντζούρι τυποποιημένου συστήματος αλουμινίου, διαστάσεων  0,7X1,00m.  

o Μονόφυλλο συρόμμενο χωνευτό (παράθυρο), επί τριπλού οδηγού, με σίτα 
και παντζούρι τυποποιημένου συστήματος αλουμινίου, διαστάσεων  1,3X1,00m.  

 
 



o  Ανοιγόμενο (παράθυρο) με σίτα και τυποποιημένου συστήματος 
αλουμινίου διαστάσεων  0,6X0,7m,με μηχανισμό ανάκλισης.  

 
 Δ2 (τυπικός όροφος): 

o Δίφυλλο συρόμενοχωνευτό(μπαλκονόπορτα), επί τριπλού οδηγού, με σίτα 
και παντζούρι τυποποιημένουσυστήματος αλουμινίου, διαστάσεων 1,60X2,20m.  

o Μονόφυλλοσυρόμενοχωνευτό (μπαλκονόπορτα), επί τριπλού οδηγού, με 
σίτα και παντζούρι τυποποιημένουσυστήματος αλουμινίου,διαστάσεων 1,40X2,20m.  

o Μονόφυλλο συρόμενοχωνευτό(μπαλκονόπορτα), επί τριπλού οδηγού, με 
σίτα και παντζούρι τυποποιημένουσυστήματος αλουμινίου,διαστάσεων 0,90X2,20m.  

o Μονόφυλλο συρόμενοχωνευτό(παράθυρο), επί τριπλού οδηγού, με σίτα 
και παντζούρι τυποποιημένουσυστήματος αλουμινίου, διαστάσεων 1,30X1,30m.  

o  Μονόφυλλο συρόμενοχωνευτό(παράθυρο), επί τριπλού οδηγού, με σίτα 
και παντζούρι τυποποιημένουσυστήματος αλουμινίου, διαστάσεων  1,00X1,30m.  
 
 Δ3 (ισόγειο και τυπικός όροφος): 

o Μονόφυλλη συρόμενη υαλόθυρα με σίτα διαστάσεων 0,90X2,20m, με 
μηχανισμό ανάκλισης.  

o Μονόφυλλο συρόμενοχωνευτό(μπαλκονόπορτα), επί τριπλού οδηγού με 
σίτα και παντζούρι τυποποιημένουσυστήματος αλουμινίου,διαστάσεων 1,40X2,20m.  

o Δίφυλλο συρόμενοχωνευτό(μπαλκονόπορτα), επί τριπλού οδηγού, με σίτα 
και παντζούρι τυποποιημένουσυστήματος αλουμινίου, διαστάσεων  1,60X2,20m.  

o Δίφυλλο συρόμενοχωνευτό(παράθυρο), επί τριπλού οδηγού, με σίτα και 
παντζούρι τυποποιημένουσυστήματος αλουμινίου, διαστάσεων  1,40X1,30m.  

o Ανοιγόμενο (παράθυρο) με σίτα και τυποποιημένου συστήματος 
αλουμινίου διαστάσεων  0,6X0,7m,με μηχανισμό ανάκλισης.  
 
 
Προδιαγραφές αλουμινίου 

 Το κάθε σύστημα κουφωμάτων θα πρέπει να δοκιμάζεται όπως καθορίζουν οι 
προδιαγραφές όσον αφορά, την αεροδιαπερατότητα, την υδατοστεγανότητα, την αντοχή 
του σε ανεμοπίεση, τη θερμική και ακουστική μόνωση κ.τ.λ ώστε το σύστημα να φέρει τη 
σήμανση CE. Το κάθε σύστημα πρέπει να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά 
των δοκιμών που έχει υποστεί και όλες οι εργασίες στερέωσης και σφράγισης των αρμών 
να γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παραπάνω προτύπων. Τα ενεργειακά 
κουφώματα θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο με θερμοδιακοπή και διπλούς 
υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό, συνολικού πάχους 25mm. Ο συνολικός συντελεστής 
θερμοπερατότητας του κουφώματος θα πρέπει να είναι Uw≤2.8 W/m2K. 

Τα πλάτη των διαστάσεων στα κουφώματα δείχνουν το άνοιγμα των τοίχων. Τα ύψη των 
κουφωμάτων από αλουμίνιο δίνονται από την άνω στάθμη του τελικού εσωτερικού 
δαπέδου για τις θύρες, ή από την άνω στάθμη της μαρμάρινης ποδιάς (για τα παράθυρα 
και τους φεγγίτες), έως την εσωτερική παρειά της στραντζαριστής ψευδόκασσας στο 
πρέκι. 

Ανεξάρτητα με το που θα γίνει η τοποθέτηση των κουφωμάτων, δε διαφοροποιείται η τιμή 
του Τιμολογίου. Τα έξοδα μεταφοράς σε κάθε περίπτωση, βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Ο προμηθευτής οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά τη διάρκεια των εργασιών 
για την προστασία όλων των υφιστάμενων κατασκευών. Οπωσδήποτε θα γίνει 

 
 



αποκατάσταση όλων των κακοτεχνιών ή ζημιών, που θα προκληθούν στις παραπάνω 
κατασκευές, με δαπάνες του Αναδόχου.  

Τα προφίλ αλουμινίου που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των νέων 
κουφωμάτων, η ηλεκτροστατική βαφή, τα εξαρτήματα και οι μηχανισμοί ασφάλισης και 
λειτουργίας που θα χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 (κατ' ελάχιστο). Ειδικά για 
τους μηχανισμούς λειτουργίας και ασφάλισης αναφέρεται ότι αυτοί θα είναι οι 
προτεινόμενοι από τον κατασκευαστή του προφίλ για εγκατάσταση στο συγκεκριμένο 
τύπο. 

Τα εξαρτήματα συναρμολόγησης των προφίλ θα είναι αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής 
του προφίλ αλουμινίου, αρίστης ποιότητας, προέλευσης Ε.Ε. και θα έχουν απόλυτη 
προσαρμογή στα προσφερόμενα προφίλ και θα είναι ανοξείδωτα. Οι κινητές σίτες 
αερισμού θα είναι από πλέγμα πλαστικού λεπτού βρόχου και πλαίσιο από διατομές 
αλουμινίου. Το κενό που θα προκύψει μεταξύ της τοιχοποιίας και του προφίλ της σίτας 
όταν αυτή θα είναι πλήρως ανοιχτή ή κλειστή θα καλυφθεί από αρμοκάλυπτρο. 

Οι περσίδες σκίασης (πατζούρια) θα είναι συρόμενα κατασκευασμένες από 
ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο με περσίδες αλουμινίου τύπου «φυλλαράκι». Η 
εμφάνιση της τελικής επιφάνειας πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιμελημένη. Καμία κηλίδα, 
στίγμα ή παρόμοιο ελάττωμα δεν θα γίνει δεκτό. Το χρώμα θα είναιομοιόμορφο και ενιαίο 
για όλες τις επιφάνειες αλουμινίου.  

Οι σίτες θα αποτελούνται από σταθερό πλαίσιο αλουμινίου πλήρες,σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές τους συστήματος του κουφώματος. 

Έλεγχοι Ποιότητας 

 Τα προφίλ αλουμινίου θα φέρουν την αυτοκόλλητη ταινία γνησιότητας, η οποία θα 
απομακρυνθεί παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας. Δειγματοληπτικοί έλεγχοι των 
μορφών (profiles) αλουμινίου μπορούν να γίνονται ανά πάσα στιγμή για να ελέγχεται η 
ποιότητα του κράματος και το πάχος της ηλεκτροστατικής βαφής. 

 Βαφή 

 Θα είναι βαμμένα με λευκή πολυεστερική ηλεκτροστατική βαφή φούρνου σε βάθος 
80 μικρομέτρων (μιη), αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές 
EWAA. Το χρώμα θα είναι σταθερό τύπου RAL και θα πληροί την προδιαγραφή DIN 
54003. Τα προφίλ μετά τη βαφή θα παρουσιάζουν απόλυτη ομοιομορφία, μεγάλη αντοχή 
σε υγρασία, στα αλκάλια και στον ασβέστη (έλεγχος πρόσφυσης ΕΛΟΤ 405, έλεγχος 
στιλπνότητας: κατηγορίας 2 (30-70 μονάδες) ΕΛΟΤ- 725). 
 
 Στεγανότητα - Ποιότητα Κατασκευής 

 Η στεγανότητα στον αέρα και το νερό πρέπει να είναι τέλεια, ενώ σε αντίθετη 
περίπτωση, δεν θα παραληφθούν τα κουφώματα. Η στεγανότητα πρέπει να είναι τέλεια 
μεταξύ των μορφών (profiles) αλουμινίου, μορφών και πλαισίων, μορφών και σκελετού 
από σκυρόδεμα, μορφών και στοιχείων πλήρωσης (πανό), μορφών και τελικών μορφών 
όψεων, μορφών και υαλοπινάκων.   

Η αρμολόγηση και στεγάνωση μεταξύ του σταθερού πλαισίου ή των τμημάτων του με τα 
οικοδομικά στοιχεία - τοίχοι ή ποδιές ή δάπεδα - θα εξασφαλίζεται επιπλέον με χρήση 

 
 



σιλικόνης και αυτοπολυμεριζόμενης μαστίχης, ακρυλικής βάσης με συστατικό αρίστης 
ποιότητας, π.χ. ARMOSIL ή άλλου ανάλογου τύπου. 

Τα παράθυρα θα εξασφαλίζουν  την ταχεία και σίγουρη συλλογή και εκροή των όμβριων 
υδάτων (και των λοιπών προϊόντων υγροποίησης) έχοντας ανάλογους νεροχύτες 
απορροής και ρύσεις. Οι κάσσες θα φέρουν στο κάτω οριζόντιο τμήμα τουλάχιστον δύο 
οπές για την απορροή των ομβρίων υδάτων και των υδρατμών, οι οποίες θα καλύπτονται 
από κατάλληλες πλαστικές τάπες. 

Σε όλα τα κουφώματα θα τοποθετηθούν αρμοκάλυπτρα λευκού  χρώματος.  

Όλα τα κουφώματα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα 
υλικά και μικροϋλικά αρίστης ποιότητας (π.χ. μεντεσέδες ικανής αντοχής, χειρολαβές, 
σύρτες ασφάλισης, βουρτσάκια στεγάνωσης κ.λ.π.) και να είναι κατασκευασμένα με τέτοιο 
τρόπο, ώστε η λειτουργία και εφαρμογή τους να είναι άρτια, να εξασφαλίζεται η πλήρης 
στεγανότητα στη βροχή και τον αέρα, η ευχερής τοποθέτηση και αντικατάσταση των 
υαλοπινάκων τους, καθώς και όλων των εξαρτημάτων και μηχανισμών λειτουργίας. 

 Ψευτόκασσες 

 Οι ψευτόκασσες, θα είναι μινιαρισμένες με ειδικό primer, κατάλληλο για 
γαλβανισμένες επιφάνειες και κατασκευασμένες από στραντζαριστή γαλβανισμένη 
λαμαρίνα, πάχους 2mm, ελαχίστων διαστάσεων 40mmx 20mm και οπωσδήποτε ποτέ 
μικρότερου πλάτους από το πλάτος του αντιστοίχου προφίλ που χρησιμοποιείται. Επίσης 
θα είναι ζυγισμένες, αλφαδιασμένες και σε θέση, ώστε να καλύπτονται από το επίχρισμα. 
Αφού γίνουν οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα γίνει στη συνέχεια ψυχρό γαλβάνισμα. 

 Παρατηρήσεις  

 Πριν την ενσωμάτωση στο έργο των ανωτέρω υλικών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκομίσει στην Υπηρεσία δείγματα, καθώς και σχέδια στα οποία θα φαίνονται οι 
διατομές που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε κούφωμα, καθώς και κατασκευαστικές 
λεπτομέρειες αυτών σε κλίμακα 1:2, 1:5 (π.χ. σύνδεσης, στεγανοποίησης κλπ.). Επίσης, 
να προσκομίσει prospectus των εν λόγω υλικών, τα οποία θα καλύπτουν πλήρως τις 
ανωτέρω προδιαγραφές. 
 
Α.5.2.2Κιγκλιδώματα αλουμινίου (ΑΤ 1.5.14) 

 Σε όλους τους εξώστες θα κατασκευαστούν κιγκλιδώματα από διατομές αλουμινίου 
επί του επενδυμένου με μάρμαρου στηθαίου, βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή, σε χρώμα 
επιλογής της Υπηρεσίας(Σκαρίφημα Νο2). 

Το τελικό ύψος της κουπαστής θα είναι 1,10m από το επίπεδο της τελικής επενδεδυμένης 
επιφάνειας του εξώστη. 

Η καθαρή απόσταση των κατακόρυφων στοιχείων θα είναι (μέγιστο) 9,50cm.  

Στις ελεύθερες απολήξεις των οριζόντιων στοιχείων και των κουπαστών ή/και στα σημεία 
αλλαγών κλίσεων (γωνίες, σπασίματα κτλ) θα τοποθετηθούν ειδικά τεμάχια ("τάπες") από 
ενισχυμένο PVC, ίδιου χρώματος με τα κιγκλιδώματα. Εναλλακτικά τα σημεία αλλαγών 
κλίσεων μπορούν να κατασκευάζονται με φαλτσοκοψίματα.  

 
 



Επίσης περιλαμβάνεται  η τοποθέτηση όλων των απαραίτητων ενισχύσεων, αντιρίδων κτλ 
για την πλήρη και ασφαλή κατασκευή και στερέωση των κιγκλιδωμάτων.   
 
 
Α.5.3 ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ(Α.Τ 1.5.8) 

 

 Θα τοποθετηθούν διπλοί ηχομονωτικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25mm 
(κρύσταλλο 5mm, κενό 12mm, κρύσταλλο laminated 4 +4 mm). Η κατασκευή τους πρέπει 
να είναι άριστης ποιότητας, χωρίς ανωμαλίες και η επιφάνεια τους ομοιόμορφη, χωρίς 
κυματισμούς, ώστε να μην παραμορφώνεται η εικόνα των αντικειμένων .  

Οι διπλοί, διαφανείς, θερμο-ηχομονωτικοί υαλοπίνακες, που θα τοποθετηθούν, θα είναι 
κατάλληλοι για εξωτερικά κουφώματα από αλουμίνιο. Ειδικότερα, οι υαλοπίνακες που θα 
χρησιμοποιηθούν για την προηγούμενη κατασκευή, θα είναι διαφανείς και στα WC ο ένας 
κρυσταλιζέ ή ματ, άχρωμοι, float, άριστης ποιότητας, χωρίς στίγματα, σταθερού πάχους 
και χωρίς κυματώσεις, ώστε να μην εμφανίζουν παραμορφωτικά φαινόμενα διάθλασης, 
ιριδισμού και λοιπά ελαττώματα. 

Οι διπλοί υαλοπίνακες θα είναι περιμετρικά αεροστεγώς σφραγισμένοι και θα γίνει χρήση 
ελαστικού σφηνώματος εσωτερικά και εξωτερικά. Οι παραπάνω  κρύσταλλοι θα είναι 
τύπου VETROTHERM ή άλλου παρόμοιου τύπου με ισοδύναμες προδιαγραφές και πάντα 
μετά από έγκριση της Υπηρεσίας. Θα είναι κατασκευασμένοι με το σύστημα της διπλής 
σφράγισης. Η τοποθέτησή τους θα γίνει είτε με τη βοήθεια "κλιπ" από αλουμίνιο και 
ελαστικό "NEOPRENE", κατάλληλης μορφής, είτε με ειδική μαστίχη. Απαγορεύεται η 
χρήση P.V.C.  

Η στεγανοποίηση των πλαισίων (σφράγιση) θα είναι διπλή. Η πρώτη στεγανοποίηση 
(πλευρική επικόλληση αλουμινίου επί των υαλοπινάκων), θα είναι θερμοπλαστική με 
βουτυλικό πλαίσιο (θα γίνει με θερμοπλαστική κόλλα τύπου BUTYL). Η δεύτερη σφράγιση 
θα είναι με ελαστομερή προϊόντα πολυθειικών ενώσεων (POLYSYLPHIDE), 
απαγορευομένης της χρήσης σιλικόνης. Η περιμετρική στεγανοποίηση όλου του πλαισίου 
θα γίνει με θειόκολλα ή άλλο παρεμφερών ιδιοτήτων υλικό (π.χ. HOT-MELT που είναι 
μίγμα BUTYL, συνθετικών πολυμερών και ρητινών). Εφόσον χρησιμοποιηθεί θειόκολλα, η 
τελική επιφάνεια αυτής θα είναι κοίλη για την αποφυγή  ρηγμάτωσης λόγω διατμητικών 
τάσεων. 

Α.5.4ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 

Το παρόν τμήμα της τεχνικής περιγραφής αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση 
των ξύλινων θυρών, ιματιοθηκών (ντουλαπών) υπνοδωματίων καιερμαρίων (ντουλαπιών) 
και πάγκων κουζίνας. 

Α.5.4.1 Θύρες 

α. Μονόφυλλες ανοιγόμενες πρεσσαριστές θύρες, τύπος ΑΞ (σύμφωνα με τον 
Πίνακα Κουφωμάτων), με ξυλεία από Σουηδική ξυλεία Α’ ποιότητας (θύρες υπνοδωματίων 
και χώρων υγιεινής) (Α.Τ 1.5.10) 

β. Μονόφυλλες ανοιγόμενες ταμπλαδωτές θύρες από ξυλεία Oregon Pine ισόβενη 
με κάσσα από την ίδια ξυλεία, τύπος Ε2 (σύμφωνα με τον Πίνακα Κουφωμάτων) στις 
εισόδους των διαμερισμάτων. Για να αποφευχθούν οι φθορές στην κάσσα θα τοποθετηθεί 

 
 



αρχικά ξύλινη ψευτόκασσα επί της οποίας θα στερεωθεί στη συνέχεια, πριν τις χρώσεις, η 
κάσσα της πόρτας (θύρες εισόδων διαμερισμάτων) (Α.Τ 1.5.11) 

γ. Πρεσσαριστές συρόμενες κρεμαστές θύρες, τύπος Θ(σύμφωνα με τον Πίνακα 
Κουφωμάτων), πλήρεις, με κάσσα οδηγούς και αντικρίσματα (θύρες κουζινών Δ1 και Δ3) 
(Α.Τ 1.5.12) 

Αναλυτικά και σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 καθορίζονται τα ακόλουθα για τους 
παραπάνω τύπους: 

α. Μονόφυλλες ανοιγόμενες πρεσσαριστές θύρες, τύπος ΑΞ 

Η κατασκευή όλων των στοιχείων του πλαισίου (οριζόντια, κατακόρυφα, ενδιάμεσες 
τραβέρσες, ενισχύσεις κτλ) θα γίνει από σουηδική ξυλεία Α’ ποιότητας, διαστάσεων 
4,0Χ7,0cm (ΠΛΑΤΟΣ Χ ΥΨΟΣ), όπως στο σκαρίφημα Νο1. 

Οι δύο ενδιάμεσες τραβέρσες, διαστάσεων  4,0Χ7,0cm (ΠΛΑΤΟΣ Χ ΥΨΟΣ), θα 
τοποθετηθούν σε κατάλληλο ύψος, πάνω και κάτω από την ενίσχυση 4,0Χ5,0Χ40,0cm στο 
ύψος της κλειδαριάς. 

Τα ξύλινα θυρόφυλλα θα είναι από φύλλα ινοσανίδας (MDF) μονοκόμματα, πάχους 7mm, 
πυκνότητας από 780-800kgr/m3, πρεσσαριστά τοποθετημένα, εκατέρωθεν του ξύλινου 
πλαισίου. 

Η πλήρωση του κενού μεταξύ των επενδύσεων από ινοσανίδα θα γίνει με τη χρήση 
διάτρησης χαρτοκυψέλης σε όλο το πάχος της θύρας.  

Η στερέωση της θύρας θα γίνει με την εγκατάσταση τριών (3) μεταλλικών ανοξείδωτων 
στροφείων ("μεντεσέδων") 14mm διπλών, ρυθμιζόμενων, τοποθετημένα σε ύψη σύμφωνα 
με την ΕΤΕΠ. 

Τα πόμολα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ποιότητας AISI 304, από προμηθευτή που 
θα διαθέτει ISO 9001, με πλάκα/ολόσωμα (δηλαδή χωρίς ροζέτες).Τα εν λόγω υλικά 
περιλαμβάνονται ανηγμένα στην τιμή του Τιμολογίου και δεν θα αποζημιωθούν ιδιαίτερα. 

Η κλειδαριά θα είναι μεταλλική, μεσόπορτας, τα εμφανή μέρη της και το «αντίκρισμα» της 
θα είναι με ανοξείδωτη επένδυση, όπως τα πόμολα, τοποθετημένη σε ύψος σύμφωνα με 
την ΕΤΕΠ.Τα εν λόγω υλικά περιλαμβάνονται ανηγμένα στην τιμή του Τιμολογίου και δεν 
θα αποζημιωθούν ιδιαίτερα. 

Η κάσα της θύρας θα είναι από σουηδική ξυλεία Α’ ποιότητας, πάχους 5,0cm, και πλάτους 
ανάλογου με το είδος της τοιχοποιίας (δρομική/μπατική). Τα περιμετρικά αρμοκάλυπτρα 
("περβάζια") της κάσας θα είναι επίσης από σουηδική ξυλεία Α’ ποιότητας, διαστάσεων 
τουλάχιστον 12Χ40mm (ΠΛΑΤΟΣ Χ ΜΗΚΟΣ), με κατάλληλη επεξεργασία των ακμών 
(«κουρμπάρισμα») . 

Η στερέωση της κάσας της θύρας επί του ανοίγματος της τοιχοποιίας θα γίνει με τη χρήση 
αφρού πολυουρεθάνης, με συνεχόμενο και πλήρες γέμισμα όλου του πλάτους του 
περιγράμματος της κάσας. Επιπρόσθετα, οι επιφάνειες των κατακόρυφων στοιχείων της 
κάσας που θα εδράζονται επί του δαπέδου ("μπόγια")κατά την τοποθέτηση τους θα 
υπερπληρωθούν με ανθυγρή αντιμικροβιακή σιλικόνη, με σκοπό την αποφυγή 
εισχώρησης νερού ή –εναλλακτικά- θα φέρουν στο κάτω μέρος τους και σε όλη την 
επιφάνεια της διατομής ειδικό τεμάχιο (μεταλλικό ή από ενισχυμένο PVC). Τα τμήματα της 

 
 



σιλικόνης που θα υπερχειλίσουν με την τοποθέτηση/στερέωση της κάσας θα αφαιρεθούν 
με ιδιαίτερη προσοχή. 

Το θυρόφυλλο θα έχει «καβαλίκι», που θα εξέχει στις κάθετες πλευρές της θύρας και στο 
ανωκάσι περίπου 12-15X12-15mm.  

Όλα τα ξύλινα στοιχεία θα προστατεύονται από διπλή στρώση ριπολίνης νερού, 
αφού έχει προηγηθεί διάστρωση διπλή στρώσης βελατούρας και έχουν εκτελεστεί όλες οι 
σχετικές εργασίες προετοιμασίας/προεργασίας για την εφαρμογή των παραπάνω 
στρώσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών των υλικών. Οι αποχρώσεις των 
υλικών θα είναι της απολύτου επιλογής της Υπηρεσίας.  

Περιμετρικά της κάσας και επί της φυλλοδόχουεκτομής («πατούρας») θα 
τοποθετηθεί σε όλο το μήκος παρέμβλημα στεγανότητας, ηχομόνωσης, απόσβεσης 
κραδασμών και κρούσεων από μαλακό PVC ή EPDM. 

β. Μονόφυλλες ανοιγόμενες ταμπλαδωτές θύρες από ξυλεία Oregon Pine ισόβενη 
με κάσσα από την ίδια ξυλεία, τύπος Ε2. 

Η κατασκευή όλων των στοιχείων της θύρας θα γίνει με ξυλεία ποιότητας 
OregonPine ισόβενο (βαμμένη στο φυσικό της χρώμα) με ταμπλάδες από OregonPine, 
πάχους 4,5cm, και τετράξυλο (κάσσα) τοίχου επίσης από Oregon Pine. 

Η κάσσα θα έχει πάχος 5cm και πλάτος που θα καλύπτει πλήρως το πάχος μπατικής 
πλινθοδομής μετά των επιχρισμάτων αυτής, με τα αντίστοιχα περιθώρια ("περβάζια"), 
διαστάσεων 1,0Χ4,5cm, σε αμφότερες τις όψεις και αρμοκάλυπτρων φύλλων.  

Η στερέωση της θύρας θα γίνει με την εγκατάσταση τριών (3) μεταλλικών ανοξείδωτων 
στροφείων ("μεντεσέδων") 14mm διπλών, ρυθμιζόμενων, τοποθετημένα σε ύψη σύμφωνα 
με την ΕΤΕΠ. Αν απαιτηθεί η τοποθέτηση και πρόσθετου στροφείου θα τοποθετηθεί χωρίς 
ιδιαίτερη αποζημίωση. 

Η θύρα θα διαθέτει πόμολα από ορείχαλκο, τύπου "λαβής" ή "μπουλ" στην εξωτερική 
πλευρά και χειρολαβή στην εσωτερική πλευρά. Το πόμολο της εσωτερικής πλευράς θα 
είναι με πλάκα/ολόσωμα (δηλαδή χωρίς ροζέτες).Τα εν λόγω υλικά περιλαμβάνονται 
ανηγμένα στην τιμή του Τιμολογίου και δεν θα αποζημιωθούν ιδιαίτερα. 

Η κλειδαριά θα είναι μεταλλική, τα εμφανή μέρη της και το «αντίκρισμα» της θα είναι με 
επένδυση από ορείχαλκο, όπως τα πόμολα, τοποθετημένη σε ύψος σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ.Τα εν λόγω υλικά περιλαμβάνονται ανηγμένα στην τιμή του Τιμολογίου και δεν θα 
αποζημιωθούν ιδιαίτερα. 

Τα περιμετρικά αρμοκάλυπτρα ("περβάζια") της κάσας θα είναι επίσης από ξυλεία 
ποιότητας Oregon Pine, διαστάσεων τουλάχιστον 12Χ45mm (ΠΛΑΤΟΣ Χ ΜΗΚΟΣ), με 
κατάλληλη επεξεργασία των ακμών («κουρμπάρισμα») . 

Η στερέωση της κάσας της θύρας επί του ανοίγματος της τοιχοποιίας θα γίνει με τη χρήση 
αφρού πολυουρεθάνης, με συνεχόμενο και πλήρες γέμισμα όλου του πλάτους του 
περιγράμματος της κάσας. Επιπρόσθετα, οι επιφάνειες των κατακόρυφων στοιχείων της 
κάσας, που θα εδράζονται επί του δαπέδου ("μπόγια"), κατά την τοποθέτηση τους θα 
υπερπληρωθούν με ανθυγρή αντιμικροβιακή σιλικόνη, με σκοπό την αποφυγή 
εισχώρησης νερού ή –εναλλακτικά- θα φέρουν στο κάτω μέρος τους και σε όλη την 
επιφάνεια της διατομής ειδικό τεμάχιο (μεταλλικό ή από ενισχυμένο PVC). Τα τμήματα της 

 
 



σιλικόνης που θα υπερχειλίσουν με την τοποθέτηση/στερέωση της κάσας θα αφαιρεθούν 
με ιδιαίτερη προσοχή. 

Το θυρόφυλλο θα έχει «καβαλίκι», που θα εξέχει στις κάθετες πλευρές της θύρας και στο 
ανωκάσι περίπου 12-15X12-15mm. 

Οι εν λόγω ταμπλαδωτές θύρες προστατεύονται από χρωματισμούς με βερνίκι εσωτερικής 
χρήσης.  

Περιμετρικά της κάσας και επί της φυλλοδόχουεκτομής («πατούρας») θα τοποθετηθεί σε 
όλο το μήκος παρέμβλημα στεγανότητας, ηχομόνωσης, απόσβεσης κραδασμών και 
κρούσεων από μαλακό PVC ή EPDM. 

Η θύρα θα φέρει "ματάκι" από ορείχαλκο. 

γ. Πρεσσαριστές συρόμενες κρεμαστές θύρες, τύπος Θ  

Η κατασκευή όλων των στοιχείων του πλαισίου (οριζόντια, κατακόρυφα, ενδιάμεσες 
τραβέρσες, ενισχύσεις κτλ) θα γίνει από σουηδική ξυλεία Α’ ποιότητας, διαστάσεων 
4,0Χ7,0cm (ΠΛΑΤΟΣ Χ ΥΨΟΣ).  

Οι δύο ενδιάμεσες τραβέρσες, διαστάσεων  4,0Χ7,0cm (ΠΛΑΤΟΣ Χ ΥΨΟΣ), θα 
τοποθετηθούν σε κατάλληλο ύψος, πάνω και κάτω από την ενίσχυση 4,0Χ5,0Χ40,0cm στο 
ύψος της κλειδαριάς. 

Τα ξύλινα θυρόφυλλα θα είναι από φύλλα ινοσανίδας (MDF) μονοκόμματα, πάχους 7mm, 
και πυκνότητας από 780-800kgr/m3, πρεσσαριστά τοποθετημένα, εκατέρωθεν του ξύλινου 
πλαισίου. 

Οι χειρολαβές ("χούφτες") θα είναι επιμήκεις («μακρόστενες»), από ανοξείδωτο χάλυβα, 
ποιότητας AISI 304, από προμηθευτή που θα διαθέτει ISO 9001, με πλάκα/ολόσωμα. Τα 
εν λόγω υλικά περιλαμβάνονται ανηγμένα στην τιμή του Τιμολογίου και δεν θα 
αποζημιωθούν ιδιαίτερα. 

Η κλειδαριά θα είναι μεταλλική, με γλώσσα τύπου «παπαγαλάκι» τα εμφανή μέρη της και 
το «αντίκρισμα» της θα είναι με ανοξείδωτη επένδυση, όπως τα πόμολα, τοποθετημένη σε 
ύψος σύμφωνα με την ΕΤΕΠ.Τα εν λόγω υλικά περιλαμβάνονται ανηγμένα στην τιμή του 
Τιμολογίου και δεν θα αποζημιωθούν ιδιαίτερα. 

Η θύρα θα αναρτηθεί με τη βοήθεια μηχανισμού ανάρτησης/κύλισης αλουμινίου, πλήρως 
ρυθμιζόμενου, σε οδηγό αλουμινίουμε δύο σημεία σταθεροποίησης («STOP») για τις δύο 
ακραίες θέσεις (ανοικτή/κλειστή). Ο εν λόγω μηχανισμός θα έχει ένσφαιρους τριβείς, θα 
είναι πλήρης και θα έχει ανυψωτική ικανότητα του 120% του βάρους του φύλλου. 

Η θύρα στο πάνω μέρος θα διαθέτει πλαίσιο μορφής «Π», από σουηδική ξυλεία Α’ 
ποιότητας, ελάχιστου πάχους 15mm, μήκους και πλάτους ικανού να καλύπτει πλήρως το 
μηχανισμό ανάρτησης/κύλισης στις δύο ακραίες θέσεις της θύρας (ανοικτή/κλειστή). Οι 
εμφανείς και ελεύθερες ακμές του παραπάνω πλαισίου «Π» θα είναι με κατάλληλη 
επεξεργασία («κουρμπάρισμα»).   

Η κάσα της θύρας θα είναι από σουηδική ξυλεία Α’ ποιότητας, πάχους 5,0cm, και πλάτους 
που θα καλύπτει το είδος της τοιχοποιίας (δρομική/μπατική), και την κατάλληλα 

 
 



διαμορφωμένη φυλλοδόχο εκτομή («πατούρα»), εντός της οποίας θα ενσωματώνεται 
("φωλιάζει") η θύρα στην κλειστή θέση. 

Τα περιμετρικά αρμοκάλυπτρα ("περβάζια") της κάσας από την εσωτερική πλευρά θα είναι 
επίσης από σουηδική ξυλεία Α’ ποιότητας, διαστάσεων τουλάχιστον 12Χ40mm (ΠΛΑΤΟΣ 
Χ ΜΗΚΟΣ), με κατάλληλη επεξεργασία των ακμών («κουρμπάρισμα»).  

Η ανάρτηση της θύρας θα γίνεται στην εξωτερική παρειά των χώρων των κουζινών 
(δηλαδή όχι χωνευτά). 

Στην κλειστή θέση της θύρας θα τοποθετηθούν σε όλο το μήκος παρεμβλήματα 
στεγανότητας/ηχομόνωσης/απόσβεσης κραδασμών και κρούσεων από μαλακό PVC ή 
EPDM. 

Όλα τα ξύλινα στοιχεία θα προστατεύονται από διπλή στρώση ριπολίνης νερού, αφού έχει 
προηγηθεί διάστρωση διπλή στρώσης βελατούρας και έχουν εκτελεστεί όλες οι σχετικές 
εργασίες προετοιμασίας/προεργασίας για την εφαρμογή των παραπάνω στρώσεων, 
σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών των υλικών. Οι αποχρώσεις των υλικών θα 
είναι της απολύτου επιλογής της Υπηρεσίας. 

 

Α.5.4.2 Ιματιοθήκες (ντουλάπες) σύμφωνα με το σχέδιο ΞΥΛ-2 

 Στα υπνοδωμάτια των διαμερισμάτων θα τοποθετηθούν ιματιοθήκες (ντουλάπες) 
πολλαπλών φύλλων,βάθους 0,60m. 

Το κάθε πλαίσιο (κουτί) των ιματιοθηκών θα κατασκευασθεί από μοριοσανίδα (chipboard), 
συνολικού πάχους 16mm, συμπεριλαμβανομένης της αμφίπλευρης επένδυσης από λευκή 
μελαμίνη, πάχους 1,0mm σε κάθε πλευρά (δηλαδή το πάχος του πυρήνα της 
μοριοσανίδας θα είναι 14mm). 

Το πλαίσιο στην μπροστινή του πλευρά ('όψη") θα φέρει φύλλα("καπάκια") από 
μοριοσανίδα, συνολικού πάχους 18mm, συμπεριλαμβανομένης της αμφίπλευρης 
επένδυσης από έγχρωμη μελαμίνη, πάχους 1,0mm σε κάθε πλευρά, σε απόχρωση της 
απολύτου επιλογής της Υπηρεσίας (δηλαδή το πάχος του πυρήνα της μοριοσανίδας θα 
είναι 16mm). Με τα ίδια φύλλα θα επενδυθούν και οι ελεύθερες ορατές πλαϊνές πλευρές 
των ιματιοθηκών. 

Το πλαίσιο στην πίσω πλευρά ("πλάτη") θα έχει ράχη από μοριοσανίδα, πάχους 8mm, 
αμφίπλευρα επενδυμένη με λευκή μελαμίνη, πάχους 1mm. 

Όλα τα σόκορα του πλαισίου θα προστατεύονται με ταινία περιθωρίου PVC, χρώματος 
λευκού, πάχους 2mm. Ειδικά τα σόκορα στην μπροστινή όψη της ιματιοθήκης θα είναι σε 
απόχρωση όπως η επένδυση των φύλλων των ιματιοθηκών που περιγράφεται 
παραπάνω. Τα φύλλα της μπροστινής πλευράς θα έχουν τελειώματα από ταινία PVC 
πάχους 2mm, απόχρωσης παρεμφερούς της απόχρωσης της επένδυσης που τελικά θα 
χρησιμοποιηθεί.  

Τα πλαίσια των ιματιοθηκών θα διαθέτουν ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος στηρίγματα 
(ποδαράκια) από ενισχυμένο PVC, με ψιλή σπείρα, σε αριθμό ανάλογο με το συνολικό 
βάρος της κατασκευής. 

 
 



Οι ιματιοθήκες περιλαμβάνουν εξωτερική συρταριέρα τεσσάρων (4) συρταριών, σωλήνες 
από νίκελ οβάλ (ρούχων), μηχανισμούς ανάκλισης ("ασανσέρ") και ράφια/χωρίσματα, 
όπως φαίνονται στα Σχέδια ΞΥΛ-2. Τα συρτάρια θα κατασκευασθούν από λευκή μελαμίνη 
συνολικού πάχους 16mm και βάση από λευκή μελαμίνη πάχους 8mm, και ταινία 
περιθωρίου PVC, πάχους 2mm στα σόκορα. Τα φύλλα των συρταριών θα είναι από το ίδιο 
υλικό που θα είναι κατασκευασμένα και τα φύλλα των ιματιοθηκών, με αντίστοιχες στο 
χρώμα ταινίες περιθωρίου PVC, πάχους 2mm στα σόκορα. 

Όλα τα ειδικά τεμάχια (μεντεσέδες, μηχανισμοί, μηχανισμοί ανάκλισης, οδηγοί συρταριών 
κτλ) θα είναι από προμηθευτή που θα διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 και 
1400114001καθώς και πιστοποιητικά ποιοτικά ελέγχου (όπως για ανθεκτικότητα από 
επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή/και με επιπλέον φορτίο, για έλεγχοφορτίου κτλ). Τα εν 
λόγω υλικά περιλαμβάνονται ανηγμένα στην τιμή του Τιμολογίου και δεν θα αποζημιωθούν 
ιδιαίτερα. Οι μεντεσέδες θα είναι τρεις (3) για κάθε φύλλο στα κάτω φύλλα και δύο (2) στα 
πάνω φύλλα ("πατάρι") της ιματιοθήκης. 

Τα χερούλια των φύλλων και των συρταριών θα είναι επιμήκη, διπλά, από ανοξείδωτο 
χάλυβα, ποιότητας AISI 304, στερεωμένα με δύο (2) βίδες ανά χερούλι, ελάχιστου μήκους 
χερουλιών 16,0-18,0cm (μετρούμενο αξονικά από βίδα σε βίδα). 

Η μπροστινή κάτω μετώπη του πλαισίου ("μπάζα"/"φάσα") θα είναι κατασκευασμένη όπως 
τα φύλλα των ιματιοθηκών, θα είναι τοποθετημένη "κουμπωτά" και θα φέρει στην κάτω 
πλευρά προστατευτική επένδυση από ενισχυμένο PVC για προστασία από την υγρασία. 

Α.5.4.3 Ερμάρια κουζίνας 

Σε κάθε κουζίνα των διαμερισμάτων θα γίνουν οι παρακάτω κατασκευές: 

α. Ερμάρια κουζίνας ("ντουλάπια") δαπέδου, μη τυποποιημένα, βάθους 60,0cm. 

β. Ερμάρια κουζίνας ("ντουλάπια") τοίχου ("κρεμαστά"), μη τυποποιημένα, βάθους 
35,0cm. 

γ. Ειδικό ερμάριο κουζίνας δαπέδου (τροφοθήκη). Θα κατασκευαστεί τροφοθήκη 
σύμφωνα με τα σκαριφήματα από τα ίδια υλικά με τα ερμάρια κουζίνας. Θα διαθέτει τους 
απαραίτητους μηχανισμούς λειτουργίας, τα βαγονέτα, μύλους κ.α.  

δ. Πάγκος κουζίνας, πλάτους 60,0cm. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση για έγκριση στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία αρχιτεκτονικό – κατασκευαστικό σχέδιο των κουζινών με τους 
απαραίτητους μηχανισμούς. 

Αναλυτικά και σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 καθορίζονται τα ακόλουθα για τους 
παραπάνω τύπους: 

α. Ερμάρια κουζίνας (ντουλάπια) δαπέδου, μη τυποποιημένα, βάθους 60,0cm και 
ύψους (καθαρού, χωρίς τον πάγκο) 82,0cm. 

Το κάθε πλαίσιο των ερμαρίων θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα (chipboard), 
συνολικού πάχους 16mm, αμφίπλευρα επενδυμένα από μελαμίνη, πάχους 1mm σε κάθε 
πλευρά (δηλαδή το πάχος του πυρήνα της μοριοσανίδας θα είναι 14mm). Η μοριοσανίδα 
θα είναι τύπου Ρ2, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ312. 

 
 



Το πλαίσιο στην μπροστινή του πλευρά ('όψη") θα φέρει φύλλα("καπάκια") από 
μοριοσανίδα, συνολικού πάχους 18mm, συμπεριλαμβανομένης της αμφίπλευρης 
επένδυσης από έγχρωμη μελαμίνη, πάχους 1mm σε κάθε πλευρά, με ανάγλυφη υφή σε 
απόχρωση της απολύτου επιλογής της Υπηρεσίας (δηλαδή το πάχος του πυρήνα της 
μοριοσανίδας θα είναι 16mm). Με τα ίδια φύλλα θα επενδυθούν και οι ελεύθερες ορατές 
πλαϊνές πλευρές των ερμαρίων. 

Το πλαίσιο στην πίσω πλευρά ("πλάτη") θα έχει ράχη από μοριοσανίδα, πάχους 8mm, 
αμφίπλευρα επενδυμένη με λευκή μελαμίνη, πάχους 1mm. 

Όλα τα σόκορα του πλαισίου θα προστατεύονται με ταινία περιθωρίου PVC, χρώματος 
λευκού, πάχους 2mm. Ειδικά τα σόκορα στην μπροστινή όψη των ερμαρίων θα είναι σε 
απόχρωση όπως η επένδυση των φύλλων των ερμαρίων που περιγράφεται παραπάνω. 
Τα φύλλα της μπροστινής πλευράς θα έχουν τελειώματα από ταινία PVC πάχους 2mm, 
απόχρωσης παρεμφερούς της απόχρωσης της επένδυσης που τελικά θα χρησιμοποιηθεί. 

Τα πλαίσια των ερμαρίων θα διαθέτουν ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος στηρίγματα (ποδαράκια) 
από ενισχυμένο PVC, με ψιλή σπείρα, σε αριθμό ανάλογο με το συνολικό βάρος της 
κατασκευής. 

Τα πλαίσια των ερμαρίων διαθέτουν ράφια (εσωτερικά / εξωτερικά) από μοριοσανίδα, 
συνολικού πάχους 16mm, σύμφωνα με τα Σχέδια ΞΥΛ-1 της μελέτης. Τα ράφια όταν είναι 
εσωτερικά, φέρουν επένδυση από αμφίπλευρη μελαμίνη, πάχους 1mm, και σόκορα από 
ταινία PVC2mm, ενώ όταν είναι εξωτερικά, φέρουν επένδυση από έγχρωμη μελαμίνη, μα 
χαρακτηριστικά όπως των φύλλων των ερμαρίων, και σόκορα από ταινία PVC2mm, 
απόχρωσης όπως η απόχρωση της επένδυσης. 

Τα πλαίσια των ερμαρίων περιλαμβάνουν εξωτερικά συρτάρια, σύμφωνα με τα Σχέδια της 
μελέτης. Τα πλαίσιο των συρταριών θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδα (chipboard), 
συνολικού πάχους 16mm, αμφίπλευρα επενδυμένα από μελαμίνη, πάχους 1mm σε κάθε 
πλευρά (δηλαδή το πάχος του πυρήνα της μοριοσανίδας θα είναι 14mm). Η μοριοσανίδα 
θα είναι τύπου Ρ2, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ312. Οι μετώπες των συρταριών θα είναι 
κατασκευασμένες από μοριοσανίδα, συνολικού πάχους 18mm, συμπεριλαμβανομένης της 
αμφίπλευρης επένδυσης από έγχρωμη μελαμίνη, πάχους 1mm σε κάθε πλευρά, με 
ανάγλυφη υφή σε απόχρωση της απολύτου επιλογής της Υπηρεσίας (δηλαδή το πάχος 
του πυρήνα της μοριοσανίδας θα είναι 16mm). Τα συρτάρια δεν αποζημιώνονται ιδιαίτερα 
καθώς η αποζημίωση τους περιλαμβάνεται ανηγμένη στην σχετική τιμή του άρθρου 
Τιμολογίου. 

Το τμήμα του ερμαρίου της κουζίνας, όπου προβλέπεται να τοποθετηθεί ο ένθετος 
νεροχύτης θα έχει ικανό πλάτος και όχι μικρότερο από 90,0cm, προκειμένου να μπορεί να 
γίνει η τοποθέτηση του. Για την τοποθέτηση του νεροχύτη θα δημιουργηθεί με τη χρήση 
εργαλείων και η απαραίτητη εσοχή, με ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε οι τομές να είναι 
ευθυγραμμισμένες και κάθετες, χωρίς εξοχές ("δόντια"). Η τοποθέτηση/στερέωση του 
ένθετου νεροχύτη θα γίνει τη χρήση ανθυγρής αντιμικροβιακής σιλικόνης σε όλο το 
περίγραμμα του νεροχύτη και σε όλο το πλάτος περιμετρικά των παραπάνω τομών. 
Επίσης, η κάτω πλευρά του εν λόγω ερμαρίου θα είναι επενδυμένη εξ ολοκλήρου με 
φύλλο αλουμινίου, για την προστασία του ερμαρίου από νερά.  

Οι ενώσεις των επιφανειών θα γίνουν με ανοιξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλες και κατάλληλες 
εντορμίες, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-09-01-00. 

 
 



Όλα τα ειδικά τεμάχια (μεντεσέδες, μηχανισμοί, οδηγοί συρταριώνκτλ) θα είναι από 
προμηθευτή που θα διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 και 14001καθώς και πιστοποιητικά 
ποιοτικά ελέγχου (όπως για ανθεκτικότητα από επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή/και με 
επιπλέον φορτίο, για έλεγχο φορτίου κτλ). Οι μεντεσέδες θα είναι δύο (2) για κάθε φύλλο 
των ερμαρίων. 

Τα πόμολα/χειρολαβές των ερμαρίων θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ποιότητας AISI 
304.Τα εν λόγω υλικά περιλαμβάνονται ανηγμένα στην τιμή του Τιμολογίου και δεν θα 
αποζημιωθούν ιδιαίτερα. 

Η μπροστινή κάτω μετώπη του πλαισίου ("μπάζα"/"φάσα") θα είναι κατασκευασμένη όπως 
το πλαίσιο των ερμαρίων, θα είναι τοποθετημένη "κουμπωτά" και θα φέρει στην κάτω 
πλευρά προστατευτική επένδυση από ανοξείδωτο χάλυβα ή αλουμίνιο σε όλο το μήκος 
της για προστασία από την υγρασία.  

β. Ερμάρια κουζίνας ("ντουλάπια") τοίχου ("κρεμαστά"), μη τυποποιημένα, βάθους 
35,0cm και ύψους 80,0cm. 

Το κάθε πλαίσιο των ερμαρίων θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα (chipboard), 
συνολικού πάχους 16mm, αμφίπλευρα επενδυμένα από μελαμίνη, πάχους 1mm σε κάθε 
πλευρά (δηλαδή το πάχος του πυρήνα της μοριοσανίδας θα είναι 14mm). Η μοριοσανίδα 
θα είναι τύπου Ρ2, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ312. 

Το πλαίσιο στην μπροστινή του πλευρά ('όψη") θα φέρει φύλλα("καπάκια") από 
μοριοσανίδα, συνολικού πάχους 18mm, συμπεριλαμβανομένης της αμφίπλευρης 
επένδυσης από έγχρωμη μελαμίνη, πάχους 1mm σε κάθε πλευρά, με ανάγλυφη υφή σε 
απόχρωση της απολύτου επιλογής της Υπηρεσίας (δηλαδή το πάχος του πυρήνα της 
μοριοσανίδας θα είναι 16mm). Με τα ίδια φύλλα θα επενδυθούν και οι ελεύθερες ορατές 
πλαϊνές πλευρές των ερμαρίων. 

Το πλαίσιο στην πίσω πλευρά ("πλάτη") θα έχει ράχη από μοριοσανίδα, πάχους 8mm, 
αμφίπλευρα επενδυμένη με λευκή μελαμίνη, πάχους 1mm. 

Όλα τα σόκορα του πλαισίου θα προστατεύονται με ταινία περιθωρίου PVC, χρώματος 
λευκού, πάχους 2mm. Ειδικά τα σόκορα στην μπροστινή όψη των ερμαρίων θα είναι σε 
απόχρωση όπως η επένδυση των φύλλων των ερμαρίων που περιγράφεται παραπάνω. 
Τα φύλλα της μπροστινής πλευράς θα έχουν τελειώματα από ταινία PVC πάχους 2mm, 
απόχρωσης παρεμφερούς της απόχρωσης της επένδυσης που τελικά θα χρησιμοποιηθεί.  

Τα πλαίσια των ερμαρίων διαθέτουν ράφια (εσωτερικά / εξωτερικά) από μοριοσανίδα, 
πάχους 16mm, σύμφωνα με τα Σχέδια ΞΥΛ-1 της μελέτης. Τα ράφια όταν είναι εσωτερικά, 
φέρουν επένδυση από αμφίπλευρη μελαμίνη, πάχους 1mm, και σόκορα από ταινία 
PVC2mm, ενώ όταν είναι εξωτερικά, φέρουν επένδυση από έγχρωμη μελαμίνη, με 
χαρακτηριστικά όπως των φύλλων των ερμαρίων, και σόκορα από ταινία PVC2mm, 
απόχρωσης όπως η απόχρωση της επένδυσης. 

Οι ενώσεις των επιφανειών θα γίνουν με ανοιξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλες και κατάλληλες 
εντορμίες, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-09-01-00. 

Όλα τα ειδικά τεμάχια (μεντεσέδες, μηχανισμοί, οδηγοί συρταριώνκτλ) θα είναι από 
προμηθευτή που θα διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 και 14001καθώς και πιστοποιητικά 
ποιοτικά ελέγχου (όπως για ανθεκτικότητα από επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή/και με 
επιπλέον φορτίο, για έλεγχο φορτίου κτλ). Τα εν λόγω υλικά περιλαμβάνονται ανηγμένα 

 
 



στην τιμή του Τιμολογίου και δεν θα αποζημιωθούν ιδιαίτερα.Οι μεντεσέδες θα είναι δύο 
(2) για κάθε φύλλο των ερμαρίων. 

Τα πόμολα/χειρολαβές των ερμαρίων θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ποιότητας AISI 
304.Τα εν λόγω υλικά περιλαμβάνονται ανηγμένα στην τιμή του Τιμολογίου και δεν θα 
αποζημιωθούν ιδιαίτερα. 

Τα πλαίσια των ερμαρίων διαθέτουν ράφια (εσωτερικά / εξωτερικά) από 
μοριοσανίδα, συνολικού πάχους 16mm. Τα ράφια όταν είναι εσωτερικά, φέρουν επένδυση 
από αμφίπλευρη μελαμίνη, πάχους 1mm, και σόκορα από ταινία PVC2mm, ενώ όταν είναι 
εξωτερικά, φέρουν επένδυση από έγχρωμη μελαμίνη, μα χαρακτηριστικά όπως των 
φύλλων των ερμαρίων, και σόκορα από ταινία PVC2mm, απόχρωσης όπως η απόχρωση 
της επένδυσης.  

Τα ερμάρια θα φέρουν κορνίζα, ικανού πλάτους (περίπου 5,0cm), στην κάτω πλευρά 
(μπροστά και πλαινά, έτσι ώστε να σχηματίζει «Π»), από μοριοσανίδα όπως τα φύλλα των 
ερμαρίων, με σκοπό να είναι δυνατή η εγκατάσταση ταινίας LED κατά μήκος της 
εσωτερικής πλευράς της κορνίζας. Συγκεκριμένα, στο κάτω μέρος της κορνίζας των 
κρεμαστών ντουλαπιών και πίσω από αυτή, ώστε να μην είναι εμφανής, θα εγκατασταθεί 
ταινία LED τύπου 5050 SMD, 60LED/m, αδιάβροχη IP65, ενεργειακής κλάσης Α, θα είναι 
κατάλληλη για τάση λειτουργίας 12V DC, ισχύος 9Watt ανά μέτρο, με το κατάλληλο 
τροφοδοτικό το οποίο θα είναι εγκατεστημένο στο πάνω μέρος των κρεμαστών 
ντουλαπιών (επίσης μη ορατό) και θα συνδέεται στην αναμονή του διακόπτη (230V) για 
τον χειρισμό. Η ταινία LED θα εγκατασταθεί με αυτοκόλλητη ταινία πίσω από την κορνίζα, 
θα είναι ουδέτερου φωτισμού (φως ημέρας 4000°Κ – 4500°Κ), κατάλληλη για ρύθμιση 
έντασης (dimmable). Επίσης η ταινία και το τροφοδοτικό θα έχουν πιστοποιητικά CE και 
RoHS. 

Στο ερμάριο όπου προβλέπεται να ενσωματωθεί ο ηλεκτρικός απορροφητήρας θα γίνουν 
όλες οι απαραίτητες προσαρμογές χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση.  

Τα ερμάρια θα φέρουν μεταλλική ανοξείδωτη πιατοθήκη, μήκους αντίστοιχου του ερμαρίου 
και μεταλλικό ανοξείδωτο μύλο στα γωνιακά ερμάρια, στις θέσεις που φαίνονται στα 
σχέδια της μελέτης, δύο (2) καλαθιών. 

γ. Ειδικό ερμάριο κουζίνας δαπέδου (τροφοθήκη), πλάτους 40,0cm (ΑΤ 1.5.21) 

Το ερμάριο της τροφοθήκης θα είναι συρόμενο, πλάτους 40,0cm και ύψους 2,27m. 
Το ερμάριο εσωτερικά θα φέρει μεταλλικό σκελετό και τηλεσκοπικό μηχανισμό από 
ανοξείδωτο χάλυβα ή χαλύβδινο εργοστασιακά ηλεκτροστατικά βαμμένο, ικανότητας 
τουλάχιστον εκατό κιλών (100,0kgr). Ο μηχανισμός θα διαθέτει φρένο, θα είναι ολικής 
εξαγωγής και θα διαθέτει πέντε (5) συρμάτινα ράφια/καλάθια ("βαγονέτα"), πλήρως 
ρυθμιζόμενα καθ' ύψος.  

Το πλαίσιο του ειδικού ερμαρίου της τροφοθήκης ων θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα 
(chipboard), συνολικού πάχους 16mm, αμφίπλευρα επενδυμένα από μελαμίνη, πάχους 
1,0mm σε κάθε πλευρά (δηλαδή το πάχος του πυρήνα της μοριοσανίδας θα είναι 14mm). 
Η μοριοσανίδα θα είναι τύπου Ρ2, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ312. 

Το πλαίσιο στην μπροστινή του πλευρά ('όψη") θα φέρει φύλλα("καπάκια") από 
μοριοσανίδα, συνολικού πάχους 18mm, συμπεριλαμβανομένης της αμφίπλευρης 
επένδυσης από έγχρωμη μελαμίνη, πάχους 1,0mm σε κάθε πλευρά, με ανάγλυφη υφή σε 
απόχρωση της απολύτου επιλογής της Υπηρεσίας (δηλαδή το πάχος του πυρήνα της 

 
 



μοριοσανίδας θα είναι 16mm). Με τα ίδια φύλλα θα επενδυθούν και οι ελεύθερες ορατές 
πλαϊνές πλευρές του ερμαρίου. 

Το πλαίσιο στην πίσω πλευρά ("πλάτη") θα έχει ράχη από μοριοσανίδα, πάχους 8mm, 
αμφίπλευρα επενδυμένη με λευκή μελαμίνη, πάχους 1mm. 

Όλα τα σόκορα του πλαισίου θα προστατεύονται με ταινία περιθωρίου PVC, χρώματος 
λευκού, πάχους 2mm. Ειδικά τα σόκορα στην μπροστινή όψη των ερμαρίων θα είναι σε 
απόχρωση όπως η επένδυση των φύλλων των ερμαρίων που περιγράφεται παραπάνω. 
Τα φύλλα της μπροστινής πλευράς θα έχουν τελειώματα από ταινία PVC πάχους 2mm, 
απόχρωσης παρεμφερούς της απόχρωσης της επένδυσης που τελικά θα χρησιμοποιηθεί. 

Τα πλαίσια του ερμαρίου θα διαθέτουν ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος στηρίγματα (ποδαράκια) 
από ενισχυμένο PVC, με ψιλή σπείρα, σε αριθμό ανάλογο με το συνολικό βάρος της 
κατασκευής. 

Οι ενώσεις των επιφανειών θα γίνουν με ανοιξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλες και κατάλληλες 
εντορμίες, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-09-01-00. 

Όλα τα ειδικά τεμάχια θα είναι από προμηθευτή που θα διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001. 

Τα πόμολα/χειρολαβές του ερμαρίου θα είναι επιμήκη, διπλά, από ανοξείδωτο χάλυβα, 
ποιότητας AISI 304.Τα εν λόγω υλικά περιλαμβάνονται ανηγμένα στην τιμή του Τιμολογίου 
και δεν θα αποζημιωθούν ιδιαίτερα. 

δ. Πάγκος κουζίνας, πλάτους 60,0cm(ΑΤ 1.5.20) 

Ο πάγκος των ερμαρίων της κουζίνας θα έχει πλάτος 60,0cm, θα είναι 
κατασκευασμένος από αδιάβροχη, άκαυστη μοριοσανίδα, πάχους 4,0cm.  

Ο πυρήνας του πάγκου θα είναι κατηγορίας Ρ5 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ312. 

Η επένδυση του πάγκου θα είναι από έγχρωμη φορμάικα laminateHPL σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ 438, με μετώπη ίδια με την επένδυση. 

Ο πάγκος θα τοποθετείται μονοκόμματος σε κάθε ερμάριο κουζίνας ενώ στις περιπτώσεις 
γωνιών πάγκων θα χρησιμοποιούνται ειδικά τεμάχια από αλουμίνιο ("ενωτικά" κτλ) 
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή των υλικών και τα σχέδια της μελέτης. Επίσης, 
ειδικά τεμάχια από αλουμίνιο θα τοποθετούνται και στις κάθετες πλευρές του πάγκου 
κουζίνας, όταν τερματίζονται και είναι εμφανείς, κατάλληλα στερεωμένα. 

Η τοποθέτηση/στερέωση του πάγκου θα γίνει τη χρήση ανθυγρής αντιμικροβιακής 
σιλικόνης σε όλο το μήκος της πίσω πλευράς και των πλαινών πλευρών, με ιδιαίτερη 
έμφαση στον πάγκο του νεροχύτη. Μετά την τοποθέτηση/στερέωση των πάγκων θα 
ακολουθήσει η πλήρης τοποθέτηση των πλακιδίων τοίχου των κουζινών, με σκοπό να 
καλύψουν τις ακρότατες παρειές του πάγκου. Τέλος, σε όλες τις πλευρές του πάγκου 
(εκτός από τις ελεύθερες) θα τοποθετηθούν αρμοκάλυπτρα από αλουμίνιο, με όλα τα 
ειδικά τεμάχια/εξαρτήματα επίσης από αλουμίνιο (γωνιές, τελειώματα κτλ). Η στερέωση θα 
γίνει με τη χρήση ανθυγρής αντιμικροβιακής σιλικόνης και ανοξείδωτες βίδες, σύμφωνα με 
τις οδηγίες και του προμηθευτή των υλικών.  

Η τοποθέτηση των πλακιδίων τοίχου στις κουζίνες θα γίνει σε πλάτος 61,0cm μεταξύ των 
ερμαρίων δαπέδου και τοίχου, όπως περιγράφεται παραπάνω, με ακέραιο αριθμό 

 
 



πλακιδίων. Πλακίδια επίσης θα τοποθετηθούν μέχρι το ύψος των ερμαρίων τοίχου (δηλαδή 
μέχρι 2,27m) σε όλες τις πλευρές στις θέσεις των ηλεκτρικών συσκευών (πίσω και 
πλευρικές). 

Οι διαστάσεις των ξύλινων κουφωμάτων που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Οι ακριβείς 
διαστάσεις αυτών θα ληφθούν από τον Ανάδοχο κατά τη φάση της κατασκευή τους. 

Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά την διάρκεια των 
εργασιών για την προστασία όλων των κατασκευών που έχουν προηγηθεί 
(επιστρώσεις, είδη υγιεινής κλπ). Οπωσδήποτε θα γίνει αποκατάσταση όλων των 
κακοτεχνιών ή ζημιών, που θα προκληθούν στις παραπάνω κατασκευές, με 
δαπάνες του Αναδόχου. 
  
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση, πλήρη σχέδια εφαρμογής για τις ιματιοθήκες 
("ντουλάπες") των υπνοδωματίων και τα ερμάρια κουζίνας, στα οποία τα σχέδια 
της μελέτης θα έχουν προσαρμοστεί στις πραγματικές διαστάσεις. Θα ληφθεί 
ιδιαίτερη μέριμνα για την απρόσκοπτη και εργονομική λειτουργία των ανωτέρω 
κατασκευών, λαμβάνοντας ιδιαίτερα και τους τυχόν περιορισμούς από την 
παράλληλη εγκατάσταση και των λοιπών κατασκευών (όπως θέσεις 
εξοπλισμού/δίκτυα ευκολιών κτλ). Εφόσον απαιτηθούν  διαφοροποιήσεις των 
ανωτέρω στοιχείων αυτές θα υλοποιηθούν χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση καθώς το 
κόστος είναι ανηγμένο στα άρθρα του Τιμολογίου της μελέτης.  
  
 Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι τα πλάτη των ερμαρίων δαπέδου της κουζίνας 
αφορούν στα τυποποιημένα καθαρά πλάτη των ηλεκτρικών συσκευών (εβδομήντα 
εκατοστά (70,0cm) για το ηλεκτρικό ψυγείο και εξήντα εκατοστά (60,0cm) για την 
ηλεκτρική κουζίνα), δηλαδή θα πρέπει να επιτρέπουν την απρόσκοπτη 
εγκατάσταση των εν λόγω συσκευών. Για το λόγο αυτό αν απαιτηθεί τα ερμάρια θα 
τροποποιηθούν κατάλληλα, σύμφωνα και με τα παραπάνω. 
 

Α.5.4.4 Ερμάρια κάλυψης σωληνώσεων(ΑΤ 1.5.22) 

 Στα σημεία των κατακόρυφων στηλών κεντρικής θέρμανσης στους κοινόχρηστους 
χώρους της πολυκατοικίας θα κατασκευαστούν ξύλινα ερμάρια, με σκοπό την κάλυψη των 
βανών και λοιπού εξοπλισμού. 

Το ερμάριο θα είναι κατασκευασμένο από ξυλεία με ινοσανίδα πάχους 16mm 
αποτελούμενη από δύο θυρόφυλλα,με τα αντίστοιχα πόμολα, ώστε να επιτρέπεται η 
πρόσβαση και η πρόσβαση στις σωληνώσεις και στο λοιπό εξοπλισμό.  

Το πλάτος και το ύψος των ερμαρίων θα καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη την κατασκευή 
των Η/Μ δικτύων και δεν θα είναι μεγαλύτερο από 20,0cm και 80,0cm αντίστοιχα. Οι 
κατακόρυφες σωληνώσεις εκτός του εν λόγω ερμαρίου θα καλυφθούν με ανθυγρή 
γυψοσανίδα σε όλο το μήκος τους. 

Τα ερμάρια θα προστατεύονται με μία στρώση βελατούρας και δύο στρώσεις ριπολίνης, 
χρώματος της απολύτου επιλογής της Υπηρεσίας. 

Α.5.4.5Στέγστρο εισόδου(ΑΤ 1.5.25) 

 
 



Στις δύο εισόδους της πολυκατοικίας για λόγους προστασίας του προσωπικού από τις 
καιρικές συνθήκες, θα κατασκευαστεί στέγστρου προστασίας διαστάσεων 1,5μ*2,00μ 
περίπου. Το στέγστρο θα αποτελείται από στοιχεία αλουμινίου και επικάλυψη από 
πολυκαρβιονικά φύλλα ή υαλοπίνακα. Oανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει πρόταση 
κατασκευής στη διευθύνουσα υπηρεσία για έγκριση. 
  

 
 



ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.6ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΣΤΕΓΗ 
 
Α.6.1  Σύστημα θερμοπρόσοψης(Α.Τ 1.6.1) 
 
Στις εξωτερικές επιφάνειες της κατασκευής (τοιχοποιίες, υποστυλώματα, δοκοί, κ.α) θα 
γίνουν εργασίες θερμοπρόσοψης με πλάκες πλάκες γραφιτούχες διογκωμένου 
πολυστυρενίου EPS 80 με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ = 0,032W/mK ή 
μικρότερο. Σημειώνεται ότι πριν την έναρξη των εργασιών θα γίνει έγκριση του συνολικού 
συστήματος θερμοπρόσοψης από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Τα απαραίτητα υλικά και 
μικρούλικα θα είναι όλα του ιδίου συστήματος εφαρμογής. Ενδεικτικά τα στάδια εφαρμογής 
έχουν ως εξής: 
 
 Προετοιμασία επιφανειών 
 
Πριν την εφαρμογή του συστήματος θα γίνει έλεγχος των εξωτερικών επιφανειών για τυχόν 
σαθρές επιφάνειες και αποκατάσταση αυτών τοπικά. Ακολούθως θα γίνει πλύση και 
καθαρισμός των επιφανειών.  
 
 Τοποθέτηση συστήματος (ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα) 
 

• Αρχικά θα τοποθετηθεί μεταλλικός οδηγός στήριξης, περίπου 5mm πάνω από το 
δάπεδο, της πρώτης σειρά των πλακών για οριζοντίωση αυτών και τοποθέτηση 
κάτω από τον οδηγό μονωτικού κορδονιού ή ταινίας η μονωτικού υλικού σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα του συστήματος.   

• Στη συνέχεια θα γίνει επικόλληση των πλακών με ειδικό κονίαμα επικόλλησης 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος. Η διάστρωση του κονιάματος 
επικόλλησης πάνω στη θερμομονωτική πλάκα μπορεί να γίνει με το χέρι ή 
μηχανικά. Η διάστρωση πραγματοποιείται είτε με τη μέθοδο της περιφερειακής 
λωρίδας - σημείου είτε με τη μέθοδο της πλήρους διάστρωσης, προκειμένου μεταξύ 
της θερμομονωτικής πλάκας και του υποστρώματος να μην επιτρέπεται κυκλοφορία 
αέρα. Η πλάκα να συγκρατείται ομοιόμορφα στο υπόστρωμα για να αποφευχθούν 
φαινόμενα κύρτωσης του κέντρου της πλάκας προς τα έξω όταν το εξωτερικό 
περιβάλλον είναι θερμό και των άκρων της πλάκας προς τα έξω όταν το εξωτερικό 
περιβάλλον είναι ψυχρό. Στην περιοχή σύνδεσης με την οροφή συνιστάται η 
ανώτατη σειρά θερμομονωτικών πλακών να τοποθετούνται με τη μέθοδο διπλής 
διάστρωσης. Διαστρώνεται με την οδοντωτή σπάτουλα το κονίαμα επικόλλησης 
πρώτα κάθετα πάνω στην πλάκα και ακολούθως οριζόντια πάνω στο υπόστρωμα 
επικόλλησης. Η θερμομονωτική πλάκα τοποθετείται στη θέση της ασκώντας 
επαρκή πίεση. Οι θερμομονωτικές πλάκες πρέπει να τοποθετούνται από κάτω 
προς τα πάνω κολλητά η μία με την άλλη και με μετατοπισμένους αρμούς. Η 
επίπεδη τοποθέτηση των μονωτικών πλακών ελέγχεται και εξασφαλίζεται με χρήση 
τρίμετρου πήχη. Η ποσότητα της κόλλας πρέπει να είναι τέτοια που δεν θα πρέπει 
να υπάρχει κενό ανάμεσα στη μονωτική πλάκα και τον οδηγό εκκίνησης. Κατά τη 
διαδικασία επικόλλησης δεν πρέπει να δημιουργούνται διάκενα μεταξύ των πλακών. 
Τυχόν μεγάλα κενά πρέπει να πληρώνονται με το ίδιο το μονωτικό υλικό ή σε κενά 
< 4 mm μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελαφράς διόγκωσης αφρός πλήρωσης σύμφωνα 
με τις οδηγίες του συστήματος. Το κονίαμα επικόλλησης δεν επιτρέπεται σε καμία 
περίπτωση να εισέλθει εντός των αρμών μεταξύ των μονωτικών πλακών και εάν 
εισέλθει να αφαιρείται, ούτε τυχόν διάκενα να γεμίζουν με κονιάματα. Κατά κανόνα 
πρέπει να τοποθετούνται μόνο ολόκληρες μονωτικές πλάκες. Μικρότερα κομμάτια 
προσαρμογής, σε καμία όμως περίπτωση μικρότερα των 15 cm, επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται μεμονωμένα στην κυρίως επιφάνεια του κτηρίου, αλλά όχι στις 

 
 



ακμές. Στις εξωτερικές ακμές αλλά και τις εσωτερικές γωνίες της εξωτερικής 
επιφάνειας επιτρέπεται η τοποθέτηση μόνο ολόκληρων ή μισών πλακών σε 
οδοντωτή τοποθέτηση. Στα ανοίγματα των τοίχων (πόρτες, παράθυρα), οι αρμοί 
των θερμομονωτικών πλακών δεν επιτρέπεται να αποτελούν συνέχεια των ακμών 
των λαμπάδων.  

• Οι πλάκες στηρίζονται με χρήση πλαστικών ή μεταλλικών βυσμάτων κατάλληλα για 
το υπόστρωμα. Η επιλογή του μήκους των βυσμάτων πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε, λαμβάνοντας υπόψη το υπάρχον επίχρισμα ή το εξισωτικό κονίαμα και 
την υπάρχουσα επιπεδότητα του υποστρώματος, να εξασφαλίζουν επαρκή 
αγκύρωση. Ο αριθμός των βυσμάτων που προκύπτει στα διάφορα τμήματα της 
όψης εξαρτάται από την αντίσταση εξόλκευσης του βύσματος από το υπόστρωμα, 
τον τύπο και την ποιότητα του θερμομονωτικού υλικού (αντίσταση αποκόλλησης) 
και την κατάσταση του κτηρίου. Ενδεικτικά πρέπει να τοποθετηθούν 4 – 5 
βύσματα/m2 στην κυρίως επιφάνεια και επιπλέον 1-2 βύσματα/m2 στις ζώνες 
αυξημένων απαιτήσεων. Η διάτρηση και η τοποθέτηση των βυσμάτων ξεκινά μετά 
την επαρκή στερεοποίηση της κόλλας των πλακών (1 ως 2 ημέρες). Η διάτρηση 
γίνεται στα σημεία όπου υπάρχει κόλλα. Το βάθος αγκύρωσης για επιφάνειες 
σκυροδέματος δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 2,5 cm και σε τούβλα δεν πρέπει 
να είναι μικρότερο από 4 cm).  Ανάλογα με το είδος του βύσματος το καρφί 
(πλαστικό ή μεταλλικό) ή η βίδα εισάγεται είτε με χτύπημα είτε βιδώνεται. 

• Μετά και την στερέωση των πλακών γίνεται η επάλειψη όλης της επιφάνειας με την 
βασική στρώση του υλικού που συνήθως είναι το ίδιο υλικό με την κόλλα 
στερέωσης. Στις γωνίες του συστήματος (γωνίες τις τοιχοποιίας ή στα ανοίγματα) 
θα γίνει τοποθέτηση πλαστικού γωνιόκρανου PVC με υαλόπλεγμα για την ενίσχυση 
των εξωτερικών γωνιών καθώς και των ακμών των δομικών ανοιγμάτων 
(παράθυρα – μπαλκονόπορτες). Επιπλέον στο πάνω μέρος των ανοιγμάτων θα 
τοποθετηθεί νεροσταλάκτης με υαλόπλεγμα. Μετά την τοποθέτηση των 
γωνιόκρανων θα ακολουθήσει επάλειψη όλης της επιφάνειας. 

• Στη συνέχεια γίνεται ενσωμάτωση του υαλοπλέγματος οπλισμού όσο ακόμη η 
επιφάνεια της βασικής στρώσης είναι νωπή. Η τοποθέτησή του γίνεται από πάνω 
προς τα κάτω – είτε σε κάθετες είτε σε οριζόντιες διαδρομές, με επικάλυψη των 
αρμών του σε πλάτος τουλάχιστον 10 cm. Το υαλόπλεγμα πρέπει να καλύπτεται 
τουλάχιστον από 1 mm στην κυρίως επιφάνεια και τουλάχιστον από 0,5 mm 
επιχρίσματος βασικής στρώσης στα σημεία των επικαλύψεων μεταξύ τους. Σε 
περίπτωση διακοπής της εργασίας, θα πρέπει να προετοιμαστεί η απαιτούμενη 
αλληλοεπικάλυψη πλέγματος. Συγκεκριμένα, 10 cm περίπου πλάτος πλέγματος 
πρέπει να παραμένει χωρίς υλικό βασικής στρώσης, ώστε αυτό να καλυφθεί με τη 
συνέχεια των εργασιών. 

• Ακολούθως γίνεται η εφαρμογή ασταριού του τελικού επιχρίσματος. Το αστάρι θα 
πρέπει να είναι συμβατό με το τελικό επίχρισμα. Μετά από επαρκή χρονικό 
διάστημα για το στέγνωμα του ασταριού ακολουθεί η εφαρμογή του έγχρωμου 
τελικού επιχρίσματος χρωματισμού της απολύτου επιλογής της Υπηρεσίας και μέχρι 
τρεις (3) αποχρώσεις.. Το ελάχιστο πάχος του τελικού επιχρίσματος πρέπει να είναι 
1,5 mm και 2 mm.  

 
Προδιαγραφές υλικών 

 
Όλα τα υλικά θα πρέπει να έχουν την σήμανση CE και να έχουν δήλωση συμμόρφωσης  
σύμφωνα με τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα που έχουν ανακοινωθεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Επιπλέον το σύστημα θα πρέπει να είναι 
πιστοποιημένο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πιστοποιήσεων ΕΟΤΑ σύμφωνα με την 
ΕΤΑG 004 που αφορά τα σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS).  

 
 



Α.6.2Κατασκευή ξύλινης στέγης(Α.Τ 1.6.2) 

Η πλάκα του δώματος καθώς και το δώμα της απόληξης του κλιμακοστασίου θα 
επικαλυφθούν με ξύλινη στέγη, απο ξυλεία λευκή πριστή ευρωπαϊκής προέλευσης, και με 
επικεράμωση ρωμαϊκού τύπου σύμφωνα με τα σχέδια. 

Θα εκτελεσθούν οι κάτωθι εργασίες: 

α. Θα γίνει κατασκευή τοποθέτηση- οριζοντίωση- στερέωση του ξύλινου σκελετού 
της στέγης μετά των αντιανέμιων,εγκάρσιων και των λοιπών συνδέσμων. Οι ορθοστάτες 
δια μέσω στρωτήρων θα εδράζονται σην πλάκα δώματος.Περιμετρικά οι αμείβοντες θα 
προεκταθούν κατά 50cm(μετρούμενο σε οριζόντια προβολή) για τη δημιουργία μικρής 
αρχιτεκτονικής μαρκίζας. 

β. Επί των αμειβόντων θα τοποθετηθεί σανίδωμα, πάχους 1,8cm, και επί αυτού 
στεγανοποιητική μεμβράνη. Θα ακολουθήσει τοποθέτηση αποστατήρων, τεγίδων και τέλος 
επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου. 

γ. Στις μαρκίζες θα γίνει επεξεργασία της εμφανούς πλευράς του σανιδώματος το 
οποίο θα βερνικωθεί. 

δ. Κατασκευή ντερέδων γαλβανισμένα φύλλα λαμαρίνας στα σημεία σύγκλισης 
στέγης και τοίχων κλιμακοστασίου, στέγης και κατακόρυφων στηλών αποχέτευσης- 
αερισμού και όπου αλλού απαιτηθεί λόγω των πολλαπλών κλίσεων των επιπέδων της 
στέγης. Οι ντερέδες που θα στερεωθούν επί των τοιχοποιιών θα πληρωθούν σε όλο το 
μήκος τους με στεγανοποιητική μαστίχη. 

ε. Τοποθέτηση περιμετρικών οριζοντίων υδρορροών και σύνδεση με τις 
υπάρχουσες κατακόρυφες στήλες. 

στ. Η οροφή του δώματος θα θερμομονωθεί με εκτοξευόμενοαφρό διογκωμένης 
πολυουρεθάνης, μέσου πάχους 7cm. 

ζ. Για να σφραγισθεί το κενό μεταξύ της ακραίας τεγίδας και των κοίλων κεραμιδιών 
θα τοποθετηθεί ειδικό αντιπετεινικό φράγμα. 

η. Υπερύψωση των εξαεριστικών σωλήνων και τοποθέτηση κατάλληλων 
εξαεριστικών κεραμιδιού σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των ηλεκτρομηχανολογικών 
αυτών και τοποθέτηση καταλλήλων κεφαλών εξαερισμού (καπέλλων). 

 θ. Κτίσιμο με δρομική οπτοπλινθομή του κενού μεταξύ πλάκας και σανιδώματος 
στην απόληξη της στέγηςκαι σε σημεία που θα απαιτηθούν για την κατασκευή της στέγης. 
Η τελική επιφάνεια θα επιχρισθεί. 

Στατικό μοντέλο/διαστασιολόγηση 

Οι στέγες θα είναι εδραζόμενες πολυκλινείς με κλίση κατ’ ελάχιστον 19,3ο ή 35% ως 
προς το οριζόντιο επίπεδο. Περιμετρικά προεκτείνεται το άνω πέλμα των δικτυωμάτων για 
τη δημιουργία κεκλιμένης μαρκίζας. 

Για την κατασκευή του φορέα της στέγης θα χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω 
διαστάσεις ως ελάχιστες: 

Ανω πέλμα (αμείβων), συνεχής δοκός   80mmx150mm 
 

 



Αντιανέμιοι και εγκάρσιοι σύνδεσμοι   80mmx100mm 

Ορθοστάτες       80mmx150mm 

Τεγίδες       50mmx100mm 

Στρωτήρας       20mmx150mm 

Μαχιάς       80mmx 150mm 

Οι διαστάσεις αναφέρονται σε καθαρή διατομή και είναι οι ελάχιστες απαιτούμενες. Στην 
περίπτωση που για την διαμόρφωση των κόμβων των δικτυωμάτων και των στηρίξεων 
γίνονται εντόρμιες ή εγκοπές στις δοκούς τότε το ύψος αυτών (των δοκών), θα 
προσαυξηθεί κατά το βάθος των εντορμιών ή εγκοπών χωρίς πρόσθετη αποζημίωση του 
αναδόχου ή μεταβολή της τιμής μονάδος. 

Συνδέσεις 

 Για τις συνδέσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν: 

 α. Μεταλλικοί σύνδεσμοι. 

 β. Ειδικά καρφοελάσματα ή παρόμοιου τύπου συνδετικά μέσα. 

Μπορεί επίσης να γίνει επιπλέον εξασφάλιση της σύνδεσης με κατάλληλη 
διαμόρφωση των άκρων των ξύλων που πρόκειται να συνδεθούν (εντορμίες, ξυλοδεσίες). 

Κατασκευή ξύλινου σκελετού 

Θα γίνει κατασκευή-τοποθέτηση- οριζοντίωση του ξύλινου σκελετού της στέγης. 
Τυχόν υπάρχουσες υψομετρικές μικροδιαφορές στην πλάκα δώματος θα καλυφθούν με 
χρήση σφηνών ή τάκων χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την υπηρεσία. 

Η αγκύρωση των ορθοστατών και του στρωτήρα στην πλάκα δώματος σε περίπτωση μή 
υπολογισμού από την μελέτη του αναδόχου θα γίνει με χρήση λαμών σχήματος Π &L και  
χαλύβδινα αγκύρια  HSTM-12/90 της HILDI ή άλλα παρόμοιων τεχνικών χαρακτιριστικών. 

Περιλαμβάνονται στις παραπάνω εργασίες και η προέκταση του άνω πέλματος του 
ξύλινου σκελετού για την δημιουργία μικρής αρχιτεκτονικής μαρκίζας όπως περιγράφεται 
και παραπάνω. 

Μετά την στερέωση του ξύλινου σκελετού θα τοποθετηθούνοι κορφιάδες και οι αντιανέμιοι 
σύνδεσμοι. Οι τεγίδες θα στερεωθούν στον ξύλινο φέροντα οργανισμό της στέγης με την 
χρήση ήλων. Οι αντιανέμιοι σύνδεσμοι θα τοποθετηθούν χιαστί στο επίπεδο των 
κεντρικών ορθοστατών. 

Σανίδωμα 

Επί των αμοιβόντων θα τοποθετηθεί σανίδωμα από λευκή πριστή ξυλεία πάχους 
1,8cm μέγιστου πλάτους 10cm και κατάλληλου μήκους ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
ματίσεις. Τα τεμάχια θα στερεωθούν με ήλους (ως στην περίπτωση των τεγίδων ) στο άνω 
πέλμα του ζευκτού. Οι ματίσεις των τεμαχίων θα γίνονται πάντα στις θέσεις των ζευκτών. 

 

 
 



Α.5.4.3 Τεγίδωση 

Επί της μεβράνης θα τοποθετηθούν αποστατήρες 5Χ5cm από λευκή πριστή ξυλεία 
και στη συνέχεια τεγίδες ανα 30cm περίπου  διαστάσεων 5Χ5cm από λευκή πριστή ξυλεία. 
Οι τεγίδες και οι αποστατηρες θα στερεωθούν στον ξύλινο φέροντα οργανισμό με τη χρήση 
ήλων. 

Η επικεράμωση θα γίνει με μηχανοποίητους κεράμους ρωμαικού τύπου. Η ακραία  
περιμετρική σειρά των κεράμων στις εξωτερικές όψειςθα εξέχει προς την πλευρά των 
περιμετρικών υδρορροών περί τα 6cm ανάλογως του τύπου ανοιχτής υδρορροής που θα 
τοποθετηθεί. 

Επί της ακραίας τεγίδας θα τοποθετηθεί ειδικό αντιπετεινικό φράγμα που θα αποτελείται 
από ειδικό χτένι,για να σφραγίσει το κενό μεταξύ αυτού και του κοίλου του κεραμιδιού και 
να  αποκλείει την είσοδο των πτηνών. 

Οι ντερέδες θα στεγανοποιηθούν επιμελώς με χρήση φύλλων λαμαρίνας κατάλληλου 
πάχους. 

Το κενό μεταξύ πλάκας δώματος και σανιδώματος στην απόληξη της στέγης θα καλυφθεί 
με δρομική οπτοπλινθοδομή και στη συνέχεια θα επιχρισθεί. 

Κατασκευή θερμομόνωσης 

Η οροφή θα θερμομονωθεί με εκτοξευόμενο αφρό διογκωμένης πολυουρεθάνης, 
πάχους 7cm.Η διάστρωση της πολυουρεθάνης θα γίνει μετά τη στερέωση των ζευκτών και 
πριν την τοποθέτηση του σανιδώματος, ώστε να είναι δυνατή η ομοιόμορφη επικάλυψη 
όλης της επιφάνειας του δώματος. 

Κατασκευή υγρομόνωσης 

Θα γίνει επικάλυψη της στέγης πριν την τεγίδωση με αναπνέουσα μεμβράνη, με 
ειδικό οπλισμό από πλέγμα πολυπροπυλενίου η οποία εξασφαλίζει την πλήρη στεγάνωση 
της στέγης, σε περίπτωση που το νερό της βροχής ή το χιόνι, περάσει κάτω από τα 
κεραμίδια. Η μεμβράνη θα επιστρωθεί στο άνω μέρος των αμοιβόντων πριν την τεγίδωση  
και θα στερεωθεί με κατάλληλα καρφιά, ανά 20cm περίπου. Η τοποθέτηση θα αρχίζει από 
το κάτω άκρο της στέγης, αφήνοντας το απαραίτητο πλάτος φύλλου μέσα στην οριζόντια 
υδρορροή, και θα συνεχίζει σε παράλληλες σειρές ως προς τις εξωτερικές πλευρές της 
πλάκας μέχρι τον κορφιά. Η επικάλυψη στις ενώσεις θα είναι τουλάχιστον 20cm. Στον 
κορφιά στους μαχιάδες (ράχες) και στους  ντερέδες η επικάλυψη θα είναι 30cm.Η 
μεμβράνη θα επιτρέπει την αναπνοή της στέγης και την διαφυγή των υδρατμών προς τα 
έξω, εμποδίζοντας την υγροποίηση τους παρέχοντας επιπλέον προστασία στον ξύλινο 
σκελετό από διάβρωση(ανάπτυξη μυκήτων, σάπισμα ξυλείας κτλ). 

Επικεράμωση στέγης 

Θα γίνει επικεράμωση από μηχανοποίητα κεραμίδια Ρωμαϊκού τύπου, τα οποία θα 
στερεώνονται πάνω στο σανίδωμα με ανοξείδωτο σύρμα ή ήλους Στις αλληλοτομίες των 
επιπέδων της στέγης όπου δημιουργούνται αύλακες απορροής (ντερέδες), και όπου αλλού 
απαιτείται, θα γίνει πλήρης στεγανοποίηση με χρησιμοποίηση τσιμεντοκονίας, φύλλων 
μολύβδου πάχους 2mm και αναλόγου πλάτους (60cm) τα άκρα των οποίων θα 
υπερκαλύπτονται κατά 30cm, ρητινούχων και ελαστομερών βερνικιών. Η ακραία  
περιμετρική σειρά των κεράμων στις εξωτερικές όψεις θα εξέχει προς την πλευρά των 

 
 



περιμετρικών υδρορροών περί τα 6cm ανάλογως του τύπου ανοιχτής υδρορροής που θα 
τοποθετηθεί. 

Για τις κατακόρυφες στήλες εξαερισμού ισχύουν τα αναγραφόμενα στην τεχνική 
περιγραφή των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών. 

Επένδυση περιμετρικής μαρκίζας 

Θα επενδυθεί περιμετρικά η επιφάνεια της μετώπης της στέγης (απόληξη 
σανιδώματος, αποστατήρων και τεγίδων) με σανίδωμα πάχους 18mm.Το σανίδωμα της 
στέγης θα συνεχιστεί και στη μαρκίζα. Οι ματίσεις των τεμαχίων θα γίνουν στις θέσεις των 
ζευκτών. 

Οι εμφανείς επιφάνειες των προεξοχών των αμοιβόντων των ζευκτών και του 
σανιδώματος της μετώπης και της μαρκίζας θα επεξεργαστούν πλήρως (ροκάνισμα, 
πλάνισμα και μόρφωση γωνιών), ώστε στη συνέχεια να είναι έτοιμες για τις εργασίες 
βερνικώματος. 

Επιπλέονόλες οι εμφανείς επιφάνειες μετά την επεξεργασία τους θα βαφούν με 
ειδικό σκούρο βερνίκι γυαλίσματος κατάλληλο για βρεχόμενες επιφάνειες η απόχρωση του 
οποίου θα επιλεγεί απο την Υπηρεσία. 

Τοποθέτηση αντιπετεινικού φράγματος 

Στο κενό που δημιουργείται μεταξύ του κοίλου των κεραμιδιών και του ξύλου στο  
άκρο της μαρκίζας καθώς και όπου αλλού απαιτηθεί, θα τοποθετηθεί αντιπετεινικό 
φράγμα. Θα αποτελείται από ειδικό χτένι, που αποκλείει την είσοδο των πτηνών. 

Ηχομόνωση σωληνώσεων αποχέτευσης και εξαερισμού 

 Θα ηχομονωθούν όλες οι σωληνώσεις αποχέτευσης και εξαερισμού με πάπλωμα 
υαλοβάμβακα πάχους 4cm με επένδυση φύλου αλουμινίου. 
  

 
 



ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.7ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

Ο περιβάλλον χώρος θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα σχέδια ΟΔΟ-1 & ΟΔΟ-2. Οι 
εργασίες που θα υλοποιηθούν είναι: 

Α.7.1 Διαμόρφωση του χώρου πέριξ της πολυκατοικίας Π-11 & Π-14 

Α.7.2Κατασκευή εξωστών ("βεραντών") διαμερισμάτων ισογείου Π-11. 

Α.7.3Κατασκευή φωταγωγού λεβητοστασίου Π-11 

Α.7.4 Κατασκευή περιμετρικών πεζοδρομίων και πλακοστρώσεων στους 
περιβάλλοντες χώρους και στους χώρους στάθμευσης των πολυκατοικιών Π-11 και Π-14. 

Α.7.5 Κατασκευή χώρων στάθμευσης των πολυκατοικιών Π-11 και Π-14. 

Α.7.6. Κατασκευή μεταλλικών στεγάστρων οχημάτων νέων χώρων στάθμευσης των 
πολυκατοικιών Π-11 και Π-14. 

Α.7.7. Ανακατασκευή υπάρχουσας οδοποιίας 

Α.7.8 Κατασκευή νέας οδοποιίας στον περιβάλλοντα χώρο των πολυκατοικιών Π-11 
και Π-14, με σκοπό την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας και των νέων χώρων στάθμευσης. 

Πριν την έναρξη των εργασιών της υποομάδας ο ανάδοχος θα συντάξει 
πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα της ευρύτερης περιοχής των πολυκατοικιών Π-11, 
Π-12, Π-13 και Π-14, με ακριβή υψόμετρα της στάθμης του ισογείου, του εδάφους της 
υφιστάμενης οδού, λοιπές εξαρτήσεις από υπάρχοντα παραπλήσια οικήματα κτλ. 
Με βάση το τοπογραφικό διάγραμμα που θα προκύψει ο ανάδοχος θα υποβάλλει 
στην Διευθύνουσα Υπηρεσία προς έγκριση κατασκευαστικά σχέδια του 
περιβάλλοντα χώρου (διάδρομοι, πλακόστρωση, οδοποιία, θέσεις στάθμευσης κ.α) 
έχοντας υπόψη ως στάθμη +0.00 την στάθμη εισόδου της πολυκατοικίας και στάθμη 
+0.15 ως στάθμη των περιμετρικών πλακοστρώσεων. Η έγκριση της πρότασης θα 
γίνει από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, μετά από συνεργασία με τη Μονάδα (110ΠΜ) 
και την Προϊσταμένη Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη και το εγκεκριμένο γενικότερο 
σχέδιο της χωροταξικής διαμόρφωσης της περιοχής των ΟΣΕΑΑΥ της 110ΠΜ. Οι 
ανωτέρω εργασίες θα γίνουν με δαπάνες του αναδόχου καθώς το κόστος έχει 
συμπεριληφθεί ανοιγμένο στις τιμές μονάδος του τιμολογίου της μελέτης.  

 Οι εργασίες αναλυτικά θα είναι: 

Α.7.1 Διαμόρφωση του χώρου πέριξ της πολυκατοικίας Π11 – Π14 

α. Θα γίνει πλήρης διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της πολυκατοικίας, 
όπου πρόκειται να κατασκευασθούν οι βεράντες (Π11), οι πεζόδρομοι και τα πεζοδρόμια, 
ώστε να καταστεί η επιφάνεια του ενιαία, συνεχής και επίπεδη. Πιο συγκεκριμένα θα γίνει 
εκσκαφή των φυτικών γαιών και των χαλαρών εδαφών σε βάθος 0,30m-0,35m και εκκοπή 
και εκρίζωση των θάμνων,  εξομάλυνση και κατάλληλη υψομετρική διαμόρφωση του εγγύς 
περιβάλλοντος χώρου και του συνδετηρίου δρόμου με κατάλληλα μηχανικά μέσα ή 
χειρωνακτικά, διαμόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους. Συμπεριλαμβάνεται και η 
φορτοεκφόρτωση και μεταφορά όλων των προϊόντων εκσκαφής σε χώρο πλησίον της 
πολυκατοικίας που θα υποδείξει η Διευθύνουσα Υπηρεσία, σε συνεργασία με τη 
Μονάδα(Α.Τ. 1.7.1).  

 
 



β. Οι χωματουργικές εργασίες στον περιβάλλον χώρο της πολυκατοικίας θα 
αποζημιωθούν με το Α.Τ. 1.7.11.Θα ακολουθήσουν οι αναγκαίες επιχώσεις με κατάλληλα 
προϊόντα εκσκαφών για την διαμόρφωση των τελικών υψομετρικών στάθμων της 
επιφάνειας έδρασης της βάσης από θραυστό υλικό στον πεζόδρομο και της επιφάνειας 
έδρασης της πλάκας σκυροδέματος στα πεζοδρόμια και τη βεράντα. Συμπεριλαμβάνεται 
κάθε σχετική εργασία για την πλήρη κατασκευή, δηλαδή η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά, 
η απόθεση των υλικών, η διάστρωση με μηχανικά ή άλλα μέσα, η διαβροχή και η 
συμπύκνωση με κατάλληλα μηχανικά ή χειροκίνητα μέσα. Η εκτέλεση των εργασιών θα 
γίνει σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-01-02-00. 

Α.7.2 Κατασκευή εξωστών ("βεραντών") διαμερισμάτων ισογείου Π-11 

Θα κατασκευασθούν βεράντες από οπλισμένο σκυρόδεμα στα διαμερίσματα του 
ισογείου, σύμφωνα με τα σχέδια. Αρχικά θα κατασκευαστεί περιμετρικό τοιχείο, 
ακολούθως θα γίνουν εργασίες επίχωσης και στη συνέχεια σκυροδέτηση της επιφάνειας 
της βεράντας. Σημειώνεται ότι ακολούθως περιγράφονται τα στάδια των απαιτούμενων 
εργασιών, ενώ κατασκευαστικές λεπτομέρειες οι οποίες συνδέονται με τις στάθμες θα 
προσδιοριστούν μετά την τοπογραφική αποτύπωση.  Πιο συγκεκριμένα, θα γίνουν οι 
κάτωθι εργασίες: 

α. Θα γίνει διάνοιξη χάνδακος για την θεμελίωση των τοιχείων των βεραντών των 
διαμερισμάτων,εργασία συμπεριλαμβανομένη στην τιμή του (Α.Τ. 1.7.1). 

β. Σε κάθε θέση όπου θα κατασκευαστεί βεράντα, θα γίνει διάνοιξη οπής με 
μηχανικό τρυπάνι στις θέσεις όπου θα κατασκευαστεί το περιμετρικό τοιχείο της κάθε 
βεράντας καθώς και στις θέσεις όπου θα διαστρωθεί η τελική επιφάνεια της βεράντας. Οι 
οπές θα είναι σε διπλή σειρά ανά 30cm, βάθους περίπου 20,0cm. Στη συνέχεια σ’ αυτές 
με ειδική ρητίνη δύο ή ενός συστατικού θα πακτωθεί σιδηρός οπλισμός Φ10, ποιότητας 
Β500c μήκους 1,0m. Η διάμετρος των οπών θα είναι η προβλεπόμενη από το υλικό 
(ρητίνη) που θα χρησιμοποιηθεί για διάμετρο σιδήρου Φ10(Α.Τ. 1.7.7 & 1.7.8). 

γ. Στη συνέχεια θα κατασκευαστεί τοιχείο εγκιβωτισμού πάχους 20cm από 
σκυρόδεμα C20/25, οπλισμένο Φ10/20 και στις δύο διευθύνσεις. H τελική στάθμη θα είναι 
10εκ κάτω από την στάθμη του ισογείου ώστε με την διάστρωση της πλάκας της βεράντας 
να προκύψει ενιαία στάθμη. Το μέσο βάθος θεμελίωσης του τοιχείου θα είναι από τελική 
στάθμη  περίπου 50cm(Α.Τ. 1.7.4, 1.7.5, 1.7.9, 1.7.10). 

δ. Το βάθος θεμελίωσης και το ολικό ύψος του τοιχείου θα προσαρμοστούν στις 
κλίσεις του εδάφους. Ο χώρος της βεράντας στη συνέχεια θα μπαζωθεί με υλικά 
εκσκαφών και με μια στρώση θραυστού υλικού πάχους 10,0cm και θα συμπυκνωθεί έως 
10cm χαμηλότερα από την τελική στάθμη. Στη συνέχεια θα γίνει διάστρωση σκυροδέματος 
C 20/25 ενώ ο οπλισμός θα είναι Φ10/20 και στις δύο διευθύνσεις. Η τελική στάθμη του 
σκυροδέματος της βεράντας ισογείου θα είναι η αυτή μετά του δαπέδου του ισογείου(Α.Τ. 
1.7.4, 1.7.5, 1.7.9, 1.7.10). 

ε. Στη συνέχεια θα κατασκευασθεί στηθαίο στις εξωτερικές περιμετρικές πλευρές 
των βεραντών διαστάσεων 15Χ15m με σκυρόδεμα ποιότητας C20/25 με οπλισμό 4Φ8, και 
συνδετήρες Φ8/20(Α.Τ. 1.7.4, 1.7.6, 1.7.9). 

ζ. Για την απορροή των ομβρίων της βεράντας θα τοποθετηθεί συλλεκτήρες υδάτων 
που θα ενώνονται με την κεντρική υδρορoοή. 

Α.7.3 Κατασκευή φωταγωγού λεβητοστασίου Π11 
 

 



Για τις ανάγκες του λεβητοστασίου θα γίνει τροποποίηση του υφιστάμενου φωταγωγού 
ώστε να προκύψει νέος διαστάσεων περίπου 1,70 Χ 1,90 m όπως φαίνεται στο σχέδιο. 
Ειδικότερα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες. 

 α. Εκσκαφή μέχρι τη στάθμη θεμελίωσης των τοιχείων(Α.Τ. 1.7.13). 

 β. Διάνοιξηανοίγματος στο υφιστάμενο τοιχείο διαστάσεων 1,20mx2,00m, (Α.Τ. 
1.2.13)το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως θύρα εξόδου προς το φωταγωγό. Στο άνοιγμα αυτό 
θα τοποθετηθεί σιδηρά θύρα με θυρίδες εξαερισμού ώστε να επιτυγχάνεται ο εξαερισμός 
του τοιχείου.  

γ. Ο φωταγωγός θα είναι ανοίγματος 1,5mΧ1,5m και θα περικλείεται από τοιχεία 
οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 20,0cm, τα οποία θα εξέχουν από τη στάθμη του 
περιβάλλοντος εδάφους κατά 30,0cm. 

 δ. Τα τοιχεία θα είναι οπλισμένα σύμφωνα με τις λεπτομέρειες του σχεδίου. 

 ε. Για τη σύνδεση των νέων τοιχείων με τα παλιά του υπογείου θα πακτωθούν οι 
σιδηροί οπλισμοί των νέων τοιχείων στα παλαιά με ειδική ρητίνη. Η διάμετρος των οπών 
θα είναι η προβλεπόμενη από το υλικό (ρητίνη) που θα χρησιμοποιηθεί για διάμετρο 
σιδήρου Φ10. 

 στ. Τα τοιχεία θα θεμελιωθούν επί πλάκας σκυροδέματος πάχους 25,0cm. Η τελική 
στάθμη της πλάκας θα είναι ίδια με τη στάθμη δαπέδου σκυροδέματος του υπογείου. Θα 
προηγηθεί διάστρωση σκυροδέματος καθαριότητας C12/15 πάχους 8,0-10,0cm. 

 ζ. Θα κατασκευαστεί στεγανό φρεάτιο καθαρών διαστάσεων 70cmΧ70cmΧ60cm, 
στο εσωτερικό του φωταγωγού ως συλλογής υγρών. Δάπεδο και τοιχεία φρεατίου, πάχους 
15cm οπλισμένα με διπλό πλέγμα Τ-131. Στο φρεάτιο θα τοποθετηθεί χυτοσιδηρά εσχάρα 
μετά πλαισίου.  

 η. Πριν την επίχωση οι εξωτερικές επιφάνειες των τοιχείων θα επιχριστούν με 
ισχυρό επίχρισμα των 450kg τσιμέντου και θα δωθεί ειδική μέριμνα για την πλήρη 
στεγανοποίηση των ενώσεων των παλαιών με τα νέα τοιχεία. Στη συνέχεια οι επιφάνειες 
θα επαλειφθούν με ειδικό ασφαλτικό γαλάκτωμα για την πλήρη στεγανοποίησή τους. 

 θ. Ο φωταγωγός θα επικαλυφθεί με ειδικό σκέπασμα από επίπεδη μπακλαβαδωτή 
λαμαρίνα 2mm, συγκολλημένης επί μεταλλικού σκελετού, ικανού να αντέξει το βάρος της 
λαμαρίνας και συγκεντρωμένο φορτίο 150kg. Οι πλευρές της λαμαρίνας θα καμφθούν 900 
προς τα κάτω, κατά 10,0cm. 

Α.7.4 Κατασκευή περιμετρικών πεζοδρομίων και πλακοστρώσεων στους 
περιβάλλοντες χώρους και στους χώρους στάθμευσης των πολυκατοικιών Π-11 και Π-14. 

 Τα περιμετρικά πεζοδρόμια και οι πλακοστρώσεις φαίνονται αναλυτικά στο Σχέδιο 
ΟΔΟ-2 και στο προοπτικό ΟΔΟ-1. Συγκεκριμένα: 

 Α.7.4.1. Θα κατασκευαστεί κύριος διάδρομος-πεζόδρομος στην δυτική πλευρά του 
κτιρίου (κεντρική είσοδος) πλακοστρωμένος πλάτους περίπου 2,8-3,0m, με ακέραιο 
αριθμό πλακών. Ο διάδρομος θα ενώνει την είσοδο της πολυκατοικίας με το κεντρικό 
πεζοδρόμιο. 

 
 



 Α.7.4.2. Θα κατασκευαστεί περιμετρικά της πολυκατοικίας Π-11 πλακόστρωτο 
πεζοδρόμιο,πλάτους 1,50-1,60m,με ακέραιο αριθμό πλακών,  το οποίο θα ακολουθεί την 
οριογραμμή της πολυκατοικίας καθώς και επιπλέον πλακόστρωτες επιφάνειες.  

Το πεζοδρόμιο θα έχει καθαρό πλάτος ίσο με το πλάτος τριών (3) ακέραιων 
πλακών πεζοδρομίου 50X50cm ή τεσσάρων ακέραιων πλακών 40Χ40cm. Οι εργασίες 
που θα εκτελεστούν είναι οι παρακάτω: 

α. Καθαρισμός των επιφανειών με απομάκρυνση όλων των επιφανειακών εδαφών. 

β.  Καθορισμός τελικών υψομέτρων των επιφανειών. 

γ. Πλήρης κατασκευή - τοποθέτηση περιμετρικών πρόχυτων 
(προκατασκευασμένων) κρασπέδων ΄΄κήπου΄΄ (Α.Τ. 1.7.21) για την οριοθέτηση της 
εξωτερικής παρειάς των επιφανειών.  

δ. Διάνοιξη με μηχανικό τρυπάνι (Α.Τ. 1.7.7) στο εξωτερικό περιμετρικό τοιχείο της 
πολυκατοικίας στη στάθμη που θα διαστρωθεί στο σκυρόδεμα για την κατασκευή του 
δαπέδου των πεζοδρομίων οπές ανά 50,0cm, βάθους περίπου 20,0cm για πάκτωση με 
ειδική ρητίνη σιδήρου οπλισμού Φ10(Α.Τ. 1.7.9) 

ε. Διάστρωση υλικού υπόβασης και ακολούθως πλήρης κατασκευή του δαπέδου 
έδρασης των τσιμεντοπλακών από σκυρόδεμα C20/25, οπλισμένο με πλέγμα Τ-131, 
πάχους 10cm. Κατά την κατασκευή θα διαμορφωθούν κατάλληλες κλίσεις ώστε να 
εξασφαλίζεται η σωστή αποστράγγιση της επιφάνειας. 

στ. Πλακόστρωση με πλάκες πεζοδρομίου (Α.Τ. 1.7.22) επί ασβεστο-
τσιμεντοκονιάματος, αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονίαμα από τσιμέντο αναλογίας 
650kg τσιμέντου ανά m3 μαρμαροκονιάματος και τελικός καθορισμός του αρμού.  

 ζ. Όπου οι υψομετρικές διαφορές το επιτρέπουν, οι υδρορροές θα διέρχονται κάτω 
από την επιφάνεια του πεζοδρομίου, ώστε να παροχετεύουν τα όμβρια ύδατα απ’ ευθείας 
επί του φυσικού εδάφους. Σε αντίθετη περίπτωση οι κατακόρυφες στήλες θα σταματούν 
10,0cm πάνω από το πεζοδρόμιο. 

 Α.7.4.3. Θα κατασκευαστούν στις υπόλοιπες τρεις πλευρές των πολυκατοκιών Π-11 
και Π-14 αντίστοιχοι πλακόστρωτοι διάδρομοικαθαρού πλάτους 1,50-1,60mμε ακέραιο 
αριθμό πλακών, οι οποίοι θα ενώνουν το κτίριο με τους χώρους στάθμευσης που θα 
κατασκευαστούν.Οι πεζόδρομοι θα επιτρέπουν την κίνηση των πεζών από την 
πολυκατοικία προς το υπάρχον οδικό δίκτυο και τους νέους χώρους στάθμευσης. Η 
κεντρική είσοδος θα ενώνεται με την οδό που βρίσκεται στην δυτική πλευρά με τον 
κεντρικό διάδρομο. Καθώς ενδέχεται να υπάρχουν υψομετρικές διαφορές μεταξύ της 
στάθμης εισόδου της πολυκατοικίας και του περιμετρικού πλακόστρωτου στις θέσεις 
στάθμευσης, η διαφορά αυτή θα αποσβεστεί ομαλά κατά την κατασκευή των διαδρόμων. 

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι παρακάτω: 

α. Καθαρισμός των επιφανειών με απομάκρυνση όλων των επιφανειακών εδαφών. 

β. Καθορισμός τελικών υψομέτρων των επιφανειών. 

γ. Διάστρωση υλικού υπόβασης και ακολούθως πλήρης κατασκευή του δαπέδου 
έδρασης των τσιμεντοπλακών από σκυρόδεμα C20/25, οπλισμένο με πλέγμα Τ-131, 

 
 



πάχους 10cm. Κατά την κατασκευή θα διαμορφωθούν κατάλληλες κλίσεις ώστε να 
εξασφαλίζεται η σωστή αποστράγγιση της επιφάνειας. 

στ. Πλακόστρωση με πλάκες πεζοδρομίου (Α.Τ. 1.7.22) επί ασβεστο-
τσιμεντοκονιάματος, αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονίαμα από τσιμέντο αναλογίας 
650kg τσιμέντου ανά m3 μαρμαροκονιάματος και τελικός καθορισμός του αρμού.  

Στις θέσεις που θα υποδειχθεί από την διευθύνουσα υπηρεσία το πεζοδρόμιο θα 
είναι στην ίδια στάθμη με το έδαφος ώστε να επιτρέπεται η πρόσβαση οχημάτων πλησίον 
της πολυκατοικίας. 

 Α.7.4.4. Θα κατασκευαστούν περιμετρικά πεζοδρόμια στους νέους χώρους 
στάθμευσης, περιμετρικά των πολυκατοικιών Π11 και Π14 και σύμφωνα με το σχέδιο 
ΟΔΟ-2, καθαρού πλάτους περίπου 1,50-1,60mμε ακέραιο αριθμό πλακών για την κίνηση 
των πεζών. 

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι παρακάτω: 

α. Καθαρισμός των επιφανειών με απομάκρυση όλων των επιφανειακών εδαφών. 

β. Καθορισμός τελικών υψομέτρων των επιφανειών. 

γ. Πλήρης κατασκευή - τοποθέτηση περιμετρικών πρόχυτων 
(προκατασκευασμένων) κρασπέδων (Α.Τ. 1.7.20) για την οριοθέτηση της εξωτερικής 
παρειάς των επιφανειών (την πλευρά σε επαφή με το ασφαλτοσκυρόδεμα). 

δ. Διάστρωση υλικού υπόβασης και ακολούθως πλήρης κατασκευή του δαπέδου 
έδρασης των τσιμεντοπλακών από σκυρόδεμα C20/25, οπλισμένο με πλέγμα Τ-131, 
πάχους 10,0cm. Κατά την κατασκευή θα διαμορφωθούν κατάλληλες κλίσεις ώστε να 
εξασφαλίζεται η σωστή αποστράγγιση της επιφάνειας. Στην εσωτερική πλευρά θα γίνει 
κατασκευή - τοποθέτηση περιμετρικών πρόχυτων (προκατασκευασμένων) κρασπέδων 
΄΄κήπου΄΄ (Α.Τ. 1.7.20) για την οριοθέτηση της παρειάς των επιφανειών. 

Επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

• Η απορροή/αποστράγγιση των όμβριων υδάτων των οδών και του χώρου 
στάθμευσης θα γίνει με την τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων, προκειμένου να 
διοχετεύονται τα όμβρια ύδατα στον περιβάλλοντα χώρο των πολυκατοικιών. Τα 
επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά των σωλήνων αυτών (αποστάσεις, θέσεις, διάμετροι 
κτλ) θα καθοριστούν στην πρόταση που θα υποβάλλει ο ανάδοχος. 

• Το γενικό ύψος των πλακοστρώσεων των πεζοδρομίων και των εκατέρωθεν 
κρασπέδων (+,015m) θα μειώνεται σε +0,05m σε τέσσερα σημεία (δύο στην ανατολική και 
δύο στην δυτική πλευρά των πολυκατοικιών), σε πλάτος 5,0m, με σκοπό να υπάρχει 
δυνατότητα πρόσβασης/προσέγγισης οχημάτων (όπως οχήματα ανεφοδιασμού, 
φορτηγά/οχήματα μετακομίσεων κτλ) στους χώρους πλησίον της πολυκατοικίας.  

Α.7.5 Κατασκευή χώρων στάθμευσης των πολυκατοικιών Π-11 και Π-14. 

 Θα πραγματοποιηθούν εργασίες κατασκευής χώρων στάθμευσης των 
πολυκατοικιών Π-11 και Π-14, σύμφωνα με τα Σχέδια ΟΔΟ-1 & ΟΔΟ-2. Σύμφωνα και με 
το τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής και την πρόταση του αναδόχου θα γίνουν όπου 
απαιτείται οι ακόλουθες εργασίες: 

 
 



• Καθαρισμός της περιοχής – απομάκρυνση χαλαρών εδαφών σε μέσο βάθος 30,0-
40,0cm με σκοπό την αφαίρεση των φυτικών γαιών. 

• Κατασκευή και συμπύκνωση επιχωμάτων  
• Διάστρωση υλικού υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 10,0cm 
• Διάστρωση υλικού βασης συμπυκνωμένου πάχους 10,0cm 
• Τοποθέτηση – κατασκευή κρασπεδόρειθρων  
• Διάστρωση ασφαλτικής προεπάλειψης 
• Διάστρωση ασφαλτικής συνδετικής (ισοπεδωτική) στρώσης συμπυκνωμένου 

πάχους 5,0cm 
• Διάστρωση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5,0cm 
• Διαγράμμιση νέων επιφανειών 

Α.7.6 Κατασκευή μεταλλικών στεγάστρων οχημάτων νέων χώρων στάθμευσης των 
πολυκατοικιών Π-11 και Π-14. 

 Η κατασκευή θα αφορά σε καμπυλωτό στέγαστρο, πλάτους 5,0m, που θα καλύπτει 
τους χώρους στάθμευσης των αυτοκινήτων στον περιβάλλοντα χώρο. 

Τα μεταλλικά στοιχεία του στεγάστρου θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ με πάχος 
γαλβανίσματος 0,75mm. 

Τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι από καμπυλωτά τόξα από χαλύβδινους γαλβανισμένους 
σωλήνες St37, μειούμενης διατομής από Φ130mmστη βάση πάκτωσης/θεμελίωσης σε 
Φ70mm στην απόληξη, πάχους 4mm, με συνεχείς συγκολλήσεις, μήκους περίπου 7,0m.  

Τα μεταλλικά στοιχεία πακτώνονται σε βάσεις από σκυρόδεμα ποιότητας C20/25, 
διαστάσεων 50,0X50,0cm και βάθους 70,0cm. 

Εγκάρσια και επί των μεταλλικών στοιχείων θα τοποθετηθούν πέντε (5) σειρές  μεταλλικών 
δοκών από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα Φ60mm και πάχους 3,6mm. Η στερέωση των 
μεταλλικών δοκών επί των μεταλλικών στοιχείων υλοποιείται με τη βοήθεια ειδικών 
τεμαχίων. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται κολλάρα σύσφιξης, πάχους 6,0mm, μειούμενης 
διατομής, από γαλβανισμένο χάλυβα ή χυτό κράμα αλουμινίου, ανάλογα με τη μειούμενη 
διατομή των μεταλλικών στοιχείων, και εγκάρσιοι μεταλλικοί σύνδεσμοι από χυτό κράμα 
αλουμινίου, τύπου «κοχύλι», μήκους 25,0cm, εξαγωνικής διατομής, πάχους 8,0mm. 

Επί των μεταλλικών δοκών θα τοποθετηθεί ύφασμα από πολυαιθυλένιο (HDPE), πλάτους 
5,0m, υψηλής πυκνότητας και αντοχής, μάζας (μέσης) 200gr/m2 και πάχους 1,32mm, το 
οποίο θα παρέχει αντιθερμική προστασία με απορρόφηση έως και 96% της ηλιακής 
ακτινοβολίας και 94% προστασία σε ακτινοβολία UVA-UVB, πιστοποιημένο για 
βραδυφλεξιμότητα κατά DINEN. 13501-1.  

Α.7.7. Συντήρηση-ανακατασκευή υπάρχουσας οδοποιίας 
 Θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης τις υφιστάμενης οδού σε μήκος 
περίπου 100μ και πλάτους 5,5μ. Αρχικά θα γίνει οριοθέτηση των επιφανειών, στη συνέχεια 
τοποθέτηση – κατασκευή κρασπεδόρειθρου, ακολούθως θα πραγματοποιηθεί 
φρεζάρισμα, θα ακολουθήσει εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης και στο 
τέλος ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, πάχους πέντε εκατοστών (5cm). Τέλος, θα 
πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διαγραμμίσεις οδικής κυκλοφορίας (οδοστρωμάτων). 
Αναλυτικά: 
 Απόξεση οδοστρώματος (φρεζάρισμα)(Α.Τ. 1.7.24) 

 
 



 Θα γίνουν εργασίες απόξεσης της επιφάνειας μέχρι βάθος 5εκ λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η κλίση της τελικής επιφάνειας θα είναι τέτοια ώστε να γίνεται απορροή στην μία 
πλευρά της οδού (δυτική). Η εργασία φρεζαρίσματος θα πραγματοποιηθεί, από τεχνικής 
άποψης, σύμφωνα με τη σχετική προδιαγραφή που αναφέρεται στην παρούσα Τεχνική 
Περιγραφή. Το βάθος του φρεζαρίσματος θα ανέλθει στα πέντε εκατοστά το μέγιστο 
(≤5cm) και θα ληφθεί μέριμνα ώστε να μην αποκαλυφθούν τα χωματουργικά αδρανή των 
υποκείμενων στρώσεων (παρά μόνο τα ασφαλτικά αδρανή) στην κοίτη του 
καταστρώματος.   
 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη(Α.Τ. 1.7.25) 
 Πριν την έναρξή της εργασίας διάστρωσης συγκολλητικής θα έχει προηγηθεί 
επιμελής καθαρισμός της προς επάλειψη επιφάνειας από σκόνες και σαθρά αδρανή υλικά. 
Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί ώστε να επαλείφονται και τα κατακόρυφα χείλη στα σημεία 
των τομών (ματίσεις). Επίσης, θα ληφθεί μέριμνα ώστε να προστατευτούν οι παρακείμενες 
εγκαταστάσεις έναντι της ρύπανσης λόγω του ψεκασμού του ασφαλτικού διαλύματος. Ο 
ψεκασμός του συγκολλητικού υλικού θα πραγματοποιηθεί με ομοιόμορφο τρόπο, ώστε να 
μην υπερβαίνεται η προκαθορισμένη ποσότητα ανά τετραγωνικό μέτρο (μάζα ουσίας/m2), 
ούτε όμως αυτή να είναι ελλιπής. Αν μέχρι τη διάστρωση του ασφαλτοσκυροδέματος 
διαπιστωθεί απώλεια της συγκολλητικής ικανότητας του υλικού, θα εφαρμοσθεί πρόσθετη 
συγκολλητική επάλειψη. 
 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας(Α.Τ. 1.7.28) 
 Η εργασία διάστρωσης των ασφαλτικών στρώσεων θα εκτελεστεί στο σύνολό της 
σύμφωνα με τη σχετική προδιαγραφή, για πάχος συμπυκνωμένης στρώσης πέντε 
εκατοστών (5cm). Η τελική επιφάνεια κύλισης (κυκλοφορίας) πρέπει να είναι ομαλή, 
πυκνής υφής, άνετη και ασφαλής. 
 Ανύψωση – Καταβιβασμός φρεατίων(Α.Τ. 1.7.29) 
 Όπου απαιτηθεί θα πραγματοποιηθούν εργασίες ανύψωσης – καταβιβασμού των 
υφιστάμενων φρεατίων. 
 Διαγράμμιση οδοστρώματος(Α.Τ. 1.7.30) 
 Θα γίνουν εργασίες διαγράμμισης με υλικό αντανακλαστικό υψηλής 
οπισθανάκλασης στους χώρους στάθμευσης, στον άξονα κ.α σύμφωνα με τις οδηγίες της 
επίβλεψης. Για την υλοποίηση της διαγράμμισης, ο ανάδοχος, σε συνεργασία με τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία και την 110ΠΜ, θα υποβάλλει για έγκριση σχετική πρόταση, η 
οποία θα εγκριθεί –πριν από την εκτέλεση της- από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.Στο χρώμα 
διαγράμμισης που θα εφαρμοστεί θα περιλαμβάνονται υαλοσφαιρίδια (υάλινα σφαιρίδια), 
τα οποία κατά την εφαρμογή της διαγράμμισης ψεκάζονται στον υγρό υμένα του 
χρώματος. Το χρώμα που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει όταν ξηραίνεται στην επιφάνεια 
του οδοστρώματος, να δημιουργεί υμένα με πολύ καλή πρόσφυση, που δε μεταβάλλεται 
αισθητά ο χρωματισμός του με την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, της κυκλοφορία και 
της παρόδου του χρόνου. Επίσης, δε θα πρέπει να παρουσιάζει ρηγματώσεις, 
απολεπίσεις ή απώλεια πρόσφυσης. Το χρώμα δεν πρέπει να παρουσιάζει απώλεια 
πρόσφυσης, ξεφλουδίσματα ή άλλες αλλοιώσεις. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να είναι ικανό 
να αποτρέπει την πλήρη κάλυψη των μεγαλύτερων σφαιριδίων, λόγω της τριχοειδούς 
ανύψωσης, και να εξασφαλίζει στα σφαιρίδια τη μέγιστη πρόσφυση, ώστε να προκύπτει 
λωρίδα διαγράμμισης πολύ ανθεκτική στη γήρανση και τη φθορά. Η διαγραμμισμένη 
επιφάνεια που θα δημιουργηθεί πρέπει να είναι λεία, ομοιόμορφη, χωρίς ανωμαλίες και 
τραχύτητα και οποιαδήποτε άλλη ασυνέχεια.  

 
 



Α.7.8. Κατασκευή νέας οδοποιίας στον περιβάλλοντα χώρο των πολυκατοικιών Π-
11 και Π-14, με σκοπό την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας και των νέων χώρων 
στάθμευσης. 

 Θα πραγματοποιηθούν εργασίες νέας οδοποιίας στην ευρύτερη περιοχή των 
πολυκατοικιών Π11& Π-14, σύμφωνα με τα Σχέδια ΟΔΟ-1 & ΟΔΟ-2. Οι οδοί θα έχουν 
πλάτος 5,5m. Σύμφωνα και με το τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής και την πρόταση 
του αναδόχου θα γίνουν όπου απαιτείται οι ακόλουθες εργασίες:  

• Καθαρισμός της περιοχής – απομάκρυνση χαλαρών εδαφών σε μέσο βάθος 30,0-
40,0cm με σκοπό την αφαίρεση των φυτικών γαιών. 

• Κατασκευή και συμπύκνωση επιχωμάτων  
• Διάστρωση υλικού υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 10,0cm 
• Διάστρωση υλικού βασης συμπυκνωμένου πάχους 10,0cm 
• Τοποθέτηση – κατασκευή κρασπεδόρειθρων  
• Διάστρωση ασφαλτικής προεπάλειψης 
• Διάστρωση ασφαλτικής συνδετικής (ισοπεδωτική) στρώσης συμπυκνωμένου 

πάχους 5,0cm 
• Διάστρωση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5,0cm 
• Διαγράμμιση νέων επιφανειών 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ΟΜΑΔΑ Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Β.1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

 Όλες οι εργασίες θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα σχέδια ΥΔΡ-1, ΥΔΡ-2, ΥΔΡ-3, 
ΥΔΡ-4, ΥΔΡ-5, ΑΠ-1, ΑΠ-2, ΑΠ-3, ΑΠ-4, ΑΠ-5, ΑΠ-6, ΑΠ-7, ΘΕ-1, ΘΕ-2, ΘΕ-3, ΘΕ-4 τις 
Προδιαγραφές της Υπηρεσίας που αναφέρονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ειδικοί 
Όροι της Ε.Σ.Υ. της παρούσας εργολαβίας), το συμβατικό τιμολόγιο μελέτης, την παρούσα 
τεχνική περιγραφή,  και τις γραπτές οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Η επιμέτρηση και πληρωμή των διαφόρων εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τα είδη 
μονάδων και τις τιμές των αντιστοίχων άρθρων του Συμβατικού Τιμολογίου Μελέτης. Στις 
τιμές των υλικών-εργασιών, των άρθρων τιμολογίου, περιλαμβάνεται και η προμήθεια στον 
τόπο του έργου. 

Ο κατασκευαστής (ανάδοχος) του έργου, υποχρεούται πριν από την έναρξη 
των εργασιών και αφού μελετήσει το φάκελο της μελέτης του έργου (σχέδια, Τ.Π., 
Προδιαγραφές κλπ.) να ζητήσει επεξηγήσεις ή και λύσεις σε τυχόν προκύπτοντα 
τεχνικά προβλήματα ή όπου κατά την γνώμη του υπάρχει ασάφεια στα συμβατικά 
τεύχη ως προς τον τρόπο εκτέλεσης οιασδήποτε εργασίας, σε συνεργασία με τους 
μελετητές του έργου όπως και στο άρθρο 7 της Συμβατικής Γενικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων και στο άρθρο 15 των Ειδικών όρων της Συμβατικής Ειδικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται. 

Όπου παρακάτω στην Τ.Π. αναφέρονται συγκεκριμένοι τύποι υλικών, αυτοί 
δίδονται ΜΟΝΟ ενδεικτικά και μπορεί να χρησιμοποιηθούν οποιοδήποτε άλλοι τύποι, 
άλλου κατασκευαστή αλλά με ισοδύναμα τεχνικά χαρακτηριστικά και ποιότητα. 

Πριν την έναρξη των εργασιών, θα καταρτιστεί χρονοδιάγραμμα εργασιών.  

Οπές για το πέρασμα των σωλήνων (ύδρευσης, αποχέτευσης, υδρορροών, 
θέρμανσης κλπ.) σε τοιχία από μπετόν και σε τοιχοποιίες από οπτόπλινθο (τούβλα) 
δεν αποτιμώνται ιδιαίτερα (περιλαμβάνονται ανηγμένες στις τιμές μονάδος των 
σωληνώσεων).  Οι εν λόγω διελεύσεις θα γίνουν με μεγάλη προσοχή και επιμέλεια, 
με τη χρήση συνηθισμένων μέσων, αφού πρώτα έχει προηγηθεί κατάλληλη 
προεργασία με σκοπό την αποφυγή επηρεασμού παρακείμενων επιφανειών και 
στοιχείων. Για το σκοπό αυτό, ανάλογα με το χαρακτηριστικά των νέων οπών, 
αυτές όταν είναι κυκλικής διατομής θα διανοίγονται με τη χρήση ειδικού εργαλείου 
διάτρησης (ηλεκτρική  «καροτιέρα») και όταν είναι ορθογωνικής διατομής θα 
διανοίγονται με μικρό αεροσυμπιεστή («κομπρεσέρ») αφού προηγηθούν 
αρμοκόψεις στην περίμετρο της διατομής με τη χρήση μικρού ηλεκτρικού τροχού. 
Επίσης κατά προτεραιότητα θα αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες οπές/διελεύσεις στον 
φέροντα οργανισμό της πολυκατοικίας. 

 Όλα τα υλικά θα έχουν πιστοποιητικά σήμανσης CE και ISO 9001, θα είναι 
πρωτότυπα και η χρονολογία ισχύος τους θα είναι τουλάχιστον έως και την 
εγγύηση του έργου (σε περίπτωση λήξης της ισχύος τους θα προσκομίζεται 
βεβαίωση από τον κατασκευαστή των μηχανημάτων ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία 
για την αναθεώρηση τους-διαφορετικά τα μηχανήματα δεν θα γίνονται δεκτά). 



 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β.1.1. ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΟΜΒΡΙΑ 

Β.1.1.1. ΥΔΡΕΥΣΗ  

Β.1.1.1.1.  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Η εγκατάσταση ύδρευσης θα γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές: 

  - Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) 

  - Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DΙΝ) 

  - Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ΙSΟ) 

  - Την Υγειονομική διάταξη 211-24.2.65 (ΦΕΚ 138 - Τεύχος β) 

  - T.O.T.E.E.  2411/86 

 Όλες οι εργασίες για την ύδρευση της πολυκατοικίας (εσωτερικό και εξωτερικό 
δίκτυο)  θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια ΥΔΡ-1, ΥΔΡ-2, ΥΔΡ-3, ΥΔΡ-4, ΥΔΡ-5. 

Η κεντρική παροχή της πολυκατοικίας θα κατασκευαστεί από πλαστικό σωλήνα 
πολυαιθυλενίου PE100, ονομαστικής διαμέτρου DN90, όπως φαίνεται στο σχέδιο ΥΔΡ-2. 
Η Επίβλεψη, σε συνεννόηση με τη Μονάδα, θα υποδείξει το σημείο σύνδεσης του σωλήνα 
υδροδότησης της πολυκατοικίας με τον κεντρικό αγωγό που διέρχεται ανατολικά του 
κτιρίου. Θα κατασκευαστεί φρεάτιο διαστάσεων 160cm Χ 160cm και θα τοποθετηθεί ταυ με 
δικλίδα χυτοσιδηρά, συρταρωτή,  ονομαστικής διαμέτρου DN80 για την απομόνωση του 
κλάδου σύνδεσης με την πολυκατοικία από τον κεντρικό αγωγό.  

Ο σωλήνας πολυαιθυλενίου PE100  μετά την είσοδό του στο κτίριο και μετά την 
τοποθέτηση ορειχάλκινης σφαιρικής βάνας (ball valve), πίεσης 10 atm και διαμέτρου  
DN80 θα συνδεθεί με γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου διαμέτρου DN80 που 
θα καταλήγει σε συλλέκτη 3’’. Το δίκτυο νερού από τον κεντρικό συλλέκτη της 
πολυκατοικίας προς τους συλλέκτες των διαμερισμάτων θα κατασκευαστεί  από 
πλαστικούς σωλήνες πολυπροπυλενίου (PPR) σε  ευθύγραμμα μήκη (βέργες). Το 
εσωτερικό δίκτυο σωληνώσεων κρύου νερού διανομής προς τις καταναλώσεις θα 
κατασκευαστεί από πλαστικούς σωλήνες πολυπροπυλενίου (PPR), ενδοδαπέδια, μέσα σε 
πλαστικούς κυματοειδείς σωλήνες. Το δίκτυο ζεστού νερού θα κατασκευαστεί από 
πλαστικούς σωλήνες πολυπροπυλενίου (PPR), ενδοδαπέδια με θερμική μόνωση. Οι 
ενδοδαπέδιες θερμομονωμένες και οι μέσα σε πλαστικούς κυματοειδείς σωλήνες 
σωληνώσεις θα προστατευθούν με «τσιμεντάρισμα», που το κόστος του είναι 
ανηγμένο στο Τιμολόγιο της μελέτης.   

 Σε όλες τις παροχές κρύου και ζεστού νερού των ειδών υγιεινής κλπ. θα 
τοποθετηθούν διακόπτες.  

 Οι διακόπτες των νιπτήρων, των δοχείων έκπλυσης των λεκανών των W.C., των 
πλυντηρίων θα είναι γωνιακοί επιχρωμιωμένοι, ενώ οι υπόλοιποι θα είναι τύπου ball valve 
με λαβή (σφαιρικοί). 



 Η παροχή του ζεστού νερού θα γίνεται για κάθε διαμέρισμα μέσω θερμαντήρα 
διπλής ενέργειας (θέρμανση από το κύκλωμα θέρμανσης και από ηλεκτρική αντίσταση), 
100lit/4ΚW. Η επιλογή των θερμαντήρων θα είναι τέτοια ώστε να είναι εφικτή η κάθετη 
τοποθέτησή τους επίτοιχα.  

 Οι σωληνώσεις που οδεύουν εξωτερικά του κτιρίου θα είναι μονωμένες με μόνωση 
πάχους 13mm λευκού χρώματος με προστασία UV.  

 Ο Ανάδοχος σε συνεννόηση με την Μονάδα θα ελέγξει την πίεση του δικτύου και 
εφ’ όσον αυτή υπερβαίνει τις 8 atm περίπου θα τοποθετήσει μειωτή πίεσης.  

Β.1.1.1.2.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Β.1.1.1.2.1. Γενικά 

 Αντικείμενο του άρθρου αυτού είναι η προδιαγραφή των υλικών και συσκευών της 
εγκατάστασης ύδρευσης. 

Β.1.1.1.2.2. Δίκτυο  Σωληνώσεων 

 α. Σωλήνες Πολυπροπυλενίου (PPR) 

 Το εσωτερικό δίκτυο διανομής ζεστού-κρύου νερού προς τις καταναλώσεις θα είναι  
μονοσωληνίου διάταξης. Στους χώρους που δείχνονται στα σχέδια (W.C-1 και W.C-2) θα 
εγκατασταθούν συλλέκτες ψυχρού και θερμού νερού, από όπου και θα ξεκινά αυτόνομη 
σωλήνωση για κάθε κατανάλωση. Το οριζόντιο και κατακόρυφο δίκτυο μέχρι τους 
συλλέκτες θα κατασκευαστεί από πράσινες σωλήνες πολυπροπυλενίου (PPR) σε βέργες. 
Το αντίστοιχο της διανομής, θα κατασκευαστεί ομοίως από πράσινες σωλήνες 
πολυπροπυλενίου (PPR), το κρύο μέσα σε πλαστικό κυματοειδή σωλήνα και το ζεστό 
θερμομονωμένο με μόνωση πάχους 9mm σε ενιαία τμήματα και ονομαστική διάμετρο 
DN20 mm για όλες τις παροχές. Οι σωληνώσεις, μετά την τοποθέτησή τους, θα 
τσιμενταριστούν για λόγους προστασίας και σταθεροποίησης στο δάπεδο. Στο δίκτυο 
σωλήνων πολυπροπυλενίου που τοποθετείται μέσα στο δάπεδο δεν θα υπάρχουν 
ενδιάμεσες συνδέσεις.  

Τα οριζόντια δίκτυα, τμήμα από συλλέκτη – υποδοχέα, θα εξαερίζονται στον 
αντίστοιχο υποδοχέα.  

 Οι διάμετροι των σωληνώσεων θα είναι σύμφωνα με το σχέδιο ΥΔΡ-5.  

 Οι πράσινες πλαστικές σωλήνες θα είναι κατασκευασμένες από πολυπροπυλένιο  
(PPR) SDR 6 και θα ικανοποιούν τις προδιαγραφές DIN8077-78 και EN ISO 15874. Οι 
συνδέσεις των σωλήνων θα γίνουν με θερμοσυγκόλληση. 

 Οι κατακόρυφες στήλες ύδρευσης των μεσαίων διαμερισμάτων θα καλυφθούν με 
ανθυγρή γυψοσανίδα σε όλο το μήκος τους και μετά είτε θα χρωματιστούν (στο ισόγειο) 
είτε θα επενδυθούν με κεραμικά πλακίδια (στους ορόφους).   

 β. Σωλήνες Πολυαιθυλενίου (PΕ) 

Ο σωλήνας παροχής νερού προς την πολυκατοικία, από το νέο φρεάτιο που θα 
κατασκευαστεί στο σημείο σύνδεσης με τον κεντρικό αγωγό διαμέτρου DN140 από PVC, 
θα είναι από πολυαιθυλένιο PE100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), 



με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονομαστικής πίεσης 10 bar και 
ονομαστικής διαμέτρου DN90, όπως φαίνεται στο σχέδιο ΥΔΡ-2. Ο αγωγός θα είναι 
υπόγειος και θα τοποθετηθεί σε χαντάκι. Το πλάτος εκσκαφής του χαντακιού καθορίζεται 
σε 0,40 μ. και το βάθος εκσκαφής σε 1,0 μ. περίπου. Σε περίπτωση διασταύρωσης με 
αγωγό αποχέτευσης, σε μήκος 1,5 μ. από κάθε πλευρά της διασταύρωσης, καθώς και στις 
αλλαγές διευθύνσεως των αγωγών ύδρευσης, και στις μεγάλες ευθυγραμμίες ανά 30 μ., θα 
γίνει εγκιβωτισμός των σωλήνων ύδρευσης σε άοπλο σκυρόδεμα C 12/15, διαστάσεων 3,0 
Χ 0,60 Χ 0,50 μ. 

 Η τοποθέτηση του σωλήνα ύδρευσης μέσα στο χαντάκι θα γίνει πάνω σε στρώμα 
άμμου πάχους 15 εκ. Αφού τοποθετηθεί ο σωλήνας θα σκεπαστεί με άμμο πάχους 15 εκ. 
πάνω από αυτό και θα γίνει επίχωση του χαντακιού με χώματα απαλλαγμένα από 
βραχώδη υλικά. Στην τιμή μονάδος του αγωγού ύδρευσης περιλαμβάνεται και η σύνδεσή 
του με τον υπάρχοντα αγωγό. 

γ. Γαλβανισμένοι Σιδηροσωλήνες 

Μετά την είσοδό του σωλήνα πολυαιθυλενίου PE100  στο υπόγειο του κτιρίου, θα 
τοποθετηθεί ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball valve), πίεσης 10 atm και διαμέτρου  DN80 
και κατόπιν γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου διαμέτρου DN80. Ο σωλήνας 
θα καταλήγει σε συλλέκτη 3’’ αφού ανάμεσα τοποθετηθεί αντεπίστροφη βαλβίδα 
ορειχάλκινη διαμέτρου DN80 και βαλβίδα μείωσης πίεσης, αν χρειαστεί, με ελεγχόμενο 
προοδευτικά κλείσιμο ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm και ονομαστικής διαμέτρου DN80.   

Ο κεντρικός συλλέκτης της πολυκατοικίας θα κατασκευαστεί από μαύρο 
σιδηροσωλήνα άνευ ραφής και στη συνέχεια θα γαλβανιστεί αφού προηγουμένως 
υποστεί αμμοβολή (ή ισοδύναμο τρόπο καθαρισμού εσωτερικής και εξωτερική 
επιφανείας).   

Θα είναι τύπου ΙSΟ-ΜΕDΙUΜ σύμφωνα με τους Ελληνικούς Κανονισμούς, βαρέως 
τύπου (πράσινη ετικέτα) με ραφή, για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών τουλάχιστον με 
ελάχιστα πάχη τοιχωμάτων αντίστοιχα: 
  Διάμετρος  Πάχος 
  -------------------------------------- 
  1/2" 2,65 ΜΜ 
  3/4" 2,65 ΜΜ 
 1" - 1-1/2" 3,25 ΜΜ 
 2" - 2-1/2" 3,65 ΜΜ 
  3" 4,05 ΜΜ 
  4" 4,50 ΜΜ 

 Για τις συνδέσεις των σιδηροσωλήνων μεταξύ τους, τις γωνίες, τις διακλαδώσεις, τις 
αλλαγές διατομών κλπ. θα χρησιμοποιηθούν εξαρτήματα από μαλακτό χυτοσίδηρο 
(μαγιάμπλ), με ενισχυμένα χείλη (κορδονάτα), αναλόγως αντοχής, γαλβανισμένα. Όλα τα 
εξαρτήματα θα είναι σειράς παραγωγής. 

 Θα είναι του τύπου ρακόρ με κωνική έδραση από μαλακτοποιημένο χυτοσίδηρο 
(μαγιάμπλ), γαλβανισμένοι για σωλήνες διαμέτρου μέχρι και 3" και τύπου φλαντζών με 
παρέμβυσμα στεγανότητας, χαλύβδινες γαλβανισμένες και συνδεόμενες στους σωλήνες 
με συγκόλληση για διαμέτρους σωλήνων μεγαλύτερες από 3". 

Β.1.1.1.2.3 Εξοπλισμός   Δικτύων 



 α. Βαλβίδες Διακοπής Γωνιακές (Διακόπτες) 

 Θα είναι ορειχάλκινες, επιχρωμιωμένες, γωνιακές και αντοχής σε εφελκυσμό άνω 
των 2000 kgr/cm². Θα έχουν βιδωτά άκρα και ορειχάλκινο δίσκο με παρέμβυσμα 
στεγανότητας από φίμπερ ή ισοδύναμο υλικό. Πίεση λειτουργίας 10 Atm, για μέγιστη 
θερμοκρασία νερού 100°C.  

 β. Σφαιρικές Βαλβίδες 

 Το σώμα θα είναι κατασκευασμένο από φωσφορούχο ορείχαλκο υψηλής αντοχής 
σε εφελκυσμό πάνω από 2000 kgr/cm² με βιδωτά άκρα για διαμέτρους μέχρι και 3". 
Εσωτερικά θα υπάρχει μηχανισμός τύπου στρεφόμενης σφαίρας από ανοξείδωτο χάλυβα, 
που θα φέρει διάτρηση κατάλληλης μορφής. Θα εδράζεται σε έδρα από ΤΕFLΟΝ και θα 
είναι βαρέως τύπου. Πίεση λειτουργίας 10 Atm, για μέγιστη θερμοκρασία νερού 120°C.  

γ. Συλλέκτες διανομής νερού 

  Οι συλλέκτες διανομής ζεστού-κρύου νερού θα είναι κατασκευασμέvoι από  
φωσφορούχο ορείχαλκο αντοχής σε εφελκυσμό πάνω από 2000 Kg/cm², καταλλήλου 
μήκους, τα αναγκαία στόμια σύνδεσης των σωλήνων προσαγωγής και διανομής νερού, 
την βαλβίδα εξαερισμού, ενιαίοι με ενσωματωμένους ρυθμιστικούς διακόπτες και  ρακόρ 
σύνδεσης με τους σωλήνες διαμέτρoυ όπως απαιτείται κάθε φoρά από την παροχή. Θα 
έχουν βιδωτά στόμια σύνδεσης και διανομής. Οι συλλέκτες θα τοποθετηθούν μέσα σε 
μεταλλικό ντουλάπι με κάλυμμα βαμμένο σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. Οι θέσεις 
των συλλεκτών δείχνονται στα σχέδια ΥΔΡ-3, ΥΔΡ-4. Η πίεση λειτουργίας θα είναι 10 atm 
για θερμοκρασία ύδατος μέχρι 120 °C και η κατασκευή σύμφωνη με το DIN 3030. Θα 
έχουν επίσης και ταμπέλες ονομασίας με ευκρίνεια γραμμένες τις γραμμές 
κατανάλωσης. Ο ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλλει κατασκευαστικό σχέδιο 
του υπόψη συλλέκτη με τις καταναλώσεις που τροφοδοτεί, το οποίο θα αναρτηθεί 
και στο χώρο της πολυκατοικίας. 

Β.1.1.1.2.4. Μόνωση Σωληνώσεων 

 Οι (ευθείς) σωληνώσεις κρύου νερού (που οδεύουν εξωτερικά του κτιρίου) και 
θερμού νερού, θα μονωθούν με αφρώδες πολυαιθυλένιο πάχους 13mm, με συντελεστή 
παρεμπόδισης διείσδυσης υδρατμών μ>3000, θερμικής αγωγιμότητας λ<0.037 W/m°Κ 
στους +10°C κατά DIN 52612, πυρασφάλεια class 1  πιστοποίηση ISO 9002  
θερμοκρασίες εφαρμογής από –40

ο
C έως –105

ο
C, συμπεριφορά στη φωτιά 

αυτοσβενόμενα κατά ASTM E662-79 εξαιρετικά χαμηλή πυκνότητα καπνού κατά καύση με 
φλόγα DM 150 (DM CORR 60), και χωρίς κατά την καύση φλόγα DM 146 (DM CORR 68) 
κατά ASTM E662, χωρίς αλογόνα σε μορφή σωλήνων.  

 Οι μονώσεις για τις ευθείς σωληνώσεις κρύου νερού, που οδεύουν εξωτερικά του 
κτιρίου, εκτός από τις παραπάνω προδιαγραφές, θα είναι λευκού χρώματος με προστασία 
UV. 

 Οι ενδοδαπέδιες σωληνώσεις ζεστού νερού, εντός των διαμερισμάτων, θα έχουν 
θερμομόνωση όμοια με τις παραπάνω προδιαγραφές, πάχους 9mm. 

 Η ανάρτηση των σωληνώσεων θα γίνεται μέσω θερμομονωτικών εξαρτημάτων το 
οποίο θα παρεμβάλλεται μεταξύ του σωλήνα και του διμερούς στηρίγματος. Το 
θερμομονωτικό εξάρτημα θα έχει σκληρό εσωτερικό πυρήνα από διογκωμένη 



πολυουρεθάνη πυκνότητας (RG 145) 145 Kgr/M3, το περίβλημα του πυρήνα θα είναι από 
κυψελοειδές συνθετικό καουτσούκ και θα περιβάλλεται από μανδύα αλουμινίου πάχους 
0,8mm με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ<0,034 W/mK σε μέση θερμοκρασία 00C 
κατά DIN52612, συμπεριφορά στη διάδοση της φωτιάς Β2 κατά DIN4102, συντελεστή 
αντίστασης στη διάχυση υδρατμών μ>7000 κατά DIN52615.  δηλαδή προμήθεια, 
μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά  και  μικροϋλικά στερέωσης του 
εξαρτήματος και η απαιτούμενη εργασία πλήρους. 

Β.1.1.2.5. Ερμάρια συλλεκτών  

 Τα ερμάρια θα είναι  διαστάσεων 45Χ60cm. Τα ερμάρια θα κατασκευαστούν  από 
λαμαρίνα   πάχους 1mm, χρωματισμένων με δύο στρώσεις μινίου και δύο ελαιοχρώματος 
εργοστασιακά. Θα είναι κατάλληλα για χωνευτή τοποθέτηση αποτελούμενο από : 

 Περίβλημα με δυνατότητα ρύθμισης ύψους και βάθους καθώς και χαραγμένα 
ανοίγματα στα πλάγια για δεξιά ή αριστερή σύνδεση. 

 Αναμονή σωλήνα με δυνατότητα ρύθμισης και εξαγωγής. 

 Στήριγμα συλλέκτη πολλαπλών θέσεων. 

 Διάφραγμα κάλυψης του δαπέδου κάτω από τον συλλέκτη ρυθμιζόμενο. 

 Πλαίσιο με ένθετη πόρτα και μηχανισμό κλειδώματος 

 Το περίβλημα θα είναι χρωματισμένο έτοιμο για τοποθέτηση. 

Β.1.1.2.6. Βαλβίδα αντεπιστροφής.  

 Η βαλβίδα αντεπιστροφής θα είναι ορειχάλκινη, κατακόρυφου ή οριζόντιας 
τοποθέτησης, πίεσης 10 atm με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της με 
γλωττίδα (κλαπέ) συνδεόμενη με σπείρωμα κατάλληλης διαμέτρου για σύνδεση με 
γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN80.  

Β.1.1.2.7. Μειωτής πίεσης.  

Το σώμα του μειωτή πίεσης θα είναι κατασκευασμένο από φωσφορούχο ορείχαλκο, 
αντοχής σε εφελκυσμό πάνω από 2000 Kg/cm². Θα έχουν βιδωτά άκρα για διαμέτρους 
μέχρι 2" και φλανζωτά για μεγαλύτερες διαμέτρους τύπου ελατηρίου, για συνεχή ρύθμιση 
χωρίς βαθμίδες. Το ελατήριο του μειωτή θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και όλα τα 
υπόλοιπα μέρη του από υλικό υψηλής αντοχής που δεν υπόκειται σε οξείδωση. Θα είναι 
κατάλληλοι για περιοχή ρύθμισης της πίεσης από 8.0 έως 1.5 atm. Κάθε ρυθμιστής 
πιέσεως, θα δείχνει την πίεση εξαγωγής του νερού με ένα μανόμετρο στο κυρίως σώμα. 

Β.1.1.1.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 Το τμήμα αυτό της Τεχνικής Περιγραφής αναφέρεται στις εργασίες και τον 
ενδεδειγμένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης ύδρευσης, στους ελέγχους και δοκιμές 
της εγκατάστασης και στον τρόπο επιμέτρησης και το αντικείμενο πληρωμής των 
διαφόρων ειδών εργασιών που περιλαμβάνονται στην εγκατάσταση αυτή. 

 



 

 

Β.1.1.1.3.1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Β.1.1.1.3.1.1.  Φρεάτιο Σύνδεσης 

Το φρεάτιο που θα κατασκευαστεί στο σημείο σύνδεσης του αγωγού 
υδροδότησης της πολυκατοικίας με τον κεντρικό αγωγό ύδρευσης της Μονάδας, θα 
είναι εξωτερικών διαστάσεων 160cm Χ 160cm (καθαρές εσωτερικές διαστάσεις: 120cm 
Χ 120 cm). Θα κατασκευαστεί από σκυρόδεμα C20/25 ενισχυμένο με στεγανοποιητικό 
μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
και οπλισμό από εσχάρα Φ10/150, όπως φαίνεται στο σχέδιο ΥΔΡ-1.  

Τα τοιχώματα και ο πυθμένας του φρεατίου θα έχει πάχος 20 cm, ενώ το βάθος 
έδρασης από τη στέψη θα είναι περίπου 1,20 m.  

Το φρεάτιο θα εδραστεί σε σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15, πάχους 10 cm, 
ενισχυμένου με δομικό πλέγμα Τ-131.  

Μετά τον καθαρισμό των επιφανειών του φρεατίου και το κόψιμο των φουρκετών, 
θα γίνει επισκευή τυχόν ρωγμών και φωλιών με επισκευαστικό κονίαμα και στεγάνωση 
των εξωτερικών επιφανειών του φρεατίου με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα σε δύο 
στρώσεις. 

Η επίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος θα γίνει με χώματα, 
προϊόντα της εκσκαφής του, απαλλαγμένα από υλικά που μπορεί να τραυματίσουν τα 
τοιχώματα των φρεατίων μέχρι την στάθμη του φυσικού εδάφους, χωρίς ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συμπύκνωσης. 

Προβλέπεται στο άνω μέρος του φρεατίου να τοποθετηθεί κάλυμμα χωρισμένο 
σε δύο τμήματα, για ευκολότερη μετακίνησή τους, από μπακλαβαδωτή γαλβανισμένη 
λαμαρίνα πάχους 3mm με τα αντίστοιχα πλαίσια έδρασης, όπως φαίνεται στο σχέδιο 
ΥΔΡ-1 της μελέτης. 

Το κάλυμμα του φρεατίου θα είναι από μορφοχάλυβα κατηγορίας S235J κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 10025, γαλβανισμένο εν θερμώ κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1641, στεγανό, 
εξωτερικών διαστάσεων 160cmΧ80cm το κάθε τμήμα 

Επισημαίνεται, ότι για να είναι ευχερής η ανεύρεση και επίσκεψη του φρεατίου, 
θα είναι υπερυψωμένο του φυσικού εδάφους κατά 10cm.  

Β.1.1.1.3.1.2.  Δίκτυο Σωληνώσεων 

Το δίκτυο ζεστού-κρύου νερού θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα αναγραφόμενα 
στο παρόν κεφάλαιο, που αναφέρεται στο δίκτυο των εύκαμπτων και σε ευθύγραμμα μήκη 
(βέργες) σωλήνες πολυπροπυλενίου (PPR) καθώς επίσης και στους γαλβανισμένους 
σιδηροσωλήνες. 

Β.1.1.1.3.1.3.  Υλικά Σύνδεσης Υδραυλικών Υποδοχέων 



 Οι συνδέσεις των σωλήνων του δικτύου με τους αναμικτήρες των υδραυλικών 
υποδοχέων, εφ’ όσον αυτοί δεν είναι επίτοιχοι, ή με τα στόμια των διαφόρων συσκευών 
(θερμοσίφωνες, κλπ.) θα γίνονται μέσω ορειχάλκινων νικελοχρωμέ λυόμενων συνδέσμων 
του τύπου ρακόρ αναλόγου διαμέτρου. Η τιμή των παραπάνω σωλήνων περιλαμβάνεται 
στα αντίστοιχα άρθρα των υδραυλικών υποδοχέων και των διαφόρων συσκευών 
(θερμοσίφωνα, αναμικτήρων κλπ.) 

Β.1.1.1.3.1.4. Προστασία Υλικών 

 Εξαρτήματα με στιλπνή επιφάνεια, είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε 
επιχρωμιωμένα θα περιτυλίσσονται με αυτοκόλλητη χαρτοταινία που θα παραμένει επάνω 
τους μέχρι περάτωσης του έργου και θα αφαιρείται λίγο πριν την παράδοση σε λειτουργία. 

 Εξαρτήματα που είναι δυνατόν να διαβρωθούν από υγρασία ή από οποιαδήποτε 
άλλα οικοδομικά υλικά (π.χ. επιχρίσματα, κονίες, κλπ.) θα επαλείφονται με φυσικό ή 
συνθετικό κερί το οποίο θα απομακρύνεται μόνο λίγο πριν την παράδοση, σε λειτουργία. 

Β.1.1.1.3.2 ΕΛΕΓΧΟΙ- ΔΟΚΙΜΕΣ 

 Οι έλεγχοι και δοκιμές που απαιτούνται και ο τρόπος που θα εκτελεσθούν 
περιγράφονται παρακάτω: 

  (1). Δίκτυο Σωληνώσεων 

 Οι δοκιμές του δικτύου σωληνώσεων έχουν σκοπό την διαπίστωση της 
στεγανότητας των σωληνώσεων του κρύου και του ζεστού νερού. Οι δοκιμές θα γίνουν 
σύμφωνα με τον κανονισμό DΙΝ 1928. 

 Έτσι μετά την αποπεράτωση του δικτύου σωληνώσεων και πριν το κλείσιμο των 
σωληνώσεων και την εγκατάσταση των υδραυλικών υποδοχέων, το δίκτυο τίθεται υπό 
υδραυλική πίεση τουλάχιστον 1,5 φορές την προβλεπόμενη πίεση λειτουργίας, αλλά όχι 
μικρότερη από 10 Atm μετρούμενη στο χαμηλότερο σημείο, επί έξι (6) συνεχείς ώρες. 

 Μετά την εγκατάσταση και σύνδεση των υδραυλικών υποδοχέων, δοκιμάζεται και 
πάλι η στεγανότητα της εγκατάστασης, σε υδραυλική πίεση έξι (6) atm, στο χαμηλότερο 
σημείο επί έξι (6) συνεχείς ώρες. 

 Αν στο χρονικό διάστημα των δοκιμών αυτών παρουσιασθεί πτώση πίεσης, θα 
βρεθούν και θα αποκατασταθούν όλα τα πιθανά σημεία διαρροών και η δοκιμή θα 
ξαναγίνει μέχρι να διαπιστωθεί πλήρη στεγανότητα του δικτύου. 

 Στις σωληνώσεις απαγορεύεται οποιαδήποτε επισκευή και αν παρουσιασθεί 
οποιαδήποτε ζημιά σε τμήμα σωλήνα, θα αντικαθίσταται ολόκληρος ο σωλήνας αμέσως. 

 Μετά την συμπλήρωση της κατασκευής των εγκαταστάσεων, όλα τα τμήματα του 
δικτύου θα καθαριστούν πλήρως από κάθε ακαθαρσία και τυχόν υπολείμματα από 
δοκιμές. 

Β.1.1.1.3.3 ΤΡΟΠΟΣ   ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 (1) Σωληνώσεις 



 Οι κάθε είδους σωληνώσεις θα επιμετρούνται μετά την πλήρη διαμόρφωση και 
τοποθέτησή των κατ’ άξονα και με αφετηρία ή τέρμα μήκους την τομή των αξόνων δύο 
διασταυρωμένων σωλήνων. Κατά την επιμέτρηση του σωλήνα δεν αφαιρούνται τα μήκη 
των κάθε είδους δικλείδων που παρεμβάλλονται. 

 Τα κάθε είδους στηρίγματα σωληνώσεων είτε αγκυρούμενα στο δάπεδο ή σε 
τοίχους δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα (εκτός αν τιμολογούνται ιδιαίτερα), θεωρούνται ότι 
περιλαμβάνονται στις εργασίες σωληνώσεων.  

 Από τα ειδικά τεμάχια σχηματισμού και σύνδεσης των σωληνώσεων επιμετρούνται 
ιδιαίτερα μόνον οι λυόμενοι τύπου ρακόρ και φλάντζες (εκτός αν περιλαμβάνεται στην τιμή 
κάποιου άρθρου ιδιαίτερα). Οι φλάντζες για την προσαρμογή οργάνων, δικλείδων, 
συσκευών και μηχανημάτων δεν επιμετρούνται, αλλά θεωρούνται ότι τα συνοδεύουν και 
περιλαμβάνονται στην τιμή τους. 

  (2) Όργανα και Δικλείδες 

 Τα κάθε είδους όργανα μέτρησης, διακοπής και διαχωρισμού ροής (π.χ. δικλείδες, 
φίλτρα κλπ.) που παρεμβάλλονται στα δίκτυα σωληνώσεων επιμετρούνται κατά κομμάτια 
πλήρη με τα εξαρτήματα που τα συνοδεύουν όπως καθορίζονται στο Τιμολόγιο. 

  (3) Μηχανήματα και Συσκευές 

 Μηχανήματα και συσκευές επιμετρούνται σε κομμάτια με τα συνοδεύοντα στοιχεία 
και εξαρτήματα προς ολοκλήρωση τους, όπως καθορίζεται σε κάθε περίπτωση στο 
Τιμολόγιο. Δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα οι απαιτούμενες πρόσθετες φλάντζες σύνδεσης, 
λυόμενοι σύνδεσμοι, σωληνώσεις και αγωγοί εσωτερικής συνδεσμολόγησης του 
μηχανήματος ή συσκευής, και γενικά κάθε εξάρτημα απαιτούμενο για την διαμόρφωση του 
μηχανήματος ή συσκευής σε αυτοτελή μονάδα. 

 Επιμετρούνται ιδιαίτερα οι κατασκευές εδράσεων (σιδηροκατασκευές ή βάθρα από 
σκυρόδεμα) όχι όμως και τα στοιχεία αγκύρωσης και στερέωσης (π.χ. βίδες, στηρίγματα, 
κλπ) ή ο χρησιμοποιούμενος φελλός ή άλλη κατασκευή αντιδονητικής έδρασης ή 
σύνδεσης, εφ’  όσον αυτά θεωρούνται ότι συνοδεύουν το μηχάνημα ή συσκευή. 

Β.1.1.1.3.4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 Οι τιμές μονάδας των σωλήνων περιλαμβάνουν και την προμήθεια και τοποθέτηση 
όλων των εξαρτημάτων όπως ειδικών κομματιών, αγκίστρων στερέωσης, στηριγμάτων, 
κλπ. των μη τιμολογημένων ιδιαίτερα και κάθε εργασία κοπής, ελικοτομής, σύνδεσης, 
στερέωσης, δοκιμής, καθαρισμού κλπ. 

 Οι τιμές μονάδας της εγκατάστασης περιλαμβάνουν την προμήθεια, προσκόμιση 
επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών και μικρούλικών, την 
δαπάνη των κάθε φύσης δοκιμών καθώς και κάθε άλλη εργασία σχετική με την 
εγκατάσταση που αναφέρεται ή όχι στο τμήμα αυτό, απαραίτητη όμως για την πλήρη και 
άρτια λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

 Οι τιμές μονάδας των εξαρτημάτων που τιμολογούνται ιδιαίτερα, περιλαμβάνουν 
την προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών, καθώς και κάθε εργασία 
σύνδεσης προς τους σωλήνες, στερέωσης, δοκιμής, καθαρισμού, κλπ. 



 Οι τιμές μονάδας των μηχανημάτων ή συγκροτημάτων μηχανημάτων, 
περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά και εξαρτήματα, που αναφέρονται ή 
όχι στο τμήμα αυτό και τα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου, εκτός αυτών που 
περιλαμβάνονται σε υπάρχοντα ξεχωριστά τιμολόγια, αναφερόμενα σε όργανα αναγκαία 
για την πλήρη ομαλή και ασφαλή λειτουργία τους. 

 Επίσης στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται τα κάθε είδους έξοδα που αφορούν τα 
εργαλεία και τα μηχανήματα για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών. 



Β.1.1.2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

Β.1.1.2.1. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η εγκατάσταση αποχέτευσης θα γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές: 

- Την   Υγειονομική   Διάταξη  ΕΙβ/221/65  (ΦΕΚ  138-Β-24.2.65)   "Περί 
διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων". 

- ΤΟΤΕΕ 2412/86 : Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα - Αποχετεύσεις. 

- Τους κανονισμούς του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

- Τους κανονισμούς του Γερμανικού Ινστιτούτου Τυποποίησης (DΙΝ). 

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια ΑΠ-1, ΑΠ-2, ΑΠ-3, ΑΠ-4, ΑΠ-5, 
ΑΠ-6, ΑΠ-7. 

Όλο το δίκτυο αποχέτευσης και αερισμού θα αποτελείται από σωλήνες από 
αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο με στεγανωτικό δακτύλιο διπλού χείλους. 

Τα λύματα μετά το τελικό στεγανό φρεάτιο (Φ) θα οδηγούνται στο υπάρχον 
εξωτερικό φρεάτιο της μονάδας το οποίο θα υποδειχθεί στον Ανάδοχο από την Επίβλεψη. 
O Ανάδοχος θα τοποθετήσει τον πλαστικό σωλήνα Φ160 μέσα σε χαντάκι πλάτους 0,50m 
βάθους ανάλογα με την κλίση του εδάφους.   

Οι οριζόντιες σωληνώσεις των νιπτήρων-λουτήρων-πλυντηρίων θα οδεύουν, με 
μικρό μήκος προς τα σιφώνια δαπέδου  και στην συνέχεια στις κατακόρυφες στήλες. Τα 
λύματα μέσω των κατακόρυφων στηλών θα καταλήγουν σε φρεάτια και από εκεί θα 
οδηγούνται στο στεγανό τελικό Φρεάτιο (Φ) διαστάσεων 240Χ240cm. Θα κατασκευαστούν 
δώδεκα φρεάτια διαστάσεων 40Χ40cm  στον περιβάλλοντα χώρο και δύο στα μπαλκόνια 
του ισογείου (σχέδιο ΑΠ-2). 

Η τιμή σύνδεσης του τελικού στεγανού φρεατίου με το εξωτερικό φρεάτιο της 
Μονάδας είναι ανοιγμένη στην τιμή της σωλήνωσης και δεν αποτιμάται ιδιαίτερα.  

Τα σιφώνια δαπέδου θα είναι πλαστικά. 

Οι κλίσεις των σωληνώσεων θα είναι σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2412/86: 
Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα - Αποχετεύσεις. 

Η αποχέτευση των ακαθάρτων νερών του λεβητοστασίου θα γίνει μέσω αντλίας 
παροχής 6m3/h και μανομετρικού 4mΣΥ περίπου. 

Μετά το στεγανό φρεάτιο (Φ) θα τοποθετηθεί μηχανοσίφωνας. 



 

Β.1.1.2.2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Β.1.1.2.2.2.1. Γενικά 

 Αντικείμενο του άρθρου αυτού είναι η προδιαγραφή των υλικών και συσκευών της 
εγκατάστασης αποχέτευσης. 

 

Β.1.1.2.2.2.2.  Δίκτυο  Σωληνώσεων 

 α. Πλαστικοί σωλήνες πολυπροπυλενίου 

 Θα είναι από αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο με στεγανωτικό δακτύλιο διπλού 
χείλους κατά ΕΝ 1451 με διαμέτρους και ελάχιστα πάχη τοιχωμάτων σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα: 
 Εξωτερική Διάμετρος Πάχος Τοιχώματος 
 ΜΜ  ΜΜ 
                    -------------------------------------------------------------------- 
                                    32                                    1,8 
  40  1,8 
  50  1,8 
  75  1,9 
  90  2,2 
  110  2,7 
 125  3,1 
 160  3,9 

 Όλοι οι σωλήνες, ανεξάρτητα διατομής, θα έχουν ποτήρι με στεγανωτικό δακτύλιο 
διπλού χείλους. Σε συμμόρφωση με το εν ισχύ πρότυπο UNI EN 1451-1, οι σωλήνες θα 
φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις: Αριθμός προτύπου (EN 1451), Πεδίο εφαρμογής (B), 
Πρώτη ύλη,  Εξωτερική διάμετρος και πάχος σωλήνα, Λογότυπο, Περίοδο παραγωγής, 
Γραμμή παραγωγής, Πιστοποιήσεις ποιότητας προϊόντος, Τα εξαρτήματα θα φέρουν τις 
ακόλουθες ενδείξεις: Αριθμός προτύπου (EN 1451), Διάμετρος σύνδεσης, Πεδίο 
εφαρμογής (B), Πρώτη ύλη, Γωνία (για καμπύλες και συνδέσεις), Λογότυπο, Περίοδος 
παραγωγής. 

 β. Ειδικά Τεμάχια σωλήνων ΡΡ 

 Όλα τα ειδικά τεμάχια όπως καμπύλες, Ψι, ημιταύ, ταυ καθαρισμού, τεμάχια 
αλλαγής διατομής σωλήνα κλπ. θα είναι από αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο με 
στεγανωτικό δακτύλιο διπλού χείλους της ίδιας ποιότητας και στο ίδιο πάχος με τους 
αντίστοιχους σωλήνες. Όλα τα τεμάχια θα έχουν ποτήρι με στεγανωτικό δακτύλιο διπλού 
χείλους στις εισόδους τους για την σύνδεση τους με τους σωλήνες. Όλα τα ειδικά τεμάχια 
θα είναι σειράς παραγωγής. Τα ειδικά τεμάχια δεν αποζημιώνονται ιδιαίτερα καθώς το 
κόστος τους είναι ανηγμένο στο Τιμολόγιο της μελέτης. 

Β.1.1.2.2.2.3. Σιφώνια Δαπέδου Πλαστικά 



 Θα αποτελούνται από κυλινδρικό πλαστικό σώμα, κατάλληλο για υποδαπέδια 
τοποθέτηση. Το σώμα θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο εσωτερικά ώστε να 
δημιουργείται παγίδα διαφοράς στάθμης τουλάχιστον 50 mm, μεταξύ του πυθμένα του 
δοχείου και του αγωγού εξόδου. 

 Στο πλαστικό σώμα, όπου απαιτείται, θα προσαρμόζεται κυλινδρικός λαιμός 
ρυθμιζόμενου ύψους. Παρεμβύσματα ελαστικά θα στεγανοποιούν τις επαφές του λαιμού 
με το σώμα. Τα χείλη του λαιμού θα προσαρμόζονται στο τελείωμα του δαπέδου και θα 
τοποθετείται ορειχάλκινη σχάρα περισυλλογής. 

 

Β.1.1.2.2.2.4. Τάπες καθαρισμού πλαστικές 

 Θα είναι από πλαστικό, βαρέως τύπου. Θα είναι βιδωτές σε ειδικό εξάρτημα από 
αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο με στεγανωτικό δακτύλιο διπλού χείλους της ίδιας 
ποιότητας και στο ίδιο πάχος με τους αντίστοιχους σωλήνες. Το ειδικό τεμάχιο θα 
συνδεθεί στον πλαστικό σωλήνα ή στην διακλάδωση καθαρισμού. Οι τάπες δεν 
αποζημιώνονται ιδιαίτερα καθώς το κόστος τους είναι ανηγμένο στο Τιμολόγιο της 
μελέτης. 

Β.1.1.2.2.2.6. Μηχανοσίφωνας 

 Θα είναι πλαστικός, βαρέως τύπου διαμέτρου DN160 και θα τοποθετηθεί μετά το 
στεγανό φρεάτιο. 

Β.1.1.2.2.2.7. Εξαερισμός αποχέτευσης 

 Θα είναι από αυτοσβενόμενο σωλήνα πολυπροπυλενίου με στεγανωτικό δακτύλιο 
διπλού χείλους  με καπέλο, με αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία. Οι στήλες εξαερισμού 
των κατακόρυφων σωλήνων αποχέτευσης DN75 και  DN100 θα είναι ίδιας διάστασης 
DN75. 

Β.1.1.2.2.2.9. Αντλία ακαθάρτων νερών και λυμάτων  

Η αντλία ακαθάρτων νερών και λυμάτων θα τοποθετηθεί στο υπόγειο, στο φρεάτιο 
διαρροών, θα είναι παροχής 6,00m3/h και μανομετρικού 4,00mΣΥ. Θα έχει ενσωματωμένο 
πλωτηροδιακόπτη, καλώδιο με ρευματολήπτη τύπου σούκο μήκους 5m περίπου. Το 
κέλυφος αντλίας θα είναι από χυτοσίδηρο ενώ ο κινητήρας και τα πόδια της αντλίας από 
ανοξείδωτο χάλυβα. Θα έχει ικανότητα περάσματος στερεών διαστάσεων 35mm περίπου. 

Β.1.1.2.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Β.1.1.2.3.1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 Το τμήμα αυτό της Τεχνικής Περιγραφής αναφέρεται στις εργασίες και τον 
ενδεδειγμένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης αποχέτευσης λυμάτων, στους 
ελέγχους και δοκιμές της εγκατάστασης και στον τρόπο επιμέτρησης και το αντικείμενο 
πληρωμής των διαφόρων ειδών εργασιών που περιλαμβάνονται στην εγκατάσταση αυτή. 
Στο δίκτυο θα χρησιμοποιηθούν σωλήνες όπως αναφέρεται στα σχέδια και την 
παράγραφο Β.1.1.2.2.2.2.    

Β.1.1.2.3.1.1. Δίκτυο Σωληνώσεων 



 Γενικά όλες οι εργασίες την εγκατάστασης θα εκτελεσθούν σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στις αντίστοιχες ΕΤΕΠ και στην Τεχνική Οδηγία του ΤΕΕ "Εγκαταστάσεις σε 
κτίρια: Αποχετεύσεις" ΤΟΤΕΕ 2412/86. Κατά την κατασκευή του δικτύου οι πάσης φύσεως 
ενώσεις και συνδέσεις των σωληνώσεων του δικτύου θα είναι υδατοστεγείς και 
αεροστεγείς. Κατά την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων μεταξύ τους θα 
ακολουθούνται αυστηρά οι οδηγίες του κατασκευαστή. 

  (1). Συνδέσεις πλαστικών σωλήνων 

 - Για γωνίες, διακλαδώσεις, αλλαγές διατομής σωλήνων κλπ. θα χρησιμοποιηθούν 
ειδικά τεμάχια ίδιας κατασκευής με τους σωλήνες. 

 - Οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους ή με τα ειδικά τεμάχια θα γίνονται με 
σφήνωση του ευθέως άκρου του ενός μέσα στο ποτήρι με το στεγανωτικό δακτύλιο 
διπλού χείλους του άλλου, όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές και τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. 

  (2). Κλίσεις Σωληνώσεων 

 Οι επιτρεπτές κλίσεις για κάθε διαφορετική ονομαστική διάμετρο σωλήνα (Ο.Δ.) 
είναι οι εξής: 

Μέσα στα κτίρια: 

Ο.Δ. μέχρι  Φ100 mm κλίση 1 : 50 

Ο.Δ. μέχρι  Φ150 mm κλίση 1 : 66,7 

Έξω από το κτίριο: 

Ο.Δ. πάνω από  Φ100 mm κλίση 1 : DN/2 

  (3). Κατασκευή του Δικτύου 

 Η όδευση και οι διάμετροι των σωληνώσεων φαίνονται στα σχέδια ΑΠ-1 έως ΑΠ-5 
και ΑΠ-6  αντίστοιχα.  

 - Οι οριζόντιες ορατές σωληνώσεις θα στηρίζονται με στηρίγματα διαιρούμενου 
τύπου ανά 1,20 m ενώ στις αλλαγές διευθύνσεων θα στηρίζονται σε σημεία που απέχουν 
το πολύ 0,30 m από το εξάρτημα αλλαγής διεύθυνσης. 

 - Κατά την διάρκεια των εργασιών κατασκευής όλα τα ελεύθερα άκρα των 
σωλήνων πρέπει να φράσσονται με προσωρινά κατάλληλα βύσματα έτσι ώστε να 
παρεμποδίζεται απολύτως η είσοδος ξένων σωμάτων μέσα στους σωλήνες. 

 - Η τοποθέτηση των πλαστικών σωλήνων μέσα στο έδαφος θα γίνει σύμφωνα με 
την διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 7.2.2.1 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86. Ο αγωγός θα 
είναι υπόγειος και θα τοποθετηθεί σε χαντάκι. Το πλάτος εκσκαφής του χαντακιού 
καθορίζεται σε 0,40 m. και το βάθος εκσκαφής σε 1,0 m. περίπου ανάλογα με την κλίση 
του εδάφους. Η τοποθέτηση του σωλήνα αποχέτευσης μέσα στο χαντάκι θα γίνει πάνω σε 
στρώμα άμμου πάχους 15 cm. Αφού τοποθετηθεί ο σωλήνας θα σκεπαστεί με άμμο 
πάχους 15 cm. πάνω από αυτό και θα γίνει επίχωση του χαντακιού με χώματα 



απαλλαγμένα από βραχώδη υλικά. Στην τιμή μονάδος του αγωγού αποχέτευσης 
περιλαμβάνεται και η σύνδεσή του με τον υπάρχοντα αγωγό. 

Οι κατακόρυφες στήλες αερισμού θα επεκτείνονται πάνω από τη στέγη  κατά 
0,30μ . Εάν η οριζόντια απόστασή της στήλης αερισμού και του πλησιέστερου 
εξωτερικού ανοίγματος (πόρτα ή παράθυρο) είναι μικρότερη από 3μ η στήλη θα 
επεκτείνεται πάνω από τη στέγη τόσο ώστε η κατακόρυφη απόσταση από το πρέκι 
να είναι τουλάχιστον 1μ. Η έξοδος των σωληνώσεων (εξαερισμού αποχετεύσεων 
και χώρων W.C.) από τη στέγη, θα γίνεται με ειδικά τεμάχια από P.V.C. με 
ρυθμιζόμενη βάση κεραμίδι ώστε να τοποθετείται σε οποιαδήποτε κλίση στέγης 
από 20°-50°, πλήρως προσαρμοζόμενα σε όλους τους τύπους κεραμιδιών, ιδίας 
απόχρωσης με τα κεραμίδια (κατά προτίμηση), με  καπέλο εξαερισμού στο άκρο.  

  (4). Τάπες Καθαρισμού 

 Σε κάθε απόληξη και αρχή των ευθέων οριζοντίων τμημάτων του δικτύου, σε 
αλλαγές διεύθυνσης καθώς και σε ευθείες οδεύσεις (χωρίς διακλαδώσεις), κάθε 15 μέτρα 
μήκους θα τοποθετούνται στόμια καθαρισμού είτε σε νεκρή προέκταση του σωλήνα της 
αρχής του ευθέως τμήματος του αγωγού, είτε σε διακλάδωση καθαρισμού που 
κατασκευάζεται με ημιταύ και στην οποία τοποθετείται το στόμιο καθαρισμού. Οι 
διακλαδώσεις καθαρισμού θα κατασκευάζονται με τέτοια διεύθυνση ούτως ώστε στην 
κανονική λειτουργία του δικτύου να μην συγκρατούν λύματα, η δε γωνία τους με το δίκτυο 
θα είναι 135° (χρησιμοποίηση ειδικού ημιταύ και ανοιχτής καμπύλης). Οι τάπες 
καθαρισμού θα είναι σε θέσεις προσιτές για τον καθαρισμό και διατεταγμένες κατά τέτοιο 
τρόπο σε σχέση με τα δομικά στοιχεία, με τις σωληνώσεις και τον μόνιμο εξοπλισμό ούτως 
ώστε να είναι δυνατός ο καθαρισμός αν απαιτηθεί.  

  (5). Μηχανικός Σίφωνας Ακαθάρτων 

 Ο μηχανικός σίφωνας ακαθάρτων θα τοποθετηθεί μετά το στεγανό φρεάτιο Φ.  

 (6). Φρεάτια Αγωγών Αποχέτευσης  

 Θα κατασκευαστούν ένα φρεάτιο διαστάσεων 30Χ30cm, έντεκα φρεάτια 
διαστάσεων 40Χ40cm στον περιβάλλοντα χώρο και δύο στα μπαλκόνια του ισογείου 
(σχέδιο ΑΠ-2).  

Ο πυθμένας των φρεατίων (πλην μπαλκονιών) θα διαστρωθεί με γκρο-μπετόν 
αναλογίας 200 kgr τσιμέντου ανά m3 σε πάχος 10 cm επί του οποίου θα διαμορφωθεί 
αυλάκι με ενσωματωμένη μέσα στο γκρο-μπετόν σωλήνα ΡVC ιδίας διαμέτρου με αυτήν 
του διερχομένου σωλήνα, ίσιου ή καμπύλου, ο οποίος θα προσαρμόζεται στεγανά στους 
κύριους αγωγούς αποχέτευσης που συμβάλλουν στον πυθμένα του φρεατίου. 

 Τα στόμια των απορρεόντων στο φρεάτιο λοιπών δευτερευόντων αγωγών θα 
τοποθετούνται υψηλότερα από τον αύλακα του κύριου αγωγού. 

 Τα τοιχώματα των φρεατίων ανάλογα με το βάθος τους, θα κατασκευασθούν: 

  α. Από δρομική πλινθοδομή, με πλήρεις πλίνθους και τσιμεντοκονία 400 
kgr/m³ με άμμο θάλασσας για βάθη έως 0,75 m. 



  β. Από μπατική πλινθοδομή και κατά τα λοιπά ως άνω, για βάθη 0,75-1,00 
m. 

  γ. Από οπλισμένο σκυρόδεμα για μεγαλύτερα βάθη. 

 Τα τοιχώματα και ο πυθμένας του φρεατίου θα επιχρισθούν με τσιμεντοκονία 
πατητή 600 kgr/m³ με άμμο θάλασσας, πάχους 2 cm (αναλογίας 1:2 τσιμέντου με άμμο 
θάλασσας), με λείανση της επιφάνειας με μυστρί. 

 Οι διαστάσεις των φρεατίων εξαρτώνται από το βάθος αυτών και τον αριθμό των 
αγωγών που συμβάλλουν σ' αυτά (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα αντίστοιχα άρθρα 
του τιμολογίου). 

 

 
 Διαστάσεις Βάθος 
                 ------------------------------------------------------- 
 30 χ 30 cm εως 50 cm 
 30 x 40 cm εως 50 cm 
 40 x 50 cm 50εως 75 cm 
 50 x 60 cm       75 εως 100 cm 
 60 x 70 cm       100 εως 150 cm 
 70 x 80 cm        100 εως 150 cm 
 90 x 100 cm         ανω των 150 cm 

 Τα φρεάτια καλύπτονται με διπλά χυτοσιδηρά καλύμματα διαστάσεων ανάλογων με 
την διατομή τους. 

 Τα φρεάτια των μπαλκονιών των διαμερισμάτων του ισογείου θα καλύπτονται με 
κάλυμμα αποτελούμενο από καπάκι και πλαίσιο από αλουμίνιο. Θα έχει διπλό 
παρέμβυσμα και το καπάκι θα βιδώνεται στο πλαίσιο με βίδες τύπου Allen. Το καπάκι θα 
έχει βάθος τουλάχιστον 5cm για την πλήρωση του με τσιμέντο και διάστρωση με πλακάκι 
ίδιο με του δαπέδου όπου θα τοποθετηθεί. Η πλήρωση του καπακιού θα γίνει σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή. O Ανάδοχος μαζί με το καπάκι θα παραδώσει και το κλειδί 
ανύψωσης και χρήσης. 

 (7). Τελικό Στεγανό Φρεάτιο Αποχέτευσης 

Το στεγανό τελικό φρεάτιο (Φ) θα κατασκευαστεί από σκυρόδεμα C20/25 
ενισχυμένο με στεγανοποιητικό μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης 
υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 και οπλισμό από εσχάρα Φ10/150, όπως 
φαίνεται στο σχέδιο ΑΠ-2.  

Το φρεάτιο θα είναι εξωτερικών διαστάσεων 240cm Χ 240cm (καθαρές 
εσωτερικές διαστάσεις: 200cm Χ 200 cm). Τα τοιχώματα και ο πυθμένας του φρεατίου 
θα έχει πάχος 20 cm, ενώ το βάθος έδρασης από τη στέψη θα είναι περίπου 2,00 m.  

Το φρεάτιο θα εδραστεί σε σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15, πάχους 10 cm, 
ενισχυμένου με δομικό πλέγμα Τ-131.  



Μετά τον καθαρισμό των επιφανειών του φρεατίου και το κόψιμο των φουρκετών, 
γίνεται επισκευή τυχόν ρωγμών και φωλιών με επισκευαστικό κονίαμα και στεγάνωση των 
εξωτερικών επιφανειών του φρεατίου με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα και των 
εσωτερικών με τσιμεντοειδές δύο συστατικών σε δύο στρώσεις. Το κόστος για τις εργασίες 
προετοιμασίας των επιφανειών είναι ανηγμένες στο Τιμολόγιο Μελέτης 

Η επίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος θα γίνει με χώματα, 
προϊόντα της εκσκαφής του, απαλλαγμένα από υλικά που μπορεί να τραυματίσουν τα 
τοιχώματα των φρεατίων μέχρι την στάθμη του φυσικού εδάφους, χωρίς ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συμπύκνωσης. 

Τα καλύματα των φρεατίων (άρθρο 17-Υ) θα είναι κλάσης D 400 με ελάχιστη 
αντοχή 400 kN (40tn), διαστάσεων 800Χ800Χ75mm, τετράγωνα, κατασκευασμένα  από 
ελατό (σφαιροειδή)  χυτοσίδηρο GJS 500-7 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083. Ο 
σχεδιασμός και η κατασκευή θα είναι σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ124/94 
και θα πιστοποιούνται από σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

Επισημαίνεται, ότι για να είναι ευχερής η ανεύρεση και επίσκεψη του φρεατίου, 
θα είναι υπερυψωμένο του φυσικού εδάφους κατά  10 cm. 

(8). Στήριξη Υδραυλικών Υποδοχέων 

 Η τοποθέτηση των υδραυλικών υποδοχέων θα γίνει στις θέσεις που σημειώνονται 
στα σχέδια της μελέτης.  

 Τα εξαρτήματα στερέωσης και στήριξης των διαφόρων υδραυλικών υποδοχέων 
πρέπει να είναι κατάλληλα για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις 
οδηγίες του κατασκευαστή των υδραυλικών υποδοχέων. Αυτοσχέδια στηρίγματα ή άλλοι 
τρόποι στήριξης από αυτούς που συνιστά ο κατασκευαστής των υδραυλικών υποδοχέων 
δεν θα γίνουν δεκτοί.                                                                                                                                                                                                                                                                        

 (9). Συνδέσεις Υδραυλικών Υποδοχέων 

 Η σύνδεση των υδραυλικών υποδοχέων όταν είναι επίτοιχη και εμφανής, το σημείο 
σύνδεσης θα καλύπτεται από κατάλληλη επιχρωμιωμένη ροζέτα. 

 - Η σύνδεση της λεκάνης WC με το δίκτυο αποχέτευσης θα γίνεται με ειδική 
στεφάνη που θα φέρει στο ένα άκρο της ελαστικό παρέμβυσμα ώστε να σφηνώνεται μέσα 
σε αυτό η έξοδος της λεκάνης και στο άλλο άκρο της θα εισέρχεται στον πλαστικό σωλήνα 
αποχέτευσης και θα συγκολληθεί με ειδική κόλλα. 

 Όλοι οι υδραυλικοί υποδοχείς και υδραυλικές κατασκευές οι οποίες ενώνονται στο 
αποχετευτικό δίκτυο θα ενώνονται μέσω μίας μόνο παγίδας, τοποθετημένης όσο το 
δυνατόν πλησιέστερα προς τον υδραυλικό υποδοχέα. 

 Β.1.1.2.3.2. ΕΛΕΓΧΟΙ  ΚΑΙ  ΔΟΚΙΜΕΣ 

 Η δοκιμή στεγανότητας και απρόσκοπτης και ομαλής λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων αποχέτευσης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις "περί Εσωτερικών 
Υδραυλικών Εγκαταστάσεων" που αναφέρονται στην με αρ. 61800 του 1973 εγκύκλιο του 
Υπ. Συγκοινωνιών. 



 Το δίκτυο αποχέτευσης θα υποστεί δύο δοκιμές. Η μία θα γίνει με νερό υπό πίεση 
και η άλλη με αέρα, αφού πρώτα τοποθετηθούν όλοι οι υδραυλικοί υποδοχείς. 

 Κατά την δοκιμή με νερό κλείνονται όλα τα ανοίγματα στις σωληνώσεις εκτός ενός 
στην ανωτάτη στάθμη. Στη συνέχεια γεμίζει όλο το σύστημα με νερό μέχρι να υπερχειλίσει 
από την απόληξη του δικτύου στην ανωτάτη στάθμη. Η δοκιμή θεωρείται επιτυχημένη 
όταν κάθε τμήμα της εγκατάστασης δοκιμάζεται σε πίεση νερού όχι μικρότερη των 3 ΜΣΥ 
η οποία θα διατηρείται σταθερή επί 30 λεπτά χωρίς να προστεθεί νέα ποσότητα νερού. 

 Η τελική δοκιμή γίνεται με αέρα και ελέγχεται η στεγανότητα των παγίδων. Ο αέρας 
εισάγεται από οποιοδήποτε κατάλληλο σημείο και διατηρείται επί 15 λεπτά σε πίεση 25 
χλσ.ΣΥ. Αν δεν παρατηρηθεί οποιαδήποτε διαρροή νερού από τις παγίδες, το δίκτυο 
θεωρείται αεροστεγές και η δοκιμή πετυχημένη. 

 Αν κατά την διάρκεια των δοκιμών διαπιστωθεί οποιαδήποτε ανωμαλία, ο 
εργολάβος οφείλει αμέσως να την αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες. Αν επίσης 
διαπιστωθεί οποιαδήποτε ζημιά σε τμήμα σωλήνα θα αντικαθίσταται αμέσως ολόκληρος ο 
σωλήνας. 

 Οι παραπάνω δοκιμές μπορούν να γίνουν τμηματικά και με την παρακάτω σειρά: 

  - Δοκιμή του γενικού αποχετευτικού αγωγού έξω από το κτίριο 

  - Δοκιμή του γενικού αποχετευτικού αγωγού μέσα στο κτίριο καθώς και του 
δικτύου σωληνώσεων μέχρι ύψους 3 μέτρων από το υψηλότερο σημείο του γενικού 
αποχετευτικού αγωγού μέσα στο κτίριο. 

  - Τελική δοκιμή ολοκλήρου του συστήματος. 

 Δεν θα γίνονται επιχώσεις ή εγκιβωτισμοί σωληνώσεων ή με οποιοδήποτε τρόπο 
κάλυψη των σωλήνων πριν γίνουν οι παραπάνω δοκιμές κατά τμήματα ή στο σύνολο του 
έργου. 

Β.1.1.2.3.3. ΤΡΟΠΟΣ  ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 

  (1). Σωληνώσεις 

 - Οι κάθε είδους σωληνώσεις θα επιμετρούνται μετά την πλήρη διαμόρφωση και 
τοποθέτηση των κατ’  άξονα και με αφετηρία ή τέρμα μήκους την τομή των αξόνων δύο 
διασταυρούμενων σωλήνων, συμπεριλαμβανομένων και όλων των ειδικών τεμαχίων και 
υλικών συνδέσεων. 

 - Στην τιμή του μέτρου περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα απαιτούμενα 
εργαλεία και όργανα για την ειδική κατασκευή των σωληνώσεων αυτών, δηλαδή συσκευή 
συγκόλλησης όλων των ειδών, κοπτικά εργαλεία, ειδικά στηρίγματα για τις εργασίες 
διαμόρφωσης κλπ. 

 - Τα  κάθε  είδους  στηρίγματα  σωληνώσεων  είτε  αγκυρούμενα  σε  τοίχους ή 
αναρτόμενα από την οροφή δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα, θεωρούνται ότι περιλαμβάνονται 
στις εργασίες σωληνώσεων. 

  (2). Εξαρτήματα 



 Όλα τα σιφώνια δαπέδων, οι κεφαλές αερισμού και ο μηχανικός σίφωνας θα 
επιμετρούνται σε κομμάτια πλήρως τοποθετημένα. 

  (3). Μεταλλικές Κατασκευές 

 Τα χυτοσιδηρά καλύμματα των φρεατίων, οι σιδηρές σχάρες και κάθε φύσης άλλη 
μεταλλική κατασκευή θα επιμετρούνται σε χιλιόγραμμα τοποθετημένου υλικού. 

  (4). Φρεάτια 

 Τα φρεάτια του δικτύου αποχέτευσης θα επιμετρούνται κατά τα αντίστοιχα κονδύλια 
του τιμολογίου. 

Β.1.1.2.3.4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 0ι τιμές μονάδας των σωλήνων περιλαμβάνουν και την προμήθεια και τοποθέτηση 
όλων των εξαρτημάτων όπως ειδικών κομματιών, αγκίστρων στερέωσης, στηριγμάτων, 
κλπ. των μη τιμολογούμενων ιδιαίτερα και κάθε εργασία κοπής, σύνδεσης, στερέωσης, 
δοκιμής, καθαρισμού, κλπ. 

 Οι τιμές μονάδας της εγκατάστασης περιλαμβάνουν την προμήθεια, προσκόμιση 
επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών, την 
δαπάνη των κάθε φύσης δοκιμών καθώς και κάθε άλλη εργασία σχετική με την 
εγκατάσταση που αναφέρεται ή όχι στο τμήμα αυτό, απαραίτητη όμως για την πλήρη και 
άρτια λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

 Οι τιμές μονάδας εξαρτημάτων των τιμολογούμενων ιδιαίτερα, περιλαμβάνουν την 
προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών, καθώς και κάθε εργασία 
σύνδεσης προς τους σωλήνες, στερέωσης, δοκιμής, καθαρισμού, κλπ. 

 Επίσης στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται τα κάθε είδους έξοδα που αφορούν τα 
εργαλεία και τα μηχανήματα για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών. 

Β.1.1.3. ΕΙΔΗ  ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

 Ο αριθμός και η θέση των ειδών υγιεινής και των εξαρτημάτων τους, φαίνονται στα 
σχέδια ΑΠ-3, ΑΠ-4  και θα τοποθετηθούν όπως περιγράφονται παρακάτω.  

 Όλα τα είδη υγιεινής καθώς και όλα τα ειδικά τεμάχια (άγγιστρα, σαπωνοθήκη κ.λπ.) 
θα είναι από πορσελάνη χρώματος λευκού της εγκρίσεως της Υπηρεσίας με γραπτές 
τεχνικές προδιαγραφές από το εργοστάσιο κατασκευής που να αποδεικνύουν ποιότητα ίση 
ή καλύτερη από την περιγραφόμενη στις επόμενες παραγράφους.  

Όλες οι παροχές θερμού και ψυχρού νερού στις μπαταρίες των νιπτήρων, ψυχρού 
νερού στις λεκάνες W.C. και θερμοσίφωνες, θα γίνονται μέσω σφαιρικού εύκαμπτου 
σωλήνα (flexible) με ρακόρ και με γωνιακούς διακόπτες με τις ροζέτες τους, όλες 
ορειχάλκινα επιχρωμιωμένα. 

Σε κάθε W.C-1 (λουτρό) θα τοποθετηθούν δύο διπλά άγκιστρα, μία 
πετσετοκρεμάστρα διπλή, μία χαρτοθήκη, μία σαπωνοθήκη και ένα έπιπλο-καθρέπτης.  Σε 
κάθε W.C-2 θα τοποθετηθούν ένα διπλό άγκιστρο, μία πετσετοκρεμάστρα διπλή, μία 
χαρτοθήκη, μία σαπωνοθήκη, μία εταζέρα και ένας καθρέπτης.  



Β.1.1.3.1. Εξοπλισμός Χώρων Υγιεινής   

Ο όρος "τοποθέτηση" είδους υγιεινής, περιλαμβάνει την προμήθεια και μεταφορά 
του, τη σωστή και καλή στερέωσή του και την πλήρη σύνδεσή του με τα δίκτυα ύδρευσης 
και αποχέτευσης, δηλαδή μετά την τοποθέτηση, να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. 

Β.1.1.3.1.1 Είδη υγιεινής 

 Όλα τα είδη υγιεινής του κτιρίου, καθώς και όλα τα ειδικά τεμάχια (χαρτοθήκη, 
άγγιστρα κ.λπ.) θα είναι από πορσελάνη χρώματος λευκού της εγκρίσεως της Υπηρεσίας 
συνοδευόμενα με γραπτές τεχνικές προδιαγραφές από το εργοστάσιο κατασκευής τους 
που πρέπει να διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό συμμόρφωσης για συστήματα ποιότητας με 
βάση τα πρότυπα ΕΝ ISO 9001 ή 9002 του ΕΛΟΤ ή άλλου Διεθνή Οργανισμού 
Πιστοποίησης Ποιότητας, καθώς και πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ποιότητα ίση ή 
καλύτερη από την περιγραφόμενη στην παρακάτω υποπαράγραφο. 

Β.1.1.3.1.1.1. Νιπτήρας  

Ο νιπτήρας θα είναι κατασκευασμένος από πορσελάνη ειδών υγιεινής (VITREOUS 
CHINA ή SANITARY PORCELAIN), δηλαδή από κεραμικό υψηλής ποιότητας και άριστης 
ποιότητας υαλώματος. 

 Οι νιπτήρες που θα τοποθετηθούν στα W.C-1  θα είναι με κολόνα δαπέδου  
διαστάσεων περίπου 60Χ55 cm  με βαλβίδα χρωμέ (στραγγιστήρα), πώμα χρωμέ 
(ανοιγόμενο με μοχλό), σιφόνι, στηρίγματα, ρακόρ, και εύκαμπτους σωληνώσεις σύνδεσης 
(flexible). Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο άρθρο τιμολογίου. Το σιφόνι θα 
είναι ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο διαμέτρου Φ 1 1/4". 

Οι νιπτήρες που θα τοποθετηθούν στα W.C-2 θα είναι διαστάσεων περίπου 50Χ35 
cm  με βαλβίδα χρωμέ (στραγγιστήρα), πώμα χρωμέ, σιφώνι, στηρίγματα, ρακόρ, και 
εύκαμπτους σωληνώσεις σύνδεσης (flexible). Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στο 
αντίστοιχο άρθρο τιμολογίου. 

Το σιφόνι κατά τη σύνδεσή του με την αποχέτευση και πριν από την επιφάνεια του 
τοίχου θα είναι εφοδιασμένο με ροζέττα, επιχρωμιωμένη, ρυθμιζόμενης θέσης. 

Β.1.1.3.1.1.2. Λεκάνη αποχωρητηρίου καθημένου τύπου  

 Η λεκάνη αποχωρητηρίου και το δοχείο έκπλυσης θα είναι κατασκευασμένη 
από πορσελάνη ειδών υγιεινής (VITREOUS CHINA ή SANITARY PORCELAIN) δηλαδή 
από κεραμικό υψηλής ποιότητας και άριστης ποιότητας υαλώματος. 

 Η λεκάνη θα είναι του "καθημένου τύπου" (AL ANGHLAISE) και θα φέρει υδραυλική 
έμφραξη, δηλαδή σιφόνι, του οποίου η χάραξη πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να διευκολύνει 
την απόπλυση. Εξάλλου το βάθος της κόφτρας πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 εκ., ώστε να 
μην προξενείται κάθοδος της στάθμης ασφαλείας στις περιπτώσεις που η χρησιμοποίηση 
είναι μικρή. 

 Το σιφόνι της λεκάνης θα φέρει στόμιο αερισμού με πώμα. Το πίσω μέρος των 
χειλιών του καθίσματος της λεκάνης θα διαμορφώνεται σε στόμιο για το σωλήνα του 
ύδατος απόπλυσης, έτσι το ύδωρ απόπλυσης ερχόμενο από δοχείο έκπλυσης από το 
στόμιο εκροής πρέπει να κατευθύνεται κατά τη μεγάλη του μάζα προς το σιφόνι της 



λεκάνης ενώ μόνο μικρή ποσότητα αυτού με τη βοήθεια λαιμού να αποπλένει τις παρειές 
της λεκάνης. Η διάμετρος εξόδου του σιφωνίου πρέπει να είναι εσωτερικά τουλάχιστον 80 
χλστ. και εξωτερικά 100 χλστ. Το στόμιο εξόδου του σιφωνίου μπορεί να είναι εξωτερικό 
(πίσω ή πλάγιο) ή κεκαμμένο (κατακόρυφο) ανάλογα προς τη διάταξη της εγκατάστασης. 

 Η λεκάνη συνοδεύεται από πλαστικό κάλυμμα και κάθισμα βαρέως τύπου λευκό, 
αντιμικροβιακό (ή από βακελίτη) πάντοτε με τους κοχλίες στήριξή της πάνω στο δάπεδο, 
όπως και το παρέμβυσμα, οπότε τελικά επιχρίεται στον αρμό του με τσιμέντο ή ειδικό 
πλαστικό υλικό. H λεκάνη θα συνοδεύεται από το δοχείο έκπλυσης από πορσελάνη, 
διπλής παροχής με χωρητικότητα νερού 15lit περίπου, ρακόρ, εύκαμπτους σωληνώσεις 
σύνδεσης (flexible). Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο άρθρο τιμολογίου. 

Β.1.1.3.1.1.3. Λουτήρας (μπανιέρα) 

Ο λουτήρας θα είναι ακρυλικός σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ (ΕΝ 263 και ΕΝ-198) 
χρώματος λευκού, θα έχει αντιολισθητικό δάπεδο, χειρολαβές, βαλβίδα εκροής και 
υπερχείλισης. Οι διαστάσεις των λουτήρων θα είναι 1,80 x 0,80 εκατ. πλην του 
διαμερίσματος Δ2 στο ισόγειο που θα είναι  1,60 x 0,80 εκατ. Η τοποθέτηση των λουτήρων 
θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. Ο λουτήρας θα συνοδεύεται από 
τις βάσεις στήριξης και τους κοχλίες. Επισημαίνεται ότι κάθε χρήση φλόγας πρέπει να 
γίνεται μακριά από τον λουτήρα. 

 Οι κλίσεις των τοιχωμάτων και του πυθμένος της λεκάνης πρέπει να είναι καλά 
μελετημένες ώστε αφ' ενός να προσφέρεται στη χρήση, αφ' ετέρου δε να προκαλούν 
ταχεία και τελεία εκκένωση. 

 Στο κατώτερο σημείο του πυθμένα η λεκάνη φέρει βαλβίδα εκκενώσεως διαμέτρου 
Φ.2" με χρωμέ πώμα, ρυθμιζόμενο από περιστροφικό κομβίο στη κάθετη παρειά του 
λουτήρα.   

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο άρθρο τιμολογίου. 

Β.1.1.3.1.1.4. Νεροχύτης  

Ο νεροχύτης θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, 18/8 με δύο γούρνες 
εργοστασίου που να κατέχει Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας με βάση τα πρότυπα 
ΕΝ ISO 9001 ή ΕΝ ISO 9002, σε ισχύ, διαστάσεων περίπου 1,00Χ0,50m και πάχους 
1,2mm γυαλισμένος ή σαγρέ. Θα συνοδεύεται με τη βαλβίδα (στραγγιστήρα), σιφόνι 
πλαστικό (με αναμονή σύνδεσης και για πλυντήριο πιάτων), τα στηρίγματα, ρακόρ, 
εύκαμπτους σωληνώσεις σύνδεσης (flexible) νερού. 

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο άρθρο τιμολογίου.  

Β.1.1.3.1.2. Ειδικά τεμάχια 

α) Άγγιστρο αναρτήσεως πετσετών, χωνευτό, διπλό, από πορσελάνη, ειδών 
υγιεινής (VITREOUS CHINA ή SANITARY PORCELAIN), δηλαδή από κεραμικό υψηλής 
ποιότητας, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 04-04-03-03 "Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής".  

β) Σαπωνοθήκη χωνευτή από πορσελάνη ειδών υγιεινής (VITREOUS CHINA ή 
SANITARY PORCELAIN), δηλαδή από κεραμικό υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 04-04-03-03 "Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής".  



γ) Σαπωνοσπογγοθήκη χωνευτή από πορσελάνη ειδών υγιεινής (VITREOUS 
CHINA ή SANITARY PORCELAIN), δηλαδή από κεραμικό υψηλής ποιότητας, σύμφωνα 
με την ΕΤΕΠ 04-04-03-03 "Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής".  

δ) Χαρτοθήκη χωνευτή διαστάσεων 15cmX15cm, από πορσελάνη ειδών υγιεινής 
(VITREOUS CHINA ή SANITARY PORCELAIN), δηλαδή από κεραμικό υψηλής ποιότητας, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 04-04-03-03 "Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής".  

ε) Εταζέρα μήκους 60cm, από πορσελάνη ειδών υγιεινής (VITREOUS CHINA ή 
SANITARY PORCELAIN), δηλαδή από κεραμικό υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 04-04-03-03 "Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής".  

στ) Καθρέπτης τοίχου, πάχους 5 mm, μπιζουτέ, με κορνίζα από ενισχυμένο PVC, 
συνολικής επιφάνειας 0,30-0,42m2. Η επιλογή του καθρέπτη και των επιμέρους 
διαστάσεων θα είναι της απολύτου επιλογής της Υπηρεσίας.  

ζ) Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού νερού, αυτόματου αναμείξεως 
(αναμεικτική), με κορμό ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένος ½΄΄ επί νιπτήρος μίας οπής με 
αυτόματη βαλβίδα, ενσωματωμένο φίλτρο, ευρωπαϊκής προέλευσης και η οποία να πληροί 
την προδιαγραφή  ΕΝ 200,  εργοστασίου που να κατέχει Πιστοποιητικό Διασφάλισης 
Ποιότητας με βάση τα πρότυπα ΕΝ ISO 9001 ή ΕΝ ISO 9002, σε ισχύ.  

η) Αναμικτήρας θερμού-ψυχρού νερού ½΄΄ για λουτήρα  επίτοιχη με σπιράλ 
1,50m, “τηλέφωνο” δύο λειτουργιών και σταθερό στήριγμα εργοστασίου που να κατέχει 
Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας με βάση τα πρότυπα ΕΝ ISO 9001 ή ΕΝ ISO 9002, 
σε ισχύ, επιχρωμιωμένος,  με μοχλό εναλλαγής (κάνουλας - ντους).  

θ) Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού νερού, αυτόματου αναμείξεως 
(αναμεικτική), με κορμό ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένος ½΄΄ επί νεροχύτου κουζίνας μίας 
οπής με αυτόματη βαλβίδα, ενσωματωμένο φίλτρο, ευρωπαϊκής προέλευσης με  
αποσπώμενο ντους (ρουξούνι), επιλογή δύο τρόπων ροής και η οποία να πληροί την 
προδιαγραφή  ΕΝ 200,  εργοστασίου που να κατέχει Πιστοποιητικό Διασφάλισης 
Ποιότητας με βάση τα πρότυπα ΕΝ ISO 9001 ή ΕΝ ISO 9002, σε ισχύ. Επισημαίνεται ότι 
το ύψος του σημείου της τελικής εκροής θα βρίσκεται σε ύψος τουλάχιστον 20,0cm πάνω 
από το επίπεδο του πάγκου κουζίνας.  

ι) Έπιπλο μπάνιου καθρέπτη-ερμαρίου. Όλα τα ξύλινα στοιχεία του επίπλου θα 
είναι από ινοσανίδα (MDF) ανθυγρή, πάχους 16mm, από λευκή λάκα, συνολικής 
επιφάνειας 0,42-0,50m2. Το έπιπλο θα διαθέτει ερμάριο, βάθους και πλάτους 15,0-20,0cm 
και ύψους όσο το ύψος του καθρέπτη, θυρόφυλλο με μεντεσέδες με απόσβεση και δύο (2) 
εσωτερικά ράφια, εξωτερικό ράφι στην κάτω πλευρά του επίπλου και γείσο στην πάνω 
πλευρά με δύο (2) ενσωματωμένα φωτιστικά και  αντίστοιχες λάμπες LED κατάλληλης 
ισχύος, σύμφωνα με το Σκαρίφημα 3. Η τελική επιλογή του επίπλου θα είναι της 
απολύτου επιλογής της Υπηρεσίας. Επισημαίνεται ότι το εν λόγω έπιπλο θα τοποθετηθεί 
στα WC1 των διαμερισμάτων του τυπικού ορόφου και στο WC του διαμερίσματος Δ2 του 
ισογείου, ενώ στα WC2 θα τοποθετηθούν οι εταζιέρες πορσελάνης και οι καθρέπτες, όπως 
περιγράφονται παραπάνω. 

Β.1.1.4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 



Η εγκατάσταση περιλαμβάνει την αποχέτευση των όμβριων υδάτων από τη στέγη 
και τα μπαλκόνια των διαμερισμάτων. Θα γίνει σύμφωνα με το σχέδια ΑΠ-2, ΑΠ-3, ΑΠ-4, 
ΑΠ-5 και ΑΠ-6.  

Tα όμβρια των υδάτων συλλέγονται με οριζόντιους συλλεκτήριους αγωγούς 
(λούκια) από τη στέγη και μέσω κατακόρυφων αγωγών καταλήγουν με ελεύθερη απορροή 
στο πεζοδρόμιο, μέσω ειδικού τεμαχίου (γωνιά 45ο). Οι οριζόντιοι συλλεκτήριοι αγωγοί θα 
είναι ανοικτής ημικυκλικής διατομής. Σε κάθε μπαλκόνι θα τοποθετηθεί απορροή δαπέδου 
εξόδου Φ50 με σχαράκι ανοξείδωτο Φ100. Στις κατακόρυφες στήλες θα συνδεθούν τα 
μπαλκόνια όλων των ορόφων πλην του ισογείου. Η απορροή των μπαλκονιών του 
ισογείου θα γίνει απ’ ευθείας στο πεζοδρόμιο.  

Οι οριζόντιοι συλλεκτήρες αγωγοί και οι κατακόρυφοι θα κατασκευαστούν από u-
PVC, λευκού χρώματος, και θα έχουν αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Θα είναι σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ (ΕΛΟΤ 1256). Οι συνδέσεις του ανοικτού οριζόντιου 
συλλεκτήριου αγωγού και των απορροών μπαλκονιού με τις κατακόρυφες στήλες θα 
γίνεται με τα ειδικά εξαρτήματα που προτείνει ο κατασκευαστής. Τυποποιημένα 
εξαρτήματα (και όχι ιδιοκατασκευές) θα χρησιμοποιηθούν για τις γωνιές, τις μετατοπίσεις 
των κατακόρυφων στηλών, τις εξόδους των ομβρίων κλπ. Όλα τα εξαρτήματα (καμπύλες, 
ταυ, ημιταυ, συστολές, γωνιές, μούφες, τέρματα, στηρίγματα κλπ.) θα είναι του ιδίου 
εργοστασίου με τις κατακόρυφες στήλες και τους ανοικτούς οριζόντιους συλλεκτήριους 
αγωγούς. Θα χρησιμοποιηθούν στηρίγματα και κόλλες που θα προτείνει ο κατασκευαστής. 
Όλη η κατασκευή θα γίνει σύμφωνα και με τις οδηγίες του κατασκευαστή των σωλήνων.    

 
  



ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β.1.2. ΘΕΡΜΑΝΣΗ  

ΓΕΝΙΚΑ 

  Η εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τα 
σχέδια ΑΠ-1, ΑΠ-2, ΑΠ-3 και  ΑΠ-4, την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, τις προσωρινές 
εθνικές τεχνικές προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ), τις Τεχνικές Οδηγίες του TEE 2421/86, Μέρη 1 
και 2 όσον αφορά στον τρόπο κατασκευής, την ποιότητα των χρησιμοποιουμένων υλικών 
και τις δοκιμές των εγκαταστάσεων, την Προδιαγραφή Π-360 της Υπηρεσίας (εφ' όσον δεν 
καλύπτεται από τα προηγούμενα) και τους κανόνες της τέχνης. 

Η επιμέτρηση και πληρωμή των διαφόρων εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τα είδη 
μονάδων και τις τιμές των αντιστοίχων άρθρων του Συμβατικού Τιμολογίου Μελέτης.  

Ο ανάδοχος του έργου, υποχρεούται πριν από την έναρξη των εργασιών και αφού 
μελετήσει το φάκελο της μελέτης του έργου (σχέδια , Τ.Π., Προδιαγραφές κλπ.), να ζητήσει 
επεξηγήσεις ή και λύσεις σε τυχόν προκύπτοντα τεχνικά προβλήματα ή όπου κατά την 
γνώμη του υπάρχει ασάφεια στα συμβατικά τεύχη ως προς τον τρόπο εκτέλεσης 
οιασδήποτε εργασίας, σε συνεργασία με τους μελετητές του έργου όπως και στο άρθρο 7 
της Συμβατικής Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και στο άρθρο των Ειδικών όρων της 
Συμβατικής Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται. 

Όπου παρακάτω στην Τ.Π. αναφέρονται συγκεκριμένοι τύποι υλικών, αυτοί δίδονται 
ΜΟΝΟ ενδεικτικά και μπορεί να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε άλλοι τύποι, άλλου 
κατασκευαστή αλλά με ισοδύναμα τεχνικά χαρακτηριστικά και ποιότητα. 

Πριν την έναρξη των εργασιών, θα καταρτιστεί χρονοδιάγραμμα εργασιών. 

Β.1.2.1. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Γενικά 

 Θα κατασκευαστεί εγκατάσταση Παραγωγής και διανομής Θερμού νερού. Η 
εγκατάσταση θέρμανσης θα θερμαίνει τους χώρους της πολυκατοικίας και τους τοπικούς 
θερμαντήρες για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Οι θέσεις των θερμαντήρων είναι 
ενδεικτικές.  

Β.1.2.1.1. Εγκατάσταση Παραγωγής και διανομής Θερμού νερού 

 H παραγωγή ζεστού νερού θα γίνεται μέσω ενός λέβητα 470KW τοποθετημένου 
στο λεβητοστάσιο (σχέδιο ΘΕ-1) από το οποίο θα τροφοδοτούνται με ζεστό νερό τα 
θερμαντικά σώματα των χώρων και οι τοπικοί θερμαντήρες ζεστού νερού χρήσης 
(θερμοσίφωνες).   

Β.1.2.2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Β.1.2.2.1. Γενικά 

 Αντικείμενο του άρθρου αυτού είναι η προδιαγραφή των υλικών, συσκευών και 
μηχανημάτων των προαναφερθεισών εγκαταστάσεων. 

 



 

Β.1.2.2.2. Κανονισμοί 

 Όλα τα υλικά θα έχουν την σήμανση CE, θα είναι σύμφωνα με το IS0 9001 και με 
τους κανονισμούς των παρακάτω αναφερομένων οργανισμών : 

  - Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) 

  - Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN) 

  - Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ΙSΟ) 

  - Αμερικανικός Σύνδεσμος Πυρασφάλειας (ΝFΡΑ) 

 Τα πιστοποιητικά σήμανσης CE και ISO 9001 θα είναι πρωτότυπα και η χρονολογία 
ισχύος τους θα είναι τουλάχιστον έως και την εγγύηση του έργου (σε περίπτωση λήξης της 
ισχύος τους θα προσκομίζεται βεβαίωση από τον κατασκευαστή των μηχανημάτων ότι έχει 
ξεκινήσει η διαδικασία για την αναθεώρηση τους-διαφορετικά τα μηχανήματα δεν θα 
γίνονται δεκτά). 

Β.1.2.2.3.Yποβολές  Υλικών 

 Κατασκευαστικά σχέδια (κ) ή πληροφορίες (π) κατασκευαστή από τα αποκόμματα 
καταλόγων ή δείγματα (δ), θα υποβληθούν για τα παρακάτω : 

- Σωλήνες (συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα και υλικά στήριξης) (π και δ) 

- Θερμαντικά σώματα (π) 

- Κυκλοφορητές (π) 

- Παρελκόμενα δικτύου σωληνώσεων (Βάνες, φίλτρα, απαερωτής κλπ) (π) 

- Όργανα ένδειξης (μανόμετρα, θερμόμετρα κλπ.) (π) 

- Δοχείο διαστολής (π) 

- Μονωτικά υλικά σωληνώσεων (π και δ) 

- Πλήρη Ηλεκτρολογικά Διαγράμματα (κ) 

- Λέβητας νερού (π) 

- Καυστήρας (π) 

- Πυροσβεστήρες (π) 

Β.1.2.2.4 ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

Β.1.2.2.4.1. Σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (PE-X) 



Οι σωλήνες θα είναι πλαστικοί από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (PE-Χ), με φράγμα 
οξυγόνου, κατάλληλοι για θέρμανση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 16892-93 / EN 
ISO 15875 και με πάχος τοιχώματος ανάλογο των διαμέτρων τους.   

 Θα έχουν σχεδιαστεί για χρόνο ζωής πάνω από 50 χρόνια, σε θερμοκρασίες μέχρι 
95°C και πιέσεις λειτουργίας 6 έως 10 bar. Το υλικό που είναι κατασκευασμένες θα πρέπει 
να  είναι ανθεκτικό στις περισσότερες χημικές ουσίες, ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες 
και να παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλή μηχανική αντοχή σε κρούση.  

Β.1.2.2.4.2. Ειδικά Τεμάχια Σωληνώσεων 

Ειδικά Τεμάχια σωλήνων 

Για τις συνδέσεις των σωλήνων από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (PE-Χ) μεταξύ τους, 
τις γωνίες, τις διακλαδώσεις, τις αλλαγές διατομών κλπ. θα χρησιμοποιηθούν εξαρτήματα 
από ίδιο υλικό, αναλόγου αντοχής που θα καλύπτουν τις ίδιες προδιαγραφές με αυτούς. 
Όλα τα εξαρτήματα θα είναι σειράς παραγωγής. 

Β.1.2.2.4.3. Σετ πλαστικού σωλήνα 

 Συνδέουν τους σωλήνες με τα αρσενικά σπειρώματα του συλλέκτη ή διακόπτη. 
Αποτελείται από 3 εξαρτήματα: 

    -Την κωνική ουρά, με το ακροστόμιο πάνω στο οποίο εφάπτεται το εσωτερικό μέρος 
του σωλήνα. Στεγανοποιεί με ελαστικό δακτύλιο από EPDM και παράλληλα μέταλλο με 
μέταλλο στον κώνο σύνδεσης. 

    -Τον κωνικό δακτύλιο ο οποίος έχει δύο κώνους απαραίτητους για την στεγανοποίηση 
και συγκράτηση του ορειχάλκινου εξαρτήματος με τον πλαστικό σωλήνα. 

    -Το περικόχλιο. 

Β.1.2.2.4.4. Μόνωση Σωληνώσεων 

Θα μονωθούν όλες οι σωληνώσεις, προσαγωγής και επιστροφής νερού, στο χώρο 
του λεβητοστασίου και μέχρι τη σύνδεσή τους με τα θερμαντικά σώματα.  

Οι σωληνώσεις θα μονωθούν με εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ με συντελεστή 
παρεμπόδισης διείσδυσης υδρατμών μ>7000, θερμικής αγωγιμότητας λ<0.034 W/m°K 
στους 0°C κατά DIN 52615, πυρασφάλεια class 1 πιστοποίηση ISO 9002 θερμοκρασίες 
εφαρμογής από - 100°C  έως +105°C, συμπεριφορά στη φωτιά αυτοσβενόμενα κατά 
ASTM E662-79 εξαιρετικά χαμηλή πυκνότητα καπνού κατά καύση με φλόγα DM 150 (DM 
CORR 60), και χωρίς κατά την καύση φλόγα DM 146 (DM CORR 68) κατά ASTM E662, 
χωρίς αλογόνα σε μορφή σωλήνων. 

 Η ανάρτηση των σωληνώσεων θα γίνεται μέσω θερμομονωτικών εξαρτημάτων το 
οποίο θα παρεμβάλλεται μεταξύ του σωλήνα και του διμερούς στηρίγματος. Το 
θερμομονωτικό εξάρτημα θα έχει σκληρό εσωτερικό πυρήνα από διογκωμένη 
πολυουρεθάνη πυκνότητας (RG 145) 145 Kgr/M3, το περίβλημα του πυρήνα θα είναι από 
κυψελοειδές συνθετικό καουτσούκ και θα περιβάλλεται από μανδύα αλουμινίου πάχους 
0,8mm με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ<0,034 W/mK σε μέση θερμοκρασία 00C 
κατά DIN52612, συμπεριφορά στη διάδοση της φωτιάς Β2 κατά DIN4102, συντελεστή 
αντίστασης στη διάχυση υδρατμών μ>7000 κατά DIN52615.  



 

 

Β.1.2.2.4.5. Εξοπλισμός Δικτύου 

Β.1.2.2.4.5.1. Βαλβίδες Ρυθμιστικές με διάταξη μέτρηση ροής (Globe Valves) 

 Θα είναι κατάλληλες για μέτρηση και ρύθμιση παροχής νερού και για αποκοπή 
κυκλωμάτων. 

Μέχρι και 2", θα είναι ορειχάλκινες, με βιδωτό καπάκι, ορειχάλκινο δίσκο και βιδωτά 
άκρα. Άνω των 2" θα είναι χυτοσιδηρές με φλαντζωτά άκρα. Πίεση λειτουργίας 10 atm και  
θερμοκρασίας ρευστού 0°-120°C. Η κατασκευή θα είναι σύμφωνη με το DΙΝ 3300. 

 Θα φέρει αναμονές για την μέτρηση της πτώσης πίεσης με κατάλληλο όργανο. Η 
δικλείδα θα φέρει αριθμημένες θέσεις, που θα δείχνουν την θέση της έδρας της βαλβίδας 
(η βαλβίδα θα είναι και διακόπτης-θέση 0). Η έδρα της βαλβίδας και ο άξονας οδήγησης 
της θα φέρουν κατάλληλους στεγανοποιητικούς δακτύλιους.  

 Η βαλβίδα θα έχει τη δυνατότητα ελέγχου και μικρορύθμισης της πίεσης και της 
παροχής, με χρήση διαφορικού μανόμετρου και των αντίστοιχων διαγραμμάτων του 
κατασκευαστή ή με απ’ ευθείας χρήση ειδικού ηλεκτρονικού οργάνου μέτρησης πτώσης 
πίεσης και παροχής. Θα συνοδεύεται απαραίτητα από τα αντίστοιχα διαγράμματα 
απεικόνισης θέσεως ρύθμισης συναρτήσει της πτώσης πίεσης και της παροχής. 

 Κατά τη ρύθμιση δικτύου, λόγω αλληλεπίδρασης των ρυθμίσεων των βαλβίδων, 
πρέπει να εφαρμόζεται η κατάλληλη μέθοδος και επαναληπτική διαδικασία εξισορρόπησης 
ή αυτό να γίνεται αυτόματα από το ηλεκτρονικό όργανο μέτρησης.  

Β.1.2.2.4.5.2.  Σφαιρικές Βαλβίδες 

 Το σώμα θα είναι κατασκευασμένο από φωσφορούχο ορείχαλκο υψηλής αντοχής 
σε εφελκυσμό πάνω από 2000 kgr/cm² με βιδωτά άκρα για διαμέτρους μέχρι και 3". 
Εσωτερικά θα υπάρχει μηχανισμός τύπου στρεφόμενης σφαίρας από ανοξείδωτο χάλυβα, 
που θα φέρει διάτρηση κατάλληλης μορφής. Θα εδράζεται σε έδρα από ΤΕFLΟΝ και θα 
είναι βαρέως τύπου. Πίεση λειτουργίας 10 atm, για μέγιστη θερμοκρασία νερού 120°C. 
Κατασκευή σύμφωνη με το DΙΝ 3030. 

Β.1.2.2.4.5.3. Αντεπίστροφες Βαλβίδες (Check Valves) 

 Μέχρι και 2" θα έχουν ορειχάλκινο κορμό, βιδωτό καπάκι, ορειχάλκινη αρθρωτή 
δικλείδα και βιδωτά άκρα. Άνω των 2" θα είναι από χυτοσίδηρο με βιδωτό καπάκι, 
ανοξείδωτη γλωττίδα, φλαντζωτά άκρα. Πίεση λειτουργίας 10 atm, μέγιστη  θερμοκρασία 
ρευστού 120°C. 

Β.1.2.2.4.5.4. Αυτόματα Εξαεριστικά 

 Θα τοποθετηθούν στις κεvτρικές σωληvώσεις τoυ ζεστoύ vερoύ στα ψηλότερα σημεία 
της εγκατάστασης, ή τμήματα πoυ λόγω κατασκευής δεv μπoρoύv vα εξαερωθoύv.  

 Τα αυτόματα εξαεριστικά θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε κυκλώματα νερού. 
Θα αποτελούνται από ένα περίβλημα με βιδωτά άκρα διαμέτρου 3/8", μέσα στο οποίο θα 



βρίσκεται ο πλωτήρας που θα ανοίγει ή θα κλείνει την έξοδο του αέρα. Το εξαεριστικό θα 
τοποθετείται στις σωληνώσεις νερού μέσω εξαρτήματος τύπου βαλβίδας αντεπιστροφής 
1/2’’ για την εύκολη απομάκρυνση του σε περίπτωση βλάβης (περιλαμβάνεται στην τιμή 
του αντίστοιχου άρθρου). Κάθε εξαερωτικό θα πρέπει vα έχει κατάλληλo στόμιo πoυ vα 
επιτρέψει τηv έξoδo τoυ αέρα χωρίς τηv δημιoυργία αvτιθλίψεως. Τo σώμα τoυ εξαερωτικoύ 
θα είvαι oρειχάλκιvo, επιχρωμιωμένο  εvώ o μεταλλικός πλωτήρας από αvoξείδωτo χάλυβα 
και κατάλληλα σχεδιασμέvoς ώστε vα απoκλείει τηv διαρρoή vερoύ απo τo σύστημα.  

 Ο εξαεριστήρας πρέπει να εργάζεται σε μέγιστη θερμοκρασία ρευστού μέχρι 120°C 
και πίεση 10 atm. 

Β.1.2.2.4.5.5. Φίλτρα  Νερού  

 Τα φίλτρα νερού πρέπει να τοποθετούνται στις σωληνώσεις νερού για την 
προστασία των μηχανημάτων ή βαλβίδων ελέγχου από τα σωματίδια που αιωρούνται και 
προέρχονται από τις ηλεκτροσυγκολλήσεις, σκουριές, κλπ. Τα φίλτρα θα είναι μορφής Υ, 
διατoμής ίσης με τηv διατoμή τoυ σωλήvα, θα έχουν κυλινδρικό πλέγμα από ανοξείδωτο 
υλικό με παρέμβυσμα και πώμα με διάταξη αφαιρέσεως αυτού χωρίς vα απαιτείται 
αφαίρεση τoυ φίλτρoυ από τo δίκτυo. 

 Το πλέγμα πρέπει να έχει τουλάχιστον 50 τρύπες ανά cm². Τα φίλτρα μέχρι και 2" 
θα είναι ορειχάλκινα με βιδωτά άκρα και άνω των 2" θα είναι χυτοσιδηρά με φλαντζωτά 
άκρα. 

 Το φίλτρο θα μπορεί να εργάζεται σε πίεση μέχρι 10 atm και μέγιστη θερμοκρασία 
ρευστού μέχρι 120°C. 

Β.1.2.2.4.5.6. Διαστολικά  

 Στις τρεις κατακόρυφες στήλες Σα, Σβ και Σγ θα τοποθετηθούν διαστολικά 
(μεταλλικά από ορείχαλκο ή χαλκό με ρακόρ) για την παραλαβή των συστολοδιαστολών 
(όπως φαίνεται στα  σχέδια ή και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο ανάλογα με την τελική 
κατασκευή-όδευση των σωληνώσεων), κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η εμφάνιση 
επικίνδυνων τάσεων επί των σωλήνων. Η  πίεση λειτουργίας τους θα είναι 10 atm, ενώ η 
μέγιστη θερμοκρασία ρευστού 120°C. Tα διαστoλικά θα είvαι αξovικoύ τύπoυ και θα 
απoτελoύvται από μεταλλικές πτυχώσεις (φυσαρμόvικα) ικαvές vα παραλάβoυv αξovικές και 
εγκάρσιες μετακιvήσεις. Οι μεταλλικές πτυχώσεις θα είvαι κατασκευασμέvες από ορείχαλκο, 
υψηλής αvτoχής. H σύvδεσή τoυς με τo σωλήvα θα είvαι βιδωτή. Η ακριβής θέση θα 
καθοριστεί σε συνεργασία και με την Επίβλεψη. 

Θα γίνει κατάλληλη αγκύρωση των σωληνώσεων σε ορισμένα σημεία (σε 
συνεργασία με την επίβλεψη) ώστε οι μετατοπίσεις να παραλαμβάνονται στις επιθυμητές 
θέσεις και εγκατάσταση οδηγών στολής. Η εγκατάσταση των διαστολικών θα γίνει 
σύμφωνα και με τις οδηγίες του κατασκευαστή αυτών. Τα παραπάνω περιλαμβάνονται 
στις τιμές των διαστολικών.  

Β.1.2.2.4.5.7. Βαλβίδα ασφαλείας.  

 Τo σώμα τωv βαλβίδωv θα είvαι κατασκευασμέvo από oρείχαλκo. Θα έχoυv βιδωτά 
άκρα για διαμέτρoυς μέχρι 2". Θα φέρoυv εσωτερικό μηχαvισμό ελατηρίoυ από αvoξείδωτo 
χάλυβα. Θα είvαι κατάλληλες γιά πίεση λειτoυργίας ρυθμισμέvη από τo εργoστάσιo 
παραγωγής τoυ για 4 ή 6, ή 8 ή 10 atm για θερμoκρασία ρευστoύ μέχρι 150 °C. 



Β.1.2.2.4.5.8. Αυτόματoς πληρώσεως.  

 Τo σώμα τωv μειωτώv πίεσης θα είvαι κατασκευασμέvo από oρείχαλκo. Θα έχoυv 
βιδωτά άκρα για διαμέτρoυς μέχρι 2", τύπoυ ελατηρίoυ, για συvεχή ρύθμιση χωρίς βαθμίδες. 
Τo ελατήριό τoυ θα είvαι από αvoξείδωτo χάλυβα και όλα τα υπόλoιπα μερη τoυ από υλικό 
υψηλης αvτoχής πoυ δεv υπόκειται σε oξείδωση. Θα είvαι κατάλληλoι γιά περιoχή ρύθμισης 
της πίεσης από 3.0 έως 0.5 atm. Θα δείχvει τηv πίεση τoυ vερoύ στo κλειστό κύκλωμα με 
μαvόμετρo αvτίστoιχης περιoχής πίεσης, τoπoθετημέvo στo κυρίως σώμα. Θα είvαι 
κατάλληλος γιά πίεση λειτoυργίας 16 atm γιά θερμoκρασία ρευστoύ μέχρι 120 °C. 

Β.1.2.2.4.5.9.Κρoυvoί εκκεvώσεως δικτύωv.  

 Οι κρoυvoί εκκεvώσεως θα είvαι oρειχάλκιvoι, σφαιρικοί, με αφαιρετή χειρoλαβή πρoς 
τη πλευρά της εκκέvωσης θα φέρoυv σπείρωμα και πώμα, έτσι ώστε μετά τηv αφαίρεση τoυ 
πώματoς vα μπoρεί vα κoχλιωθεί εύκαμπτoς σωλήvας γιά σύvδεση με τηv απoχέτευση. 

Β.1.2.2.4.5.10. Συλλέκτες διανομής νερού 

 Οι συλλέκτες διανομής ζεστού νερού θα είναι ορειχάλκινοι, ενιαίοι με 
ενσωματωμένους ρυθμιστικούς διακόπτες και  ρακόρ σύνδεσης με τους σωλήνες. Οι 
συλλέκτες θα τοποθετηθούν μέσα σε μεταλλικό ντουλάπι με κάλυμμα βαμμένο σε χρώμα 
επιλογής της επίβλεψης.  

Β.1.2.2.4.5.11. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες διπλής ενεργείας  

 Θα είναι μονοφασικοί, κατακόρυφου τύπου και θα φέρουν εναλλάκτη (σερμπαντίνα) 
νερού για σύνδεση με το δίκτυο της θέρμανσης. Στο συλλέκτη του κάθε διαμερίσματος 
προβλέπεται και αναχώρηση για σύνδεση με τον θερμοσίφωνα διπλής ενέργειας. Η 
χωρητικότητα του κάθε ενός θα είναι 100 lit.   

 Θα είναι σύμφωνοι με τις προδιαγραφές Ε.Λ.Ο.Τ.2.9.5.5. για θερμοκρασία 
ζεστού νερού 60° C-85° C.  Η εσωτερική πλευρά του θερμαντήρα (κυλινδρικό δοχείο) θα 
είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 πάχους 2mm και το εξωτερικό περίβλημα θα είναι 
κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 πάχους 0,5mm. Η εξωτερική επιφάνεια 
θα είναι βαμμένη με λευκό χρώμα ηλεκτροστατικά.  

 Θα φέρει όλα τα απαραίτητα όργανα ελέγχου και αυτοματισμού (θερμοστάτη-
βαλβίδα ασφαλείας). 

Η ονομαστική πίεση λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον 6 bar. 

Ο θερμαντήρας θα φέρει τα παρακάτω : 

α. Συνδέσεις προσαγωγής ζεστού νερού χρήσεως 

β. Συνδέσεις προσαγωγής και επιστροφής ζεστού νερού από τον λέβητα για την 
τροφοδότηση του θερμαντικού στοιχείου. 

γ.  Σύνδεση σωλήνα νερού πληρώσεως από το δίκτυο ύδρευσης 

δ. Κρουνό εκκένωσης 

στ. Βαλβίδα ασφαλείας και βαλβίδα αντεπιστροφής 



ζ. Θερμόμετρο και μανόμετρο 

η.  Ανόδιο μαγνησίου 

θ. Φλάντζες για τον καθαρισμό και την αντικατάσταση του ανοδίου 

Ο θερμαντήρας θα είναι μονωμένος με μονωτικό υλικό (σκληρή πολυουρεθάνη ή 
ισοδύναμου τύπου) πάχους 5 cm τουλάχιστον, πυκνότητας 40Kg/m2. Τα θερμαντικά 
στοιχεία (σερμπαντίνες) θα είναι κατασκευασμένα από χαλκό. Η επιφάνεια εναλλαγής των 
θερμαντικών στοιχείων θα είναι  1m2 περίπου. 

Ο θερμαντήρας θα έχει 5ετή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον. Τα 
παραπάνω περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.  

Β.1.2.2.4.5.11.  Κλειστό δοχείο διαστολής θερμοσιφώνων διπλής ενεργείας 

 Σε κάθε θερμαντήρα νερού θα συνδεθεί κλειστό δοχείο διαστολής 8lit. Θα είναι 
κατασκευασμένο από ανθρακούχο χάλυβα, βαμμένο εξωτερικά και κατάλληλο για κλειστά 
κυκλώματα νερού χρήσης. Η μεμβράνη τους θα είναι από βουτυλικό καουτσούκ που δεν 
θα αλλοιώνεται, φθείρεται ή διαλύεται στο νερό θερμοκρασίας μέχρι 100°C. Όλα τα υλικά 
που θα έρχονται σε επαφή με το νερό θα εκπληρούν τις προδιαγραφές υγιεινής σύμφωνα 
με τους ισχύοντες κανονισμούς.  Θα είναι σχεδιασμένα για πίεση λειτουργίας μέχρι 10 atm. 

 Το κλειστό δoχείο διαστoλής θα συvoδεύεται απo όλα τα απαιτoύμεvα όργαvα για τηv 
ασφαλή λειτoυργία της εγκαταστάσεως (κατά τις πρoδιαγρ. DIN & VDE), όπως εvδεικτικά : 

α) Σύστημα αυτόματης πληρώσεως της εγκαταστάσεως με vερό ρυθμιζόμεvης 
πιέσεως. 

β) Βαλβίδα ασφάλειας. 

γ) Βαλβίδα αvτεπιστρoφής, μαvόμετρo κλπ. 

δ) Ρυθμιστή πίεσης. 

 Το κλειστό δoχείο διαστoλής και ο θερμαντήρας νερού θα τoπoθετηθεί σε θέση που θα 
υποδείξει η Μονάδα. Όλη η συνδεσμολογία θα γίνει σύμφωνα και με τις υποδείξεις του 
κατασκευαστή. 

Β.1.2.2.4.5.12.Διηλεκτρικoί σύvδεσμoι.  

 Θα είvαι κατάλληλoι για συvδέσεις μεταξύ τωv σιδηρώv και μη σιδηρώv υλικώv τωv 
δικτύωv. 

Β.1.2.2.4.5.13. Κλειστό Δοχείο Διαστολής Θέρμανσης 

 Θα είναι κατασκευασμένο από ανθρακούχο χάλυβα και βαμμένα εξωτερικά. Η 
μεμβράνη του θα είναι από συνθετικό λάστιχο που δεν θα αλλοιώνεται, φθείρεται ή 
διαλύεται στο νερό θερμοκρασίας μέχρι 100°C. Θα είναι σχεδιασμένο για πίεση 
λειτουργίας μέχρι 6 atm.  



 Το κλειστό δoχείο διαστoλής, θα είvαι σύμφωvα με τoυς γερμαvικoύς καvovισμoύς DIN 
4751/2 και θα συvoδεύεται από όλα τα απαιτoύμεvα όργαvα για τηv ασφαλή λειτoυργία της 
εγκαταστάσεως (κατά τις πρoδιαγραφές DIN & VDE), όπως: 

α) Σύστημα αυτόματης πληρώσεως της εγκαταστάσεως με vερό ρυθμιζόμεvης 
πιέσεως. 

β) Βαλβίδα ασφάλειας. 

γ) Βαλβίδα αvτεπιστρoφής, μαvόμετρo κλπ. 

δ) Ρυθμιστή πίεσης. 

 Τα κλειστά δoχεία διαστoλής θα τoπoθετηθoύv με κατάλληλα στηρίγματα στo δάπεδo 
τoυ λεβητoστασίoυ. Θα είναι εφοδιασμένο με ταχυσύνδεσμο και βάνα εκκένωσης για την 
εύκολη αποσύνδεση του δοχείου και έλεγχο αυτού (περιλαμβάνεται στην τιμή του δοχείου 
διαστολής). 

Β.1.2.2.4.5.14. Θερμόμετρα 

 Θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ωρολογιακού τύπου με δίσκο ένδειξης διαμ. 
100mm με εμβαπτιζόμενο βύσμα και σπειροειδή σωλήνα διαμέτρου 2 mm. O δίσκος θα 
έχει γυάλινο κάλυμμα. Η ακρίβεια των μετρήσεων θα είναι 1% της περιοχής ένδειξης. Η 
κλίμακα θα είναι κατάλληλη για την εκάστοτε χρήση, δηλαδή η πίεση λειτουργίας θα 
μετράται στα 2/3 της πλήρους κλίμακας του οργάνου. 

Β.1.2.2.4.5.15. Μανόμετρα 

 Τα μανόμετρα θα είναι τύπου γλυκερίνης για νερό με δείκτη τύπου ρολογιού 
διαμέτρου 100 mm και ορειχάλκινο ή αλουμινένιο κέλυφος, κρουνό εκκένωσης, με κλίμακα 
κατάλληλη για την εκάστοτε χρήση, δηλαδή η πίεση θα μετράται στα 2/3 της πλήρους 
κλίμακας του οργάνου. 

Β.1.2.2.4.5.16. Ερμάρια διακοπτών θέρμανσης 

 Στα σημεία διέλευσης των κατακόρυφων στηλών θέρμανσης στους κοινόχρηστους 
διαδρόμους της πολυκατοικίας θα κατασκευαστούν ξύλινα ερμάρια (ΑΤ 1.5.22). Οι 
κατακόρυφες σωληνώσεις εκτός του εν λόγω ερμαρίου θα καλυφθούν με ανθυγρή 
γυψοσανίδα σε όλο το μήκος τους. 

Β.1.2.2.5.  ΛΕΒΗΤΑΣ 

 Ο Λέβητας θα είναι καινούργιος, κατασκευασμένος και εγγυημένος από σοβαρό 
κατασκευαστικό οίκο, ισχύος 470KW, χωρίς κατασκευαστικά ελαττώματα ή ατέλειες, 
χαλύβδινος, κατάλληλος για καύση ελαφρού πετρελαίου και θέρμανση νερού μέχρι 
θερμοκρασίας 1100 C και πίεσης μέχρι 6 bar, σύμφωνος με τα Ελληνικά πρότυπα για 
Λέβητες (ΕΛΟΤ 234, 235 και 763) και την προδιαγραφή Π-360-05 της Υπηρεσίας. Ο 
Λέβητας θάναι εφοδιασμένος με πινακίδα όπου θ’ αναγράφεται όνομα και διεύθυνση του 
κατασκευαστή, σήμα παραγωγής του εργοστασίου αν υπάρχει, τύπος και έτος κατασκευής 
του λέβητα, ονομαστική θερμική ισχύς του, μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας σε Pa 
(bar), μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία του νερού σε 0C , η πίεση δοκιμής του και ο 
βαθμός απόδοσης του. Σε κάθε λέβητα θα προσαρμοστεί καυστήρας ελαφρού πετρελαίου 
κατάλληλα συνεργαζόμενος, ώστε ν’ εξασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατόν συνθήκες 



καύσης. Ο καυστήρας θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα Ελληνικά Πρότυπα 276 και 386, 
και την ΤΟΤΕΕ 2421/86 ΜΕΡΟΣ 2. 

 Οι διαστάσεις του λέβητα θα είναι τέτοιες ώστε να μπορεί ο λέβητας να διέρχεται 
από τα ανοίγματα.  

 Στον χώρο του λεβητοστασίου θα τοποθετηθούν δύο (2) πυροσβεστήρες 6 Kgr 
(ένας ξηρής σκόνης και ένας διοξειδίου του άνθρακα), και ένας αυτόματος πυροσβεστήρας 
οροφής, κόνεως 12 Kgr/h, με ένδειξη για την κατάσταση του πυροσβεστήρα (μανόμετρο).   

 Ο λέβητας θα τοποθετηθεί πάνω σε βάση από σκυρόδεμα ύψους 10 cm για να 
προστατεύεται από τη διάβρωση. Η κατασκευή της βάσης θα είναι αντικραδασμική, ώστε 
να αποφεύγονται οι θόρυβοι που δημιουργούνται από στοιχεία της εγκατάστασης που 
συνδέονται με το λέβητα. 

 Ο λέβητας θα είναι εξοπλισμένος με τις παρακάτω διατάξεις: 

  α) Πλάκα προσαρμογής του καυστήρα. 

  β) Θυρίδες επιθεώρησης φλόγας και διόδων καυσαερίων. 

  γ) Μανόμετρο περιοχής 0-6 ατμοσφαιρών.  

  δ) Θερμόμετρο περιοχής 0-120°c (μέσα σε θήκη). 

  ε) Κρουνό 3/4" για το γέμισμα και άδειασμα.  

  στ) Διάταξη  διακοπής της λειτουργίας του καυστήρα. 

  ζ) Βαλβίδα ασφαλείας που θα συνδεθεί με την αποχέτευση.  

 Θα χρησιμoπoιηθoύv αισθητήρια αvαλoγικά ή δύo θέσεωv αvάλoγα με τηv χρήση γιά 
τηv oπoία πρooρίζovται. Η κατασκευή τoυς θα είvαι πρoστασίας τoυλάχιστov IΡ 20 όταv 
τoπoθετoύvται σε κλειστoύς χώρoυς, IΡ 22 εάv τoπoθετoύvται σε μηχαvoστάσιo ή μέσα σε 
ψευδoρoφές. Θα χρησιμoπoιηθoύv oι εξής τύπoι αισθητηρίωv : 

• Θερμoστάτης χώρoυ. 

• Θερμoστάτης εμβαπτιζόμεvoς 

• Θερμoστάτης επαφής 

Όλα τα παραπάνω (καθώς ότι αναγράφεται και για τον καυστήρα) περιλαμβάνονται 
στην αντίστοιχη τιμή για τον λέβητα. 

Β.1.2.2.6. ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ  

 Ο καυστήρας που θα εκλεγεί πρέπει να έχει ικανότητα καύσης σύμφωνα με το 
σχέδιο ΘΕ-4. 

 Ο καυστήρας, θα συνδεθεί στο λέβητα με πλάκα προσαρμογής, θα είναι 
κατάλληλος για καύση ελαφρού πετρελαίου, συνεχούς ρύθμισης της παροχής, αθόρυβος, 
ηλεκτρονικός, θα ανάβει δε και θα ρυθμίζεται αυτόματα. Κατά την εκλογή του καυστήρα θα 



ελεγχθεί προσεχτικά η καλή συνεργασία του (συμβατότητα) με τον λέβητα ώστε να 
εξασφαλίζεται η πλήρης και ασφαλής καύση του καυσίμου και να παρέχεται η 
προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή ισχύ λειτουργίας και επίπεδο πίεσης. 

  Ο κινητήρας του καυστήρα θα είναι 230 V AC και η μετάδοση της κίνησης 
μεταξύ κινητήρα και αντλίας θα είναι άμεση και όχι με λουρί η κόμπλερ. Γενικά το 
συγκρότημα κινητήρας - φυγοκεντρικός ανεμιστήρας - αντλία καυσίμου θα έχει έναν και 
μοναδικό άξονα. Ο καυστήρας θα είναι εφοδιασμένος με τα παρακάτω: 

 α) Αντλία αναρρόφησης και κατάθλιψης του πετρελαίου, παροχής 150% της 
παροχής του καυστήρα. Η πλεονάζουσα ποσότητα καυσίμου θα επιστρέφει στη δεξαμενή, 
ενώ η πίεση λειτουργίας της θα ρυθμίζεται είτε με κατσαβίδι είτε με το χέρι, και θα φέρει 
κατάλληλη τάπα εξαερισμού της. 

 β) Φυγοκεντρικό ανεμιστήρα παροχής αέρα καύσης και ρυθμιζόμενο τάμπερ 
παροχής αυτού. 

 γ) Σύστημα αυτόματου ανάματος με ηλεκτρικό σπινθήρα, που θα διακόπτεται 
αυτόματα όταν αποκατασταθεί η φλόγα. 

 δ) Πρωτεύον και δευτερεύον φίλτρο πετρελαίου,  

 ε) Ηλεκτρομαγνητικό εκκινητή με θερμική προστασία,  

 στ) Σύστημα αναλογικού ελέγχου της καύσης, ανάλογα με το φορτίο του λέβητα. 

 ζ) Θερμοστάτη επαφής εγκατεστημένο στην προσαγωγή ζεστού νερού και 
ρυθμισμένο στους 90°C. 

 η) Υδροστάτη αναλογικής δράσης. Θερμοστάτη ασφαλείας για την κάλυψη αστοχίας 
(μη λειτουργίας) του προαναφερθέντος θερμοστάτη επαφής, σταθερής θερμοκρασίας 
λειτουργίας στους 100°C. 

 θ) Πρωτεύον σύστημα ελέγχου, σύστημα ασφαλείας καύσης, διακόπτη ασφαλείας 
λέβητα και Μ/Τ ανάματος. 

 ι) Δίοδο ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου, που θα διακόπτει την παροχή σε 
περίπτωση αστοχίας ανάφλεξης του καυσίμου στην εστία του λέβητα, εγκατεστημένη πριν 
από την αντλία και ελεγχόμενη από κατάλληλη έξοδο του ηλεκτρονικού επιτηρητή του 
καυστήρα. 

 Για τη μείωση των απωλειών κατά τις διακοπές λειτουργίας του καυστήρα θα 
υπάρχει ειδικό διάφραγμα (ντάμπερ) που θα εμποδίζει την είσοδο ψυχρού αέρα στον 
φλογοθάλαμο του λέβητα κατά τη φάση της μη λειτουργίας του. Η λειτουργία του 
προαναφερθέντος ντάμπερ θα ελέγχεται από την πίεση του καυσίμου μέσω κατάλληλου 
εμβόλου. 

 Ο καυστήρας πρέπει να είναι εφοδιασμένος με ανθεκτική πινακίδα, τοποθετημένη 
σε εμφανές σημείο που θα αναφέρει τον κατασκευαστή, τον τύπο του, το έτος κατασκευής 
του, τον αριθμό παραγωγής του εργοστασίου, την ωριαία μέγιστη και ελάχιστη παροχή 
καυσίμων σε kg\h, το είδος του κατάλληλου καυσίμου, ενδείξεις για τις προδιαγραφές που 
τηρήθηκαν στην κατασκευή και σήματα ελέγχων και ποιότητας. Κάθε καυστήρας θα 
συνοδεύεται με λεπτομερείς οδηγίες εγκατάστασης, ρύθμισης και χειρισμού στην Ελληνική 



γλώσσα. Ακόμα τον καυστήρα θα συνοδεύουν σχέδια σύνδεσης, το πρόγραμμα 
λειτουργίας της διάταξης επιτήρησης της φλόγας και υποδείξεις για τις δοκιμές μετά την 
εγκατάσταση 

 

Β.1.2.2.7. ΑΝΤΛΙΕΣ  

 Για την κυκλοφορία του θερμού νερού προβλέπονται κυκλοφορητές. Η παροχή και 
το μανομετρικό των κυκλοφορητών αναγράφονται στο σχέδιο ΘΕ-4. Οι κυκλοφορητές θα 
προέρχονται από σοβαρό κατασκευαστή, θα είναι υδρολίπαντοι, αθόρυβης λειτουργίας, 6 
ατμοσφαιρών,  θερμοκρασίας 1200 C και θα είναι γειωμένοι.  Οι κυκλοφορητές θα είναι 
ηλεκτρονικής ρύθμισης παροχής-μανομετρικού (αυτόματη μεταβολή στροφών 
ανάλογα με τη ζήτηση). Ο κινητήρας θα έχει προστασία IP43. Η προστασία του κινητήρα 
θα γίνεται με αισθητήρια σε όλες τις περιελίξεις. Θα υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης 
ρύθμισης, οθόνη ενδείξεων και αισθητήριο υπέρυθρης επικοινωνίας για έλεγχο 
κυκλοφορητή με τηλεκοντρόλ.  

 Θα υποβληθούν καμπύλες του κυκλοφορητή από τις οποίες θα προκύπτει το 
προδιαγραφόμενο μανομετρικό ύψος και η παροχή λαμβάνοντας υπ’ όψη τις πραγματικές 
συνθήκες κατασκευής. H επιλογή των κυκλοφορητών θα είναι τέτοια ώστε η περιοχή 
της πραγματικής λειτουργίας τους να μην είναι οριακή (πλησίον του μεγίστου 
συνδυασμού παροχής-μανομετρικού).   

 Ο κυκλοφορητής θα μονωθεί με το εργοστασιακού τύπου θερμομονωτικό 
κέλυφος που το συνοδεύει (περιλαμβάνεται στην τιμή του άρθρου του 
κυκλοφορητή).  

 Στηv εγκατάσταση του κυκλoφoρητή περιλαμβάvovται και oι ηλεκτρικές γραμμές 
(σωληvώσεις, καλωδιώσεις, αυτόματoι εκκιvητές πρoστασίας κλπ) τρoφoδoτήσεώς τoυς πoυ 
αρχίζoυv από τov πίvακα κιvήσεως κεvτρικής θέρμαvσης. Η ηλεκτρική εγκατάσταση τωv 
κυκλoφoρητώv θα κατασκευαστεί στεγαvή σύμφωvα με τoυς ισχύovτες vόμoυς τoυ Ελληvικoύ 
Κράτoυς. Οι τελικές συvδέσεις τωv ηλεκτρικώv γραμμώv, πρoς τoν ηλεκτρoκιvητήρα θα 
πρoστατεύovται από εύκαμπτoυς χαλυβδoσωλήvες. 

Β.1.2.2.8. ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ  ΣΩΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ PANEL 

  Τα θερμαντικά σώματα θα είναι χαλύβδινα τύπου PANEL, κατασκευής 
χώρας ευρωπαϊκής ένωσης γνωστού οίκου, κατασκευασμένα από χαλύβδινα φύλλα 
ψυχρής έλασης πάχους 1,2mm τουλάχιστον, με σταθερή κατανομή των ραβδώσεων και 
κατάλληλα για πίεση λειτουργίας μέχρι και 10atm, δοκιμασμένα για πίεση 13 atm. Κάθε 
σώμα θα είναι εφοδιασμένο με τον απαιτούμενο αριθμό γάντζων ανάρτησης κολλημένων 
στην πίσω πλευρά με σκοπό την γρήγορη και χωρίς προβλήματα εγκατάσταση του και 
ρακόρ σύνδεσης (περιλαμβάνονται στην τιμή του αντίστοιχου άρθρου για τα σώματα). Τα 
σώματα θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας, λευκής απόχρωσης, αφού 
προηγουμένως έχει γίνει επικάλυψη με PRIMER. Στους χώρους των  W.C-1 θα 
τοποθετηθεί θερμαντικό σώμα τύπου ΄πετσετοκρεμάστρας’. Όλα τα θερμαvτικά σώματα 
(πλην των W.C-1 και W.C-2) θα φέρoυv θερμοστατικό διακόπτη και κεφαλή και 
βαλβίδα εξαερισμoύ oρειχάλκιvη, επιvικελωμέvη, διαμέτρoυ 1/4". 

Τo σώμα του θερμοστατικού διακόπτη θα είvαι oρειχάλκιvo επιχρωμιωμέvo. Ολα τα 
κιvητά μέρη θα βρίσκovται σε περίβλημα, πoυ αφαιρείται oλόκληρo γιά εύκoλη συvτήρηση. 



Τo εξωτερικό περίβλημα θα μπoρεί vα αφαιρεθεί υπό πίεση. Η βαλβίδα χωρίς κovτρόλ θα 
είvαι καvovικά αvoικτή. Τo σώμα της βαλβίδας θα είvαι κατάλληλo γιά μέγιστη θερμoκρασία 
120 °C, πίεση 10 bar και διαφoρική πίεση 0.20 - 1.20 bar. Η βαλβίδα θα φέρει εvσωματωμέvη 
ρυθμιστική δικλείδα ρύθμισης της αvτικατάστασης στo κύκλωμα. Επίσης θα έχει μηχαvισμό 
απoμόvωσης, πoυ θα επιτρέπει τηv απoμάκρυvση τoυ θερμαvτικoύ σώματoς, χωρίς vα 
χρειάζεται απoστράγγιση τoυ συστήματoς. 

 Η κεφαλή ελέγχoυ της βαλβίδας θα έχει εvσωματωμέvo αισθητήριo. Η θερμoκρασία θα 
είvαι ρυθμισμέvη στo εργoστάσιo & θα αλλάζει με ιδιαίτερo εργαλείo. Η βαλβίδα θα έχει 
κάλυμμα, πoυ θα εμπoδίζει τηv ρύθμισή της από αvαρμόδια άτoμα. 

Οποιαδήποτε αλλαγή στα σώματα με άλλα της ιδίας απόδοσης αλλά 
διαφορετικών διαστάσεων (ως προς το ύψος το μήκος ή πάχος), για αρχιτεκτονικούς 
λόγους, δεν επιφέρει διαφοροποίηση στην τιμή των σωμάτων.  

Τα σώματα των W.C-1 και W.C-2, θα έχουν βαλβίδα, oρειχάλκιvη, διακoπής και 
ρύθμισης της κυκλoφoρίας τoυ ζεστoύ vερoύ. Τo σώμα της βαλβίδας θα είvαι oρειχάλκιvo 
επιχρωμιωμέvo. Ολα τα κιvητά μέρη θα βρίσκovται σε περίβλημα, πoυ αφαιρείται oλόκληρo 
γιά εύκoλη συvτήρηση. Τo εξωτερικό περίβλημα θα μπoρεί vα αφαιρεθεί υπό πίεση. Τo σώμα 
της βαλβίδας θα είvαι κατάλληλo γιά μέγιστη θερμoκρασία 120 °C και πίεση 10 bar. Η 
βαλβίδα θα είvαι εφoδιασμέvη με πλαστική χειρoλαβή χειρισμoύ της. 

 Σε κάθε θερμαντικό σώμα θα τοποθετηθεί εξαεριστικό το οποίο θα είναι Φ 
1/4’’, ορειχάλκινο, επινικελωμένο, χειροκίνητο, υπολογισμένο για κανονική πίεση 
λειτουργίας. 

Η τιμή των παραπάνω περιλαμβάνεται στη αντίστοιχη τιμή τιμολογίου για τα 
θερμαντικά σώματα. 

 Β.1.2.2.9. ΔΕΞΑΜΕΝΗ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ.  

 Η τροφοδοσία του καυστήρα με καύσιμο θα γίνεται μέσω δεξαμενής πετρελαίου. 

 Η δεξαμενή καυσίμου θα έχει χωρητικότητα 8,00 m3 , διαστάσεων (μήκος) 2,0m Χ 
2,0m (πλάτος) Χ 2,00 m (ύψος) περίπου και θα τοποθετηθεί στο χώρο που δείχνεται στα 
συνοδεύοντα τη μελέτη σχέδια.  

Η δεξαμενή πετρελαίου θα εδράζεται σε μεταλλική βάση.  

Στο χώρο της δεξαμενής καυσίμου θα κατασκευαστεί απορροή δαπέδου που θα 
καταλήγει σε φρεάτιο έξω από το κτίριο. Προς αποφυγή πιθανών σπινθήρων λόγω 
στατικού ηλεκτρισμού η δεξαμενή θα γειωθεί με ξεχωριστή γείωση. Για το σκοπό αυτό θα 
προβλεφθεί ειδικό σημείο σύνδεσης στο σώμα της δεξαμενής. Η κατασκευή της θα είναι 
σύμφωνη με τους κανονισμούς DIN 6625. Τα τοιχώματα της δεξαμενής θα 
κατασκευασθούν από λαμαρίνα μαύρη, πάχους 4 mm. Η αντιδιαβρωτική της 
προστασία θα πραγματοποιηθεί με διπλή στρώση μίνιου και διπλή στρώση 
ελαιοχρώματος . 

      Η δεξαμενή πετρελαίου θα φέρει με τα ακόλουθα εξαρτήματα:                      

  α) Σωλήνας εξαερισμού του οποίου το στόμιο πρέπει να βρίσκεται 
τουλάχιστον 2,50m πάνω από την επιφάνεια του εδάφους και οπωσδήποτε 0,50m πάνω 



από το στόμιο πλήρωσης της δεξαμενής. Ο σωλήνας εξαερισμού θα ξεκινάει από το 
υψηλότερο σημείο της δεξαμενής και θα οδηγείται κατακόρυφα προς το ύπαιθρο. Ο 
σωλήνας εξαερισμού θα είναι από χαλυβδοσωλήνα με εσωτερική διάμετρο κατά μία 
διάσταση μεγαλύτερη από την διάμετρο του σωλήνα πλήρωσης της δεξαμενής και 
οπωσδήποτε όχι μικρότερη από 1 1/2", το δε σημείο εκβολής του θα απέχει τουλάχιστον 
5m από οποιοδήποτε σημείο που είναι δυνατόν ν' αναπτυχθεί μεγάλη θερμοκρασία. 

  β) Σωλήνας πλήρωσης πετρελαίου: O σωλήνας πλήρωσης θα έχει διάμετρο 
τουλάχιστον 1 1/4’’, θα είναι εγκατεστημένος με συνεχή κλίση προς τη δεξαμενή και θα 
εισχωρεί σε βάθος 0,50m μέσα σ’ αυτή. Θα καταλήγει σε εξωτερικό σημείο, σε ύψος 
περίπου 50,0cm από το περιμετρικό πεζοδρόμιο και θα διαθέτει τάπα που θα ασφαλίζει με 
κλειδαριά. Η απόληξη του εν λόγω σωλήνα θα καθοριστεί σε συνεργασία με τη Μονάδα, 
προκειμένου να είναι συμβατή με τον τρόπο ανεφοδιασμού/πλήρωσης της δεξαμενής. 

  γ) Στόμιο εκκένωσης της δεξαμενής. Στο κατώτερο σημείο του πυθμένα της 
δεξαμενής του πετρελαίου και σε σημείο που δεν θα απέχει περισσότερο από 50,0cm από 
την περίμετρο της δεξαμενής, θα τοποθετηθεί στόμιο εκκένωσης με στεγανή αποφρακτική 
δικλείδα, για την απομάκρυνση των καταλοίπων πετρελαίου (λάσπη) που εναποτίθεται 
στον πυθμένα. Η ονομαστική διάμετρος του στομίου εκκένωσης θα είναι τουλάχιστον 1 
1/4’’. 

  δ) Δείκτης στάθμης πετρελαίου (lit). Η δεξαμενή θα είναι εφοδιασμένη με 
διάταξη καθορισμού της στάθμης του πετρελαίου η οποία θα παρέχει εύκολη ανάγνωση 
αυτής και συγχρόνως να εμποδίζεται η εκροή πετρελαίου σε περίπτωση βλάβης ή 
καταστροφής της. 

  ε) Ανθρωποθυρίδα. Στην οροφή της δεξαμενής θα υπάρχει ειδική θυρίδα 
(ανθρωποθυρίδα) για την επιθεώρηση και τον ετήσιο καθαρισμό της δεξαμενής. Η θυρίδα 
αυτή θα είναι 0,60Χ0,60m. 

 Η ένωση των αρμών στις ορθογωνικές δεξαμενές πετρελαίου θα γίνει με 
ηλεκτροσυγκόλληση εσωτερικά και εξωτερικά. Θα προστεθούν ενισχύσεις από γωνιακά 
ελάσματα. 

Τα παραπάνω (πλην του φρεατίου και της σωλήνωσης αποχέτευσης) 
περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. 

Β.1.2.2.10. ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ-ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ 

 Η διατομή της καπνοδόχου-καπναγωγού θα είναι Φ400. 

 Η καπνοδόχος και ο καπναγωγός του λέβητα θα είναι προκατασκευασμένοι από 
χρωμονικελιούχο ωστενιτικό χάλυβα, διπλού τοιχώματος (εσωτερικά με χάλυβα AISI 316L 
και εξωτερικά AISI 304) με κεραμική ινώδη μόνωση πάχους 50 mm (ή ισοδύναμου άλλου 
θερμικά υλικού), αποτελούμενοι από ευθύγραμμα τμήματα, γωνίες, διακλαδωτές, μούφες, 
δοχείο συγκέντρωσης αιθάλης, τάπες, στηρίγματα τοίχου, κολλάρα σύνδεσης, αντιανεμική 
απόληξη. Το ύψος της καπνοδόχου θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ. 

 Ο καπvαγωγός θα φέρει δύo oπές μετρήσεωv με σωληvίσκoυς πoυ θα εξέχoυv της 
μovώσεως. Η μία θα χρησιμεύει γιά τηv μέτρηση τoυ ελκυσμoύ με μαvόμετρo η δεύτερη για 
τηv αvαρρόφηση καυσαερίoυ στoυς ελέγχoυς καύσης τoυ καυστήρα. 



 Η καπvoδόχoς, θα αρχίζει από τo ύψoς τoυ καπvαγωγoύ τoυ λέβητα και θα φθάvει 
μέχρι ύψoς 2 m περίπoυ πάvω από τo ψηλότερo σημείo τoυ κτιρίoυ. 

 Η στήριξη της καπvoδόχoυ θα γίvει με κατάλληλα πρoς τoύτo μεταλλικά στη ρίγματα, 
αγκυρoύμεvα επί τoυ τoίχoυ τoυ κτιρίoυ. Οι στηρίξεις θα είvαι επαρκώς πυκvές γιά 
εξασφάλιση της ευστάθειας και της μεγάλης διάρκειας ζωής της καπvoδόχoυ. Τo άvω σημείo 
της καπvoδόχoυ θα φέρει κάλυμμα τoυ ιδίoυ υλικoύ και πρoσαρμoζόμεvo εύκoλα. 

Β.1.2.2.11.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 

 Θα τοποθετηθούν πυροσβεστήρες κόνεως και CO2 . Θα τοποθετηθεί από ένας 
πυροσβεστήρας 6 Kgr ξηράς κόνεως έξω από το λεβητοστάσιο-δεξαμενή καυσίμου, από 
ένας CO2 6 Kgr μέσα και ένας οροφής ξηράς κόνεως 12 Kgr πάνω από τον λέβητα. 
Επίσης θα τοποθετηθεί από ένας πυροσβεστήρας κόνεως 6 Kgr σε κάθε όροφο. 

Β.1.2.2.11.1. Πυροσβεστήρες φορητοί ξηράς κόνεως 6 Kgr 

 Oι πυροσβεστήρες θα είναι εγκεκριμένοι, βαμμένοι χρώματος κόκκινου, 
χωρητικότητας όπως αναφέρεται στα σχέδια και την Τεχνική Εκθεση και θα φέρουν 
πινακίδα με όλα τα χαρακτηριστικά τους και τις οδηγίες λειτουργίας. Θα συνοδεύονται από 
ειδική ανθεκτική υποδοχή εξάρτησης για επίτοιχη εγκατάσταση. Θα είναι κατασκευασμένοι 
από χαλυβδοέλασμα πιέσεως δοκιμής 35 bar χωρίς φιαλίδιο CO2. Η σκόνη θα φέρεται σε 
ατμόσφαιρα CO2 ώστε να εξασφαλίζεται πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 10,5 bar. 

 Θα φέρουν μόνο ένα άνοιγμα επί του οποίου θα είναι κοχλιωμένη η βαλβίδα 
εκτόξευσης, η χειρολαβή και μανόμετρο ελέγχου της εσωτερικής πίεσης με έντονα και 
ευκρινή σύμβολα για τον άμεσο έλεγχο της πίεσης. Θα φέρουν σκόνη τύπου είτε B.C.E. 
(150 KV) είτε A.B.C.E. (1000 V) με αντίστοιχη ένδειξη. 

Β.1.2.2.11.2. Φορητοί Πυροσβεστήρες CO2 6 Kgr 

 Oι πυροσβεστήρες θα είναι εγκεκριμένοι, βαμμένοι χρώματος κόκκινου, 
χωρητικότητας όπως αναφέρεται στα σχέδια και την Τεχνική Εκθεση και θα φέρουν 
πινακίδα με όλα τα χαρακτηριστικά τους και τις οδηγίες λειτουργίας. Θα συνοδεύονται από 
ειδική ανθεκτική υποδοχή εξάρτησης για επίτοιχη εγκατάσταση. 

 Θα είναι κατασκευασμένοι από μαγγανιούχο χαλυβδοέλασμα και δοκιμασμένοι σε 
πίεση 250 bar. Θα φέρουν ορειχάλκινη βαλβίδα με ενσωματωμένη διάταξη ασφαλείας 
υπερπιέσεως ρυθμισμένη στα 190 bar και ελαστική χοάνη με υψηλή διηλεκτρική αντοχή. 

Β.1.2.2.11.3. Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς κόνεως 12 Kgr 

 O πυροσβεστήρας θα είναι εγκεκριμένος, βαμμένος χρώματος κόκκινου, 
χωρητικότητας όπως αναφέρεται στα σχέδια και την Τεχνική Εκθεση και θα φέρουν 
πινακίδα με όλα τα χαρακτηριστικά τους και τις οδηγίες λειτουργίας. Θα συνοδεύονται από 
ειδική ανθεκτική υποδοχή εξάρτησης για επίτοιχη εγκατάσταση. Θα είναι κατασκευασμένοι 
από χαλυβδοέλασμα πιέσεως δοκιμής 35 bar. 

 Θα φέρουν μόνο ένα άνοιγμα επί του οποίου θα είναι κοχλιωμένη η βαλβίδα 
εκτόξευσης,  και μανόμετρο ελέγχου της εσωτερικής πίεσης με έντονα και ευκρινή 



σύμβολα για τον άμεσο έλεγχο της πίεσης. Θα φέρουν σκόνη τύπου είτε B.C.E. (150 KV) 
είτε A.B.C.E. (1000 V) με αντίστοιχη ένδειξη. 

Β.1.2.2.12. ΔΙΟΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΒΑΝΝΕΣ AYTONOMIAΣ  

 Οι δίoδες βάvvες, θα είvαι ελαφρoύ τύπoυ, κoχλιωτές. Τo σώμα τωv βαλβίδωv θα είvαι 
κατασκευασμέvo από φωσφoρoύχo oρείχαλκo αvτoχής σε εφελκυσμό πάvω από 2000 
Kg/cm² και θα έχoυv βιδωτά άκρα. Εσωτερικά θα φέρoυv μηχαvισμό, τύπoυ στρεφoμέvης 
σφαίρας από αvoξείδωτo χάλυβα, πoυ θα φέρει διάτρηση κατάλληλης μoρφής oλικής 
διατoμής πoυ θα εδράζεται κατάλληλα. Θα έχoυv βιδωτό καπάκι και o oρειχάλκιvoς δίσκoς 
της βαλβίδας θα φέρει παρέμβυσμα στεγαvότητας από φίμπερ ή ισoδύvαμo υλικό. Τo καπάκι 
θα φέρει τηv κατάλληλη διαμόρφωση & σπειρώματα για τηv στήριξη τoυ κιvητήρα αλλά και 
τηv παρεμβoλή τωv δεικτώv θέσης τoυ μηχαvισμoύ στρεφoμέvης σφαίρας. Η πίεση 
λειτoυργίας θα είναι 10 atm γιά θερμoκρασία ύδατoς μέχρι 120 °C. Κατασκευή σύμφωvη με 
τo DIN 3030 

 Οι κιvητήρες τωv βαvvώv και συvεπώς τo όλo σύστημα βάvvας, θα είvαι δύo θέσεωv 
(on-off). Η επαναφορά της βάνας στη θέση κλειστή θα γίνεται μέσω ηλεκτρονόμου (ρελαί). 

 Οι δίoδες ηλεκτρoκίvητες βάvvες δύo θέσεωv θα έχουν ηλεκτρομηχανικούς κινητήρες. 
Θα λειτoυργoύv με κιvητήρα 230/50/1, θα είvαι κατάλληλες γιά κυκλoφoρία vερoύ -20 °C έως 
120 °C και θερμοκρασία περιβάλλοντος 50°C. Ο χρόνος ανοίγματος θα είναι 1min, θα έχουν 
διπλή φορά περιστροφής και ροπή 16Nm. 

Θα συvoδεύovται από πλήρη σειρά ρακόρ σύvδεσης. 

Β.1.2.2.13. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ  ΧΩΡΟΥ 

 Σε κάθε διαμέρισμα θα τοποθετηθεί επίτοιχος θερμοστάτης χώρου σε σημείο που θα 
υποδειχθεί από την επίβλεψη. Ο θερμοστάτης θα είναι ηλεκτρονικός με ψηφιακή οθόνη και 
εβδομαδιαίο πρόγραμμα, ανεξάρτητο προγραμματιστή για κάθε ημέρα, επιλογή κανονικής/ 
μειωμένης θερμοκρασίας. 

Β.1.2.2.14. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 Για την αποφυγή παγώματος του νερού λόγω χαμηλών θερμοκρασιών ο κάθε ένας 
κυκλοφορητής θα ελέγχεται και από ένα θερμοστάτη εξωτερικού χώρου. Ο κυκλοφορητής θα 
τίθεται σε λειτουργία όταν η θερμοκρασία κατεβαίνει κάτω από τους +20C. Ο θερμοστάτης θα 
έχει προστασία ΙΡ54, με κλίμακα 0 έως 20C, διαφορικό 1.5Κ, τάση επαφών 15(8)Α, AC 
230V,αισθητήριο V2A με εσωτερική ρύθμιση. 

Β.1.2.2.15. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ 

 Στο χώρο του λεβητοστασίου θα εγκατασταθεί πίνακας αυτονομίας με δεκαοκτώ(18) 
ωρομετρητές. Ο πίνακας θα έχει ηλεκτρονόμο (ρελαί) για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Η 
συνδεσμολογία του θα είναι τέτοια ώστε όταν παύσει η ζήτηση για θέρμανση η βάνα του 
τελευταίου διαμερίσματος να μένει ανοικτή. Η θέση τοποθέτησης θα καθοριστεί σε 
συνεργασία με την Επίβλεψη. Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει όλες τις καλωδιώσεις μέχρι 
τους θερμοστάτες και τις βάνες. 

 Όλα τα παραπάνω περιλαμβάνονται στην κατ’ αποκοπή τιμή του αντίστοιχου άρθρου 
τιμολογίου για τον πίνακα αυτονομίας.  



Β.1.2.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Β.1.2.3.1. Γενικά 

 Το τμήμα αυτό αναφέρεται στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο τρόπο κατασκευής 
της εγκατάστασης θέρμανσης, στους ελέγχους και δοκιμές της εγκατάστασης και στον 
τρόπο επιμέτρησης και το αντικείμενο πληρωμής των διαφόρων ειδών εργασιών που 
περιλαμβάνονται στην εγκατάσταση αυτή. Oι εργασίες κατασκευής θα γίνουν σύμφωνα με 
τα σχέδια ΑΠ-1, ΑΠ-2, ΑΠ-3 και ΑΠ-4.  

Β.1.2.3.2. Εργασίες και Τρόπος Κατασκευής 

B.3.1.3.3. Μαύροι σιδηροσωλήνες-χαλυβδοσωλήνες-σωλήνες δικτυωμένου 
πολυαιθυλενίου (PE-X) 

 Για το δίκτυο νερού θέρμανσης μέχρι 2" θα χρησιμοποιηθούν μαύροι 
χαλυβδοσωλήνες με ραφή του τύπου IS0-MEDIUM (IS0 65) ή το DΙΝ 2440. Για διαμέτρους 
μεγαλύτερες των 2" θα χρησιμοποιηθούν χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή κατά DΙΝ 2448. 
Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σωλήνες με ραφή κατά DΙΝ 2458 εφ’ όσον η 
σύνδεση τους δεν γίνει με σπείρωμα αλλά με συγκόλληση. Η όδευση θα καθοριστεί 
πέραν των σχεδίων και σε συνεργασία με την επίβλεψη. Όπου χρησιμοποιηθούν 
ενδοδαπέδιες σωληνώσεις αυτές θα κατασκευαστούν από σωλήνες δικτυωμένου 
πολυαιθυλενίου (PE-X).  

B.3.1.3.4. Τοποθέτηση Σωληνώσεων 

 Οι σωληνώσεις θα ακολουθήσουν την γενική διάταξη που φαίνεται στην μελέτη, θα 
κοπούν από τον Εργολάβο ακριβώς στις απαιτούμενες διαστάσεις, ώστε να γίνουν οι 
συνδέσεις χωρίς παραμορφώσεις και πιέσεις, εκτός από τα ειδικά τμήματα που 
προδιαγράφεται διαφορετικά.  Απαγορεύεται η τοποθέτηση σωλήνων και μηχανημάτων 
εμπρός από φωτιστικά σώματα, πόρτες, παράθυρα και άλλα ανοίγματα. Αναρτημένες 
σωληνώσεις θα τοποθετούνται σε όσο το δυνατό αφανείς θέσεις. Θα υπάρχουν επαρκείς 
ανοχές από τοίχους, γωνίες τοίχων, οροφές και δάπεδα για συγκολλήσεις και συνδέσεις 
(τουλάχιστον 150 mm). Οι σωληνώσεις δεν θα ταφούν, αποκρυφτούν ή μονωθούν, εάν 
δεν ελεγχθούν, δοκιμαστούν και εγκριθούν. Όταν οι σωληνώσεις περνούν μέσω 
οικοδομικών στοιχείων, οι συνδέσεις δεν θα κρύβονται αλλά θα γίνονται σε θέσεις που 
μπορεί να ελέγχονται. Οι προς μόνωση σωληνώσεις θα τοποθετούνται όπως δείχνεται και 
όπως απαιτείται με αρκετές ανοχές για την τοποθέτηση της μόνωσης. 

 Οι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν όπως φαίνεται στην μελέτη, αποφεύγοντας 
διασταυρώσεις με άλλες σωληνώσεις, καλώδια ή μηχανήματα. Θα τοποθετούνται 
παράλληλα ή κάθετα προς τους τοίχους, εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά. Σχηματισμός 
παγίδων νερού απαγορεύεται. Όλα τα τμήματα των σωληνώσεων θα καθαριστούν από 
όλα τα ξένα υλικά πριν από την εγκατάσταση τους. Επίσης, κάθε τεμάχιο σωλήνα θα 
κρατείται όρθιο και θα κτυπάτε και καθαρίζεται από χαλαρά σκωρία ή αλλά υλικά. Κάθε 
σωλήνας θα σκουπίζεται αμέσως πριν την τοποθέτηση του. Όποτε διακόπτεται η εργασία, 
τα ανοικτά τμήματα των εγκατεστημένων σωληνώσεων θα ταπώνονται προς αποφυγή 
εισόδου ξένων υλικών. Διηλεκτρική σύνδεσμοι θα τοποθετούνται μεταξύ σιδηρών και μη 
σιδηρών σωλήνων ή εξαρτημάτων (εφ’ όσον απαιτείται). 

 Οι σωληνώσεις θα έχουν κλίση προς την κατεύθυνση ροής τουλάχιστον 0,5% εκτός 
από βρόχους κεντρικών γραμμών και συλλέκτες. 



 Κατά  τη χρήση των εύκαμπτων σωλήνων δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (PE-X) το  
ξετύλιγμά τους γίνεται με κύλιση προς  τη διεύθυνση εφαρμογής. Στη σύνδεση από σώμα 
σε σώμα , ξετυλίγεται πάνω στη δομική πλάκα , από την οποία έχουν  αφαιρεθεί  αιχμηρά  
τεμάχια και αντικείμενα (μπάζα, καρφιά, κλπ). Η κοπή θα γίνεται με λεπτή λάμα ή ειδικό 
σωληνοκόφτη.  

 Κατά την τοποθέτηση των σωλήνων δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (PE-X) πρέπει να  
εξασφαλίζεται η ελεύθερη κατά μήκος διαστολή, όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή. 
Αμέσως μετά την τοποθέτηση των σωλήνων στο δάπεδο και την στερέωση τους, θα 
προστατευθούν με το γνωστό τσιμεντάρισμα (κάλυψη με τσιμεντογωνία) για να 
προστατεύονται από τα άλλα συνεργεία της οικοδομής ή απρόσεκτους επισκέπτες. 
Στα τμήματα σωλήνων που τοποθετούνται μέσα σε δάπεδα δεν θα υπάρχουν 
ενδιάμεσες συνδέσεις. 

B.3.1.3.5. Συνδέσεις σιδηροσωλήνων-χαλυβδοσωλήνων-σωλήνων δικτυωμένου 
πολυαιθυλενίου (PE-X) 

 Οι συνδέσεις των εξαρτημάτων με τους σωλήνες (σιδηροσωλήνες-
χαλυβδοσωλήνες) καθώς και με τον εξοπλισμό του δικτύου, για διαστάσεις σωληνώσεων 
μέχρι 2 ίντσες, θα είναι βιδωτές. Οι σωλήνες θα ελικοτομούνται και επί τόπου στο 
εργοτάξιο. Το μήκος της ελικοτομής θα είναι τέτοιο ώστε μετά την συναρμολόγηση του 
σωλήνα με το οποιοδήποτε τεμάχιο να μη υπολείπονται περισσότερα από τρία βήματα 
σπειρώματος. Στις ενώσεις θα παρεμβάλλεται αδρανές στεγανοποιητικό υλικό από ταινία 
ΤΕFLΟΝ τοποθετούμενο στα αρσενικά σπειρώματα. Οι συνδέσεις μεταξύ σωλήνων άνω 
των 2" θα είναι συγκολλητές. Η προετοιμασία των ραφών στους συγκολλημένους σωλήνες 
δεν χρειάζεται για πάχη μέχρι 3 mm. Για μεγαλύτερα πάχη γίνεται φρεζάρισμα με μηχανικό 
εργαλείο, ώστε η συνολική γωνία συγκόλλησης να γίνει 60°. 

 Τα ηλεκτρόδια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κατάλληλα για όλες τις θέσεις 
συγκόλλησης, κλάσεως VΙΙ, για όλα δε τα λοιπά στοιχεία θα ακολουθείται το DΙΝ 1913 
φύλλο 1. Τα σύρματα αυτογενούς συγκόλλησης κλάσεως ΙV κατά τα λοιπά θα ακολουθούν 
το DΙΝ 8554 φύλλα 1, 2, 3. Στις διακλαδώσεις που γίνονται με συγκόλληση οι σωλήνες θα 
συγκολλούνται λοξά, σε γωνία 45°, καμπυλώνοντας τον σωλήνα που βρίσκεται σε 
διακλάδωση κοντά στο σημείο σύνδεσης για διευκόλυνση της ροής του νερού. Οι 
συνδέσεις των ειδικών τεμαχίων θα είναι συγκολλητές ή φλαντζωτές ανάλογα με τις 
απαιτήσεις για αποσυναρμολόγηση του δικτύου. Τα χρησιμοποιούμενα για την επίτευξη 
στεγανότητας στις κοχλιώσεις και φλάντζες, υλικά παρεμβυσμάτων, κλπ., πρέπει να 
εμφανίζουν αρκετή αντοχή σε νερό θερμοκρασίας από +1°C μέχρι 110°C, χωρίς να 
παρουσιάζουν οποιαδήποτε αλλοίωση, φθορά, ή διάλυση στο νερό κατά τη λειτουργία της 
εγκατάστασης. 

 Για τις συνδέσεις των σωλήνων από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (PE-Χ) 
μεταξύ τους, τις γωνίες, τις διακλαδώσεις, τις αλλαγές διατομών κλπ. θα χρησιμοποιηθούν 
εξαρτήματα από ίδιο υλικό, αναλόγου αντοχής. Όλα τα εξαρτήματα θα είναι σειράς 
παραγωγής. 

B.3.1.3.6. Kαμπυλώσεις Σωλήνων 

 Οι καμπυλώσεις των σωλήνων θα διαμορφώνονται με ειδικά εξαρτήματα για 
οποιαδήποτε διάμετρο. Είναι δυνατόν καμπυλώσεις σωλήνων μέχρι 1" να γίνουν εν 
ψυχρώ με την βοήθεια ειδικού εργαλείου (κουρμπαδόρου) χωρίς να ρυτιδώνεται όμως ο 
σωλήνας και να αλλοιώνεται το σχήμα της διατομής η οποία πρέπει να παραμένει 



πρακτικά κυκλική. Για καμπύλες 90° και για γωνίες, θα χρησιμοποιηθούν απαραίτητα, 
ειδικά τεμάχια σχηματισμού. Κάμψεις σωλήνων 'εν θερμώ απαγορεύονται. 

B.3.1.3.6. Λυόμενοι Σύνδεσμοι 

 Οι λυόμενοι σύνδεσμοι των δικτύων σωληνώσεων μέχρι και 2", θα είναι του τύπου 
ρακόρ με κωνική έδραση από μαλακτοποιημένο χυτοσίδηρο (μαγιαμπλ). 

 Λυόμενοι σύνδεσμοι θα παρεμβάλλονται: 

  - Στις συνδέσεις των σωληνώσεων με τα μηχανήματα ή συσκευές ώστε να 
είναι εύκολη η αποσύνδεση τους χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη επέμβαση στο δίκτυο. 

  - Στη μια πλευρά κάθε δικλείδας ή συστοιχίας δικλείδων αν αυτή συνδέεται 
βιδωτά με τους σωλήνες, και σε ορισμένες θέσεις του δικτύου που θα καθοριστούν σε 
συνεργασία με τον Επιβλέποντα για να μπορεί να αποσυναρμολογεί το δίκτυο. 

B.3.1.3.7. Διέλευση Σωλήνων σε Οικοδομικά Στοιχεία 

 Στις διελεύσεις σωλήνων μέσα από τοίχους ή δάπεδα θα τοποθετούνται χιτώνια 
(μανσον). Απαγορεύεται η διέλευση των σωλήνων μέσα από τον φέροντα οργανισμό του 
κτιρίου εκτός αν αυτό έχει προβλεφθεί από την στατική μελέτη. Τα χιτώνια θα έχουν μήκος 
όσο απαιτείται ώστε να έρθουν "πρόσωπο" με την συγκεκριμένη επιφάνεια. 

 Θα είναι ανάλογου διαμέτρου ώστε να επιτρέπουν την άνετη τοποθέτηση της 
προβλεπόμενης μόνωσης επί των σωληνώσεων, με ελάχιστη απόσταση μεταξύ χιτωνίου 
και σωλήνα με ή χωρίς μόνωση τουλάχιστον 6 mm. Δύναται να είναι μεταλλικά ή πλαστικά 
και το διάκενο μεταξύ μόνωσης και χιτωνίου θα σφραγίζεται κατάλληλα σύμφωνα με την 
παράγραφο (β), εκτός της περίπτωσης που έχουμε διέλευση σε εσωτερικό τοίχο. 

  α. Στις διελεύσεις μέσα από στεγανοποιημένες οροφές ή δάπεδα θα 
τοποθετείται φύλλο μολύβδου πάχους 2 mm ή φύλλο χαλκού πάχους 0.8 mm. Το φύλλο 
αυτό θα εκτείνεται τουλάχιστον 200 mm περιμετρικά της σωλήνωσης και θα τοποθετείται 
πάνω από την στεγανοποιητική μεμβράνη σε βάση από ασφαλτούχο τσιμέντο. Το φύλλο 
αυτό θα καλύπτει τον σωλήνα κατά 50 mm τουλάχιστον πάνω από την στεγανοποιητική 
επιφάνεια. Ο Εργολάβος μπορεί για σωλήνες που διέρχονται από στεγανοποιημένες 
επιφάνειες να χρησιμοποιεί για στεγανοποίηση των αρμών μεταξύ του προτοποθετημένου 
χιτωνίου και του σωλήνα, ειδικά προκατασκευασμένα και εγκεκριμένα παρεμβύσματα 
ειδικά προοριζόμενα για την συγκεκριμένη χρήση μετά ορειχάλκινων περιλαίμιων, 
φλαντζών, κλπ. 

  β. Τα διάκενα μεταξύ σωλήνων και χιτωνίων θα σφραγίζονται με μονωτικό 
υλικό και με αδιάβροχο πλαστικό υλικό ή με ελαστομερή στεγανοποιητικά αρμών, ως 
αναφέρεται στα σχέδια. 

B.3.1.3.8.Στήριξη Σωληνώσεων 

  Χαλυβδοσωλήνες-Μαύροι σιδηροσωλήνες 

 Οι σωληνώσεις, κατακόρυφοι και οριζόντιοι, θα στερεώνονται στην οικοδομική 
κατασκευή. 



 Οι θέσεις στερέωσης για τις οριζόντιες σωληνώσεις θα έχουν κατά μέγιστο την εξής 
απόσταση μεταξύ τους: 
 Διάμετρος Σωλήνων Αποστάσεις 
 ----------------------------------------------- 
 1" και μικρότερη 1,80 μ 
 1 1/4" 2,10 μ 
 1 1/2" και 2" 2,40 μ 
 2 1/2" 3,00 μ 

 Στα σημεία αλλαγής κατεύθυνσης θα υπάρχουν στηρίγματα σε απόσταση το πολύ 
30 cm από το σημείο καμπής. 

 Οι οριζόντιες σωληνώσεις θα στηρίζονται στην οροφή ή τα δοκάρια με 
τυποποιημένους αναρτήρες τύπου U, κρεμασμένους με ντίζες 1/2". 

 Οι κατακόρυφες ορατές σωληνώσεις θα στηρίζονται στα οικοδομικά στοιχεία με 
δακτυλίδια διαιρούμενου τύπου, ενώ οι εντοιχισμένες με δακτυλίδια μονοκόμματα. 

 Περισσότερες της μιας σωλήνες που οδεύουν παράλληλα μπορούν να στερεωθούν 
σε ιδιαίτερη σιδηροκατασκευή από μορφοσίδηρο ανάλογης αντοχής. Οι συνδέσεις των 
σιδηρών αυτών κατασκευών μπορούν να γίνουν με βίδες, πριτσίνια ή ηλεκτροσυγκόλληση. 

 β. Σωλήνες από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (PE-Χ)  

 Οι σωλήνες θα στηρίζονται στους τοίχους μ' ελεύθερα στηρίγματα για ν' 
αποφεύγουμε κακώσεις από διαστολές. Οι οριζόντιοι σωλήνες θάχουν κλίση 5% δηλ. 
0.5cm/m. Όπου είναι απαραίτητα μεγάλα ευθύγραμμα μήκη σωλήνων ή σωλήνων 
μεγάλων διαμέτρων για να αποφευχθούν ζημιές από διαστολές θα παρεμβληθούν ειδικά 
διαστολικά ή θα γίνουν ειδικές διαμορφώσεις τύπου "S" ή "Ω". Η στήριξη των ορατών 
τμημάτων των σωλήνων θα γίνει αναλόγως της θέσεως αυτών, δι' αναρτήσεως από την 
οροφή η των τοίχων, μέσω διμερών θερμομονωτικών στηριγμάτων. Σε περίπτωση 
ομαδικής ανάρτησης σωλήνων θα χρησιμοποιηθούν τυποποιημένα διάτρητα 
γαλβανισμένα προφίλ αντοχής σύμφωνα με το βάρος των σωλήνων. Θα 
υποβληθούν υπολογισμοί για την εκλογή των εν λόγω στηριγμάτων. Απαγορεύονται 
οι σταθερές συνδέσεις μεταξύ σωλήνα επιστροφής και προσαγωγής. Οι  επιτρεπόμενες 
αποστάσεις των στηριγμάτων έχουν ως εξής: 

      α). Για σωλήνες DN16 έως DN20 (οι οποίοι τοποθετούνται σε τοίχους ή οριζόντια) τα 
στηρίγματα θα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους από ένα μέχρι δύο μέτρα. Για μεγαλύτερης 
διαμέτρου σωλήνες τα στηρίγματα τοποθετούνται ανά δύο ή τρία το πολύ μέτρα. 

      β). Για κάθετες σωληνώσεις DN16 έως DN20 απαιτούνται δύο σημεία στήριξης ανά 
όροφο, ενώ για σωλήνες μεγαλύτερης διαμέτρου χρειάζεται ένα σημείο στήριξης ανά 
όροφο. 

      Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι επιτρεπόμενες αποστάσεις των στηριγμάτων. 

 
       ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ   ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ 
Διαστάσεις 
σωλήνα σε                
(mm)      

Κάθετα 
διαστήματα 
(m) 

Oριζόντια  
διαστήματα 
(m) 



    15    1,8    1,2 
    22     2,4    1,8 
    28    2,4    1,8 
    35    3    2,4 
    42    3    2,4 
    54    3    2,7 
    67    3,6    3 
    76,1    3,6    3 
    108    3,6    3 
    133    3,6    3  
    159    4,2    3,6 

 Η απόσταση των σωλήνων από τους τοίχους η τις οροφές θα είναι τουλάχιστον 
2cm απαγορευμένων των συνεχών ανακάμψεων όταν η επιφάνεια των δομικών στοιχείων 
δεν είναι επίπεδη. 

 Οι σωληνώσεις, κατακόρυφοι και οριζόντιοι, θα στερεώνονται στην οικοδομική 
κατασκευή. 

 Στα σημεία αλλαγής κατεύθυνσης θα υπάρχουν στηρίγματα σε απόσταση το πολύ 
30 cm από το σημείο καμπής. 

 Οι οριζόντιες σωληνώσεις θα στηρίζονται στην οροφή ή τα δοκάρια με 
τυποποιημένους αναρτήρες τύπου U, κρεμασμένους με ντίζες 1/2". 

 Οι κατακόρυφες ορατές σωληνώσεις θα στηρίζονται στα οικοδομικά στοιχεία με 
δακτυλίδια διαιρούμενου τύπου, ενώ οι εντοιχισμένες με δακτυλίδια μονοκόμματα. 

 Περισσότερες της μιας σωλήνες που οδεύουν παράλληλα μπορούν να στερεωθούν 
σε ιδιαίτερη σιδηροκατασκευή από μορφοσίδηρο ανάλογης αντοχής. Οι συνδέσεις των 
σιδήρων αυτών κατασκευών μπορούν να γίνουν με βίδες, πριτσίνια ή ηλεκτροσυγκόλληση. 

B.3.1.3.9. Διαστολή Σωληνώσεων 

 Κατά την στήριξη των σωλήνων και κατά την διέλευση τους δια μέσου οικοδομικών 
κατασκευών, πρέπει να ληφθεί υπ' όψη η δυνατότητα διαστολής των σωληνώσεων χωρίς 
παρεμβολή εξαρτημάτων. Διαστολικά θα τοποθετηθούν σύμφωνα  με τα σχέδια και με τις 
υποδείξεις της επίβλεψης. 

 Οι διακλαδώσεις για σύνδεση με τα διάφορα μηχανήματα και συσκευές, τόσο από 
το κατακόρυφο δίκτυο όσο και από το γενικό οριζόντιο, θα διαμορφώνονται με τις 
απαιτούμενες κάμψεις των σωλήνων (LUΡS), για την δυνατότητα παραλαβής των 
διαστολών, τόσο των διακλαδώσεων, όσο και των κυρίων δικτύων που συνδέονται με 
αυτά. 

B.3.1.3.10. Βαφή Σωληνώσεων 

 Οι διερχόμενοι από οικοδομικά στοιχεία ή εντοιχισμένοι και οι σωλήνες 
(χαλυβδοσωλήνες ή μαύροι σιδηροσωλήνες αν χρησιμοποιηθούν) μέσα σε ψευδοδάπεδα, 
θα βαφούν με δυο στρώσεις γραφιτούχου μίνιου. 



Οι ορατοί σωλήνες θα βαφούν με δυο στρώσεις γραφιτούχου μίνιου και δυο 
στρώσεις ελαιοχρώματος φωτιάς. Οι σωλήνες θα μαρκαριστούν ώστε να δείχνουν την 
χρήση και την κατεύθυνση ροής με ταμπέλες, ταινίες, χρώμα ή γράμματα κάθε 15 μέτρα. 

Β.1.2.3.11. Μόνωση Σωληνώσεων Νερού Θέρμανσης. 

Η μόνωση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις συστάσεις της εταιρίας κατασκευής της ή 
με κατά μήκος άνοιγμα των τεμαχίων της μόνωσης, με κοπή στην γενέτειρα του κυλίνδρου 
και με χρήση της από τον κατασκευαστή συνιστώμενης κόλλας για την συγκόλληση τόσο 
της διαμήκους τομής, όσο και των εγκάρσιων συνδέσεων μεταξύ των διαδοχικών τεμαχίων 
της μόνωσης. 

Η μόνωση των λυόμενων συνδέσμων, βανών (πλην όσων τιμολογούνται ιδιαίτερα) 
και λοιπών εξαρτημάτων θα γίνεται με ειδικά προκατασκευασμένα κομμάτια ή με κομμάτια 
μονωτικού που θα τοποθετούνται στο εργοτάξιο της ίδιας αγωγιμότητας και πάχους με την 
μόνωση των αντίστοιχων σωλήνων. 

Όταν χρησιμοποιούνται κομμάτια μονωτικού, οι γωνίες θα μονώνονται με τρία 
τουλάχιστον κομμάτια, τα δε υπόλοιπα εξαρτήματα θα μονώνονται με τόσα κομμάτια ώστε 
να διατηρείται το σχήμα τους. Τα κομμάτια της μόνωσης θα ενώνονται με κόλα. Όπου τα 
εξαρτήματα δεν μονώνονται, η μόνωση θα τερματίζει κοντά τους πάνω σε δακτυλίδια 
γαλβανισμένα και το κενό μεταξύ μόνωσης και δακτυλιδιού θα γεμίζει με μονωτικό 
τσιμέντο. 

Η μόνωση των σωληνώσεων δεν θα διακόπτεται στους αναρτήρες και στα χιτώνια 
διέλευσης. Στους αναρτήρες θα παρεμβάλονται διμερή θερμομονωτικά στηρίγματα. Στα 
χιτώνια θα τοποθετούνται προστατευτικά περιβλήματα μήκους 30 cm, κατά προτίμηση 
από σιδηροσωλήνα ή από λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1.5 mm, και θα παρεμβάλλεται 
κατάλληλα επεξεργασμένο ξύλο, φελλός ή πάπλωμα ορυκτών ινών ή αντίστοιχο 
περίβλημα ισοδύναμου τύπου. 

Β.1.2.3.12. Αντλίες 

Η σύνδεση των αντλιών στο δίκτυο θα πραγματοποιηθεί με ρακόρ και γι' αυτό θα 
συνοδεύονται με τα αναγκαία πρόσθετα ρακόρ, κοχλίες και παρεμβύσματα για την 
προσαρμογή τους στις σωληνώσεις. 

Β.1.2.3.13. Εγκατάσταση Συσκευών και Μηχανημάτων 

Η εγκατάσταση των συσκευών και μηχανημάτων θα είναι πλήρης με όλο τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό και έτοιμη για λειτουργία όπως περιγράφεται στην τεχνική έκθεση 
και προδιαγραφές και δείχνεται στα σχέδια της μελέτης και σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή και τα κατασκευαστικά σχέδια. 

Β.1.2.3.14. Ενδεικτικές Πινακίδες 

Θα προβλεφθούν πλάκες αναγνώρισης για κάθε μηχάνημα, βάνα, θερμόμετρο και 
κάθε άλλο όργανο και συσκευή που θα ζητηθεί από την Επίβλεψη. Η πλάκα θα είναι 3 mm 
πάχους από plexiglass ή από άλλο εποξειδικό υλικό με μαύρα ή άσπρα γράμματα. 

Ελάχιστες διαστάσεις πινακίδας 6 Χ 2,5 cm. Οι γωνίες θα είναι τετράγωνες. Τα 
γράμματα θα είναι σκαλισμένα σε ευθείες, κεφαλαία με ελάχιστο ύψος 6 mm. Η πινακίδα 



θα τοποθετηθεί σε πλαίσιο και με γυαλί μπροστά και θα τοποθετηθεί δίπλα στο κάθε 
σύστημα. Κάθε περιγραφή πρέπει να είναι ακριβής. Η πινακίδα πρέπει να αναφέρει τα 
παρακάτω: 

α. Τον τύπο και τον αριθμό του μοντέλου του κατασκευαστού. 

β. Τον αριθμό του συμβολαίου και την ημερομηνία παραλαβής. 

γ. Μέγεθος ή απόδοση. 

δ. Σύστημα στο οποίο αναφέρεται. 

ε. Σύστημα που ελέγχει. 

 Πληροφορίες και διαγράμματα που είναι απαραίτητα για την σωστή χρήση, 
εκκίνηση, λειτουργία και έλεγχο των μηχανημάτων και συσκευών θα αναρτώνται εντός 
πλαισίου σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης. 

Β.1.2.4. ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΟΚΙΜΕΣ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Β.1.2.4.1. Γενικά 

 Οι απαιτούμενοι έλεγχοι και δοκιμές της εγκατάστασης θα γίνουν σύμφωνα με τους 
ορούς που αναφέρονται στην παράγραφο "ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ" του τμήματος της 
Ε.Σ.Υ. "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ". 

 Οι έλεγχοι και δοκιμές που απαιτούνται και ο τρόπος που θα εκτελεστούν 
περιγράφονται παρακάτω. Για όλες τις δοκιμές θα συνταχθούν πρωτόκολλα δοκιμών. 

 Η εγκατάσταση θέρμανσης θα ρυθμιστεί με θερμοκρασίες προσαγωγής και 
επιστροφής νερού 900/700 C αντίστοιχα.  

 Ο χειρισμός της θέρμανσης για κάθε έναν από τους ιδιοκτήτες θα γίνεται ως εξής: Η 
λειτουργία της εγκατάστασης στηρίζεται στην ανεξάρτητη θέρμανση (αυτονομία). Με την 
ανεξάρτητη θέρμανση η εγκατάσταση κάθε διαμερίσματος λειτουργεί μόνο όταν το 
επιθυμούν οι ένοικοι, και έτσι θα μπορούν να καθορίζουν το επίπεδο θέρμανσης 
(θερμοκρασίες χώρων) και τις ώρες λειτουργίας της εγκαταστάσεως. Η ανεξάρτητη 
θέρμανση επιτρέπει στους ενοίκους κάθε διαμερίσματος να μπορούν να καθορίσουν σε 
κάποια λογικά όρια, τη θερμοκρασία των χώρων από την οποία θ' αρχίζει να λειτουργεί η 
θέρμανση (π.χ 18° C) και  τη  μέγιστη θερμοκρασία που θα επιθυμούν (20°-22° C).
 Για να λειτουργήσει η αυτονομία  θα γίνουν  οι παρακάτω εγκαταστάσεις: 

  α) Ο θερμοστάτης χώρου 5°-30° C θα τοποθετηθεί σ' ένα αντιπροσωπευτικό 
σημείο του κάθε διαμερίσματος και θα ρυθμιστεί να λειτουργεί μεταξύ 18° C και 22° C . Ο 
εν λόγω θερμοστάτης θα έχει  ενσωματωμένο  διακόπτη.  

  β) Μια δίοδη ηλεκτροκίνητη βάνα  που συνδέεται ανάμεσα στον σωλήνα 
προσαγωγής και τον αντίστοιχο συλλέκτη, παίρνει εντολή από το θερμοστάτη χώρου και 
ανοίγει επιτρέποντας τη ροή ζεστού νερού, ή κλείνει διακόπτοντας το ζεστό νερό. 

  γ) Ένας Ωρομετρητής για κάθε διαμέρισμα, ο οποίος θα καταγράφει τη 
θερμική ενέργεια η οποία αναλίσκεται στο αντίστοιχο διαμέρισμα.  



Από το διακόπτη τίθεται σε λειτουργία ο καυστήρας ή διακόπτεται η λειτουργία 
αυτού (για το εν λόγω διαμέρισμα). Εφ' όσον έχει τεθεί σε λειτουργία ο καυστήρας από 
άλλο διαμέρισμα τότε η κίνηση αυτή είναι νεκρή αλλά απαραίτητη. Ακολούθως θα 
ενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής από τον αντίστοιχο θερμοστάτη του. Ο θερμοστάτης 
χώρου ελέγχει τη θερμοκρασία του χώρου, που είναι εγκατεστημένος, και περίπου τη 
θερμοκρασία του διαμερίσματος επενεργώντας στην ηλεκτρική βάνα του διαμ/τος δηλ. 
ανοίγει ο διακόπτης την παροχή ζεστού νερού θέρμανσης στις σωληνώσεις και τα 
θερμαντικά σώματα του διαμ/τος. Ο Ωρομετρητής του διαμερίσματος μετρά την 
αναλωθείσα θερμική ενέργεια όσο παραμένει ανοικτή η ηλεκτρική βάνα. 

Θα τοποθετηθεί θερμοστάτης εξωτερικού χώρου ο οποίος θα θέτει σε λειτουργία 
τον κυκλοφορητή (σε περίπτωση μη λειτουργίας της εγκατάστασης) όταν η εξωτερική 
θερμοκρασία κατέρχεται κάτω από 0°C. Ο θερμοστάτης του καυστήρα θα ρυθμίζεται στους 
90°C, του κυκλοφορητή στους 40°C και ο θερμοστάτης ελέγχου θέρμανσης στους 50°.  

Η εγκατάσταση θα υποβληθεί σε δοκιμαστική λειτουργία για να ελεγχθούν τα 
εξής: 

1. Η στεγανότητα καπνοδόχου και ένωση καπνοδόχου και καπναγωγού. Ανάβεται
φωτιά πλούσια σε καπνό και τοποθετείται στη βάση της καπνοδόχου από την οπή 
καθαρισμού. Όταν ο καπνός εξέλθει από το άνοιγμα της καπνοδόχου καλύπτεται αυτό 
στεγανά. Ο καπνός τότε θα εξέλθει απ' όλα τα μη στεγανά σημεία της καπνοδόχου. Η 
ένωση καπναγωγού με καπνοδόχο περιτυλίσσεται με λωρίδα λευκού υφάσματος και εάν 
υπάρχει διαφυγή το ύφασμα θα μαυρίσει. 

 2.Με τα ειδικά όργανα προβαίνουμε στη μέτρηση:

  -  Ελκυσμού καπνοδόχου. 

  - Θερμοκρασίας εξόδου καυσαερίων. 

  - Διοξείδιο του άνθρακα (CΟ2). 

  - Βαθμού Απόδοσης της Εγκατάστασης. 

  -  Ποσό αιθάλης. 

Μετά το πέρας των παραπάνω μετρήσεων θα υποβληθεί στην Υπηρεσία το Φύλλο 
Ελέγχου της εγκατάστασης, όπου θα αναγράφονται οι μετρηθείσες τιμές. 

3.Δοκιμή Λειτουργίας Θέρμανσης. Το νερό  αφού θερμανθεί μέχρι τους 950C,
αφίεται κατόπιν να ψυχθεί και ελέγχεται η στεγανότητα κυρίως των συνδέσμων, ενώσεων 
και παρεμβυσμάτων με τη διακύμανση της θερμοκρασίας. Μετά τη δοκιμή αυτή ελέγχεται η 
ομοιόμορφη θέρμανση των σωμάτων. 

4. Δοκιμή λειτουργίας αυτονομίας θέρμανσης. Τίθενται οι διακόπτες θέρμανσης
των διαμερισμάτων στη κατωτέρα θέση, και ο γενικός διακόπτης του λεβητοστάσιου στη 
θέση ON (Ο καυστήρας δεν πρέπει να λειτουργήσει). Στη συνέχεια ο διακόπτης ενός 
τυχαίου διαμερίσματος τίθεται στη θέση ΟΝ και ο θερμοστάτης χώρου στη θερμοκρασία 
π.χ. 200  C. Στη περίπτωση αυτή πρέπει ο καυστήρας να λειτουργήσει και όταν ζεσταθεί 
το νερό και φθάσει στους π..χ. στη θερμοκρασία των 400 C θα λειτουργήσει και ο 



κυκλοφορητής. Όταν το νερό φθάσει στους 500 C θα ανοίξει η ηλεκτρική βάνα του 
διαμερίσματος και θα κυκλοφορήσει θερμό νερό στα Θ.Σ. του διαμερίσματος αυτού. 
Επίσης ο ωρομετρητής του διαμερίσματος αυτού θ' αρχίσει να λειτουργεί. Ελέγχουμε όλα 
τα υπόλοιπα διαμερίσματα για να διαπιστωθεί αν στα Θ.Σ. αυτών κυκλοφορεί ζεστό νερό 
αφού ο ηλεκτρικός διακόπτης είναι στη θέση OFF, ο θερμοστάτης στη θέση μηδέν (0) και η 
ηλεκτρική βάνα είναι ηλεκτρικά κλειστή. 

Επαναλαμβάνουμε την προηγούμενη διαδικασία για κάθε διαμέρισμα.    

Κατά  την  παράδοση της εγκατάστασης ο κατασκευαστής θα παραδώσει στην 
Υπηρεσία τα ειδικά έντυπα οδηγιών (τοποθέτησης, ρύθμισης, συντήρησης) των 
μηχανημάτων-συσκευών καθώς και γραπτές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της 
εγκατάστασης. 

 

Β.1.2.4.2. Δίκτυο Σωληνώσεων 

Οι σωληνώσεις θα δοκιμαστούν υδροστατικά, πριν τοποθετηθούν τα θερμαντικά 
σώματα και οι μονώσεις των ειδικών τεμαχίων και των εξαρτημάτων, σε πίεση 
τουλάχιστον 8 atm για 24 ώρες. Εφ όσον δεν παρουσιασθεί διαρροή θα ολοκληρωθεί η 
εγκατάσταση, θα τοποθετηθούν τα σώματα, θα γεμισθεί με νερό, θα κλείσουν τα 
ελεύθερα άκρα των σωληνώσεων και θα δοκιμασθεί το δίκτυο με υπερπίεση 4 atm. (Η 
πίεση των 4 atm θα μετρηθεί στο λεβητοστάσιο επί 2 τουλάχιστον ώρες). Σε περίπτωση 
διαρροής η οποία θα φανεί αμέσως μετα την πτώση της πίεσης στο μανόμετρο θα 
επισκευασθεί η ατέλεια, θα αντικατασταθούν τα ελαττωματικά εξαρτήματα και θα 
ξαναγίνει δοκιμή. Τέλος θα μπει η εγκατάσταση σε λειτουργία με συνθήκες κανονικής 
θέρμανσης μέχρι σχεδόν βρασμού του νερού και θα μείνει να κρυώσει ενώ θα ελέγχεται 
κυρίως η στεγανότητα των ενώσεων και των παρεμβυσμάτων κατά τις μεταβολές της 
θερμοκρασίας. 

 Η ρύθμιση της ροής του νερού αφορά την ισοσταθμισμένη διανομή σε όλο το δίκτυο 
ζεστού νερού, όπως προβλέπεται από την μελέτη. Η ρύθμιση της ροής του στοιχείου θα 
γίνει από τις ρυθμιστικές βαλβίδες που υπάρχουν (μέσω οργάνου ρύθμισης). Αφού 
ρυθμιστεί όλο το δίκτυο, ο ανάδοχος θα κρεμάσει σε κάθε βαλβίδα πλαστικοποιημένη 
πινακίδα, όπου θα αναγράφεται η θέση της δικλείδας. 

 Ο ανάδοχος θα υποβάλει για έγκριση πίνακα μετρήσεων θερμοκρασιών και ροών 
στα σημεία του δικτύου που υπάρχουν ρυθμιστικές βαλβίδες, αντλίες, κλπ. Επίσης θα 
υποβληθούν και αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης 
συνολικά και των μηχανημάτων. 

Β.1.2.5. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Β.1.2.5.1. Σωληνώσεις 

 Οι κάθε είδους σωληνώσεις θα επιμετρούνται μετά την πλήρη διαμόρφωση και 
τοποθέτησή τους κατ’ άξονα και με αφετηρία ή τέρμα μήκους την τομή των αξόνων δύο 
διασταυρωμένων σωλήνων. Κατά την επιμέτρηση του σωλήνα αφαιρούνται τα μήκη των 
κάθε είδους δικλείδων που παρεμβάλλονται. 



 Τα κάθε είδους στηρίγματα σωληνώσεων είτε αγκυρωμένα σε τοίχους ή 
αναρτόμενα από τη οροφή δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα, θεωρούνται ότι 
περιλαμβάνονται στις εργασίες σωληνώσεων (ντίζες-διμερή στηρίγματα σωλήνων). 
Θα επιμετρούνται (ή ζυγίζονται στηρίγματα ομαδικής ανάρτησης σωλήνων-πάνω 
από δύο σωλήνες). Από τα ειδικά τεμάχια σχηματισμού και σύνδεσης των 
σωληνώσεων επιμετρούνται ιδιαίτερα μόνον οι λυόμενοι τύπου ρακόρ (όποια δεν 
συνοδεύουν μηχανήματα και δεν αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα) . 

Β.1.2.5.2. Όργανα και Δικλείδες 

 Τα κάθε είδους όργανα μέτρησης, διακοπής και διαχωρισμού ροής (π.χ. δικλείδες, 
φίλτρα κλπ.) που παρεμβάλλονται στα δίκτυα σωληνώσεων επιμετρούνται κατά κομμάτια 
πλήρη με τα εξαρτήματα που τα συνοδεύουν όπως καθορίζονται στο Τιμολόγιο. 

 

 

Β.1.2.5.3. Μεταλλικές Κατασκευές 

 Οι μεταλλικές κατασκευές θα επιμετρούνται σε χιλιόγραμμα και θα ζυγίζονται μετά 
την πλήρη διαμόρφωση τους μαζί με τους κοχλίες συναρμολογήσεως των λυομένων 
τεμαχίων και των στηριγμάτων ή κοχλιών αγκύρωσης. 

 Κατασκευές από σιδηρά ελάσματα, γαλβανισμένα ή όχι, που διαμορφώνονται σε 
δεξαμενές, δοχεία ύδατος, κλπ. θα ζυγίζονται μαζί με τις σιδηρές ράβδους ενίσχυσης των 
τοιχωμάτων τους, των παρεμβυσμάτων στεγανότητας κλπ. (Οι κατασκευές από 
μορφοσίδηρο για ενίσχυση και στερέωση τεμαχίων από λαμαρίνα αποτιμούνται με την ίδια 
τιμή κατά χιλιόγραμμο). 

 Κατασκευές από μορφοσίδηρο θα ζυγίζονται μαζί με τα μέρη τους από σιδηρά 
ελάσματα π.χ. κομβοελάσματα κλπ. (τα σιδηρά ελάσματα αποτιμούνται σ’ αυτή την 
περίπτωση με την κατά χιλιόγραμμο τιμή του μορφοσίδηρου). 

Β.1.2.5.4. Θερμικές Μονώσεις 

 Οι θερμικές μονώσεις των σωλήνων θα επιμετρώνται κατά διάμετρο σε μέτρα 
πραγματικού αξονικού μήκους. Το μήκος που καταλαμβάνεται από τις δικλείδες, βάνες, 
κυκλοφορητές κλπ. δεν προσμετράται. Η μόνωση των βανών, βαλβίδων, κυκλοφορητών 
δεν αποτιμάται ιδιαίτερα (πλην όσων τιμολογούνται ιδιαίτερα). 

 Η τοποθέτηση των απαιτούμενων περιλαίμιων συγκρατήσεως στις θέσεις 
τερματισμού των μονωτικών στρώσεων δεν επιμετράται ιδιαίτερα. 

 Τα κενά που αφήνονται για την τοποθέτηση οργάνων ελέγχου κλπ. δεν θα 
αφαιρούνται κατά την επιμέτρηση. Η τοποθέτηση των απαιτούμενων μεταλλικών ταινιών 
συγκράτησης δεν αποτιμάται ιδιαίτερα.  

Β.1.2.5.5. Μηχανήματα και Συσκευές 

 Μηχανήματα και συσκευές επιμετρούνται σε κομμάτια με τα συνοδεύοντα στοιχεία 
και εξαρτήματα προς ολοκλήρωση τους, όπως καθορίζεται σε κάθε περίπτωση στο 
Τιμολόγιο. 



 Δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα οι απαιτούμενες πρόσθετες φλάντζες σύνδεσης, 
λυόμενοι σύνδεσμοι, σωληνώσεις και αγωγοί εσωτερικής συνδεσμολόγησης του 
μηχανήματος ή συσκευής, και γενικά κάθε εξάρτημα απαιτούμενο για την διαμόρφωση του 
μηχανήματος ή συσκευής σε αυτοτελή μονάδα. 

 Επιμετρούνται ιδιαίτερα οι κατασκευές εδράσεων (σιδηροκατασκευές ή βάθρα από 
σκυρόδεμα), εκτός αν περιλαμβάνεται στη τιμή του τιμολογίου, όχι όμως και τα στοιχεία 
αγκύρωσης και στερέωσης (π.χ. βίδες, στηρίγματα, κλπ) ή ο χρησιμοποιούμενος φελλός ή 
άλλη κατασκευή αντιδονιστικής έδρασης ή σύνδεσης, εφ’ όσον αυτά θεωρούνται ότι 
συνοδεύουν το μηχάνημα ή συσκευή. 

Β.1.2.6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 Οι τιμές μονάδας των σωλήνων περιλαμβάνουν και την προμήθεια και τοποθέτηση 
όλων των εξαρτημάτων όπως ειδικών κομματιών, αγκίστρων στερέωσης, στηριγμάτων, 
κλπ. των μη τιμολογημένων ιδιαίτερα και κάθε εργασία κοπής, ελικοτομής, σύνδεσης, 
στερέωσης, δοκιμής, καθαρισμού, αποστείρωσης, κλπ. Επίσης περιλαμβάνουν τα υλικά 
και την εργασία για την προστασία των υπογείων σωλήνων, όπως προδιαγράφονται στο 
τμήμα αυτό. 

 Οι τιμές μονάδας της εγκατάστασης περιλαμβάνουν την προμήθεια, προσκόμιση 
επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών, την 
δαπάνη των κάθε φύσης δοκιμών καθώς και κάθε άλλη εργασία σχετική με την 
εγκατάσταση που αναφέρεται ή όχι στο τμήμα αυτό, απαραίτητη όμως για την πλήρη και 
άρτια λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

 Οι τιμές μονάδας των εξαρτημάτων που τιμολογούνται ιδιαίτερα, περιλαμβάνουν 
την προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών, καθώς και κάθε εργασία 
σύνδεσης προς τους σωλήνες, στερέωσης, δοκιμής, καθαρισμού, αποστείρωσης, κλπ. 

 Οι τιμές μονάδας των μηχανημάτων ή συγκροτημάτων μηχανημάτων, 
περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά και εξαρτήματα, που 
αναφέρονται ή όχι στη παρούσα τεχνική περιγραφή,  και τα αντίστοιχα άρθρα του 
Τιμολογίου, εκτός αυτών που περιλαμβάνονται σε υπάρχοντα ξεχωριστά τιμολόγια, 
αναφερόμενα σε όργανα αναγκαία για την πλήρη ομαλή και ασφαλή λειτουργία 
τους. 

 Οι τιμές μονάδας των κάθε φύσεως μηχανημάτων (κυκλοφορητής) αναφέρονται 
στην ονομαστική παροχή αυτών. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υπολογίσει τα μανομετρικά ύψη κυκλοφορητών 
και όγκου δοχείου διαστολής με βάση τα πραγματικά στοιχεία της κατασκευής και 
των μηχανημάτων και να τα υποβάλλει προς έγκριση στην Επίβλεψη. 

 Τυχόν διαφορετικά μανομετρικά ύψη-μεγέθη  από τα αναγραφόμενα στην 
μελέτη και επομένως διαφορετικές ισχείς των μηχανημάτων-μεγεθών των 
συσκευών δεν θα συνεπάγονται διαφορετικές τιμές μονάδας των αντιστοίχων 
εργασιών. 

 Οι εργασίες ρύθμισης των κυκλωμάτων μέσω των ρυθμιστικών βανών 
περιλαμβάνονται στις τιμές των άρθρων τιμολογίων τους. 



Επίσης στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται τα κάθε είδους έξοδα που αφορούν τα 
εργαλεία και τα μηχανήματα για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών. 
  



ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β.1.3. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

Β.1.3.1. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

 Γενικά 

Το παρόν τμήμα της Τεχνικής Περιγραφής  (Τ.Π.), αφορά στην προμήθεια υλικών 
και την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την πλήρη  εγκατάσταση ενός 
ανελκυστήρα οκτώ (8) ατόμων και έξι (6) στάσεων, μέχρι και την παράδοσή του υπό 
κανονική λειτουργία, συμπεριλαμβανόμενης της τοποθέτησης  οδηγών θαλαμίσκου στο 
φρέαρ, το άνοιγμα  οπών για το πέρασμα συρματόσχοινων κλπ στην οροφή του φρέατος 
και γενικά  όλες τις εργασίες που συνδέονται άμεσα με την εγκατάσταση και τη λειτουργία 
του ανελκυστήρα.  
 
 Συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή και η τοποθέτηση των εξωτερικών θυρών των 
φρεατίων επίσης περιλαμβάνεται η υποχρέωση του αναδόχου για έλεγχο της σωστής 
λειτουργίας τους, η συντήρηση και η βαφής τους. Οι περιλαμβανόμενες σ' αυτή την τεχνική 
περιγραφή (Τ.Π.) ηλεκτρικές εγκαταστάσεις αρχίζουν από τον πίνακα του μηχανοστασίου. 

Παραδοχές - Κανονισμοί 
 
  Όλα τα μηχανήματα, συσκευές, όργανα και υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν 
στις εγκαταστάσεις που προβλέπονται από αυτή την Τ.Π. καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης 
των εργασιών συγκροτήσεως και λειτουργίας τους θα πληρούν τους όρους που 
περιλαμβάνονται : 
 
 α. στις διατάξεις κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων, τις 
προβλεπόμενες από τους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους (Β.Δ. 37/1965 & ΦΕΚ 
311/Α/68). 
  
 β.  στις διατάξεις των κανονισμών του Ελληνικού Κράτους περί Εσωτερικών 
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ). 
 
 γ. στους "Κανόνες Ασφαλείας για την Κατασκευή και Εγκατάσταση Ανελκυστήρων 
Προσώπων, Φορτίων ή Μικρών Φορτίων, Μέρος 1 : Ηλεκτροκίνητοι Ανελκυστήρες", ΕΛΟΤ 
ΕΝ 81.1. 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά ανελκυστήρα 

 
Είδος Ανελκυστήρα : Υδραυλικός 

Είδος κτιρίου : Δημόσιο Κτίριο  
Τρόπος Ανάρτηση : ΗΑΙ  (έμμεση 1 : 2  πλάγια)  
Ονομαστικό Φορτίο        :  600 [ Kg] 
Ονομαστική ταχύτητα    :  0,64 [m/s] 
Θέση μηχανοστασίου : Πάνω 
Διαδρομή Θαλάμου        : 7.500  16.000 [mm] 
Τύπος θαλάμου : Ατόμων 
Τύπος θυρών : Αυτόματες,  2-φυλλες INOX SATINE 
Αυτοματισμός πίνακα : Down Collective – Simplex 



 

Γενικά στοιχεία    
 
Είδος ανελκυστήρα   προσώπων 
Τύπος ανελκυστήρα   Υδραυλικός 
Ωφέλιμο φορτίο   600 κιλά / 8  άτομα 
Ταχύτητα μεταφοράς  0,64  m/s 
Αριθμός στάσεων   6 (Ισ., 1ος, 2ος, 3ος, 4ος, 5ος) 
Αριθμός θυρών   6 
Αριθμός εισόδων θαλάμου  1 
Διαδρομή    16.000mm 
  
Κινητήριος μηχανισμός  Υδραυλικός 
Μονάδα ισχύος              Πάνω  
Τύπος μπλοκ βαλβίδων  Ηλεκτρονική βαλβίδα με μετρητή ροής  
Εργοστάσιο κατασκευής  Εγχώριο ή Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Τύπος     ΗΑΙ – έμμεση ανάρτηση με ένα έμβολο 
Ισχύς Κινητήρα   9.5 kW  
 
 
Συρματόσχοινα 
 
Αριθμός/διάμετρος   4x 10 Φ 
Τύπος     Warrington 
Σύνθεση    6 x 19 FC 1770 
 
Οδηγοί θαλάμου   Χαλύβδινοι διατομής Τ 
Υλικό κατασκευής   Χάλυβας ST44 
Διαστάσεις    T89x62x16/B 
Απόσταση στηριγμάτων  Ανά 1,25m 1,10m, κατ ελάχιστον σύμφωνα με την   
                                                     μελέτη  
 
Λίπανση    Αυτόματοι λιπαντήρες 
 
Ολισθητήρες Πέδιλα ολίσθησης μικρού συντελεστή τριβής ή τροχοί κύλισης 
 
Διαστάσεις Φρέατος  Π x Β  1,15m x 2,35m 
 
Θάλαμος 
     
Διαστάσεις              1,70 X 0,95 X 2,63m 
Υλικό κατασκευής   Μεταλλικός από λαμαρίνα DKP γαλβανισμένη 
                                                      διπλά αναδιπλωμένη στα σημεία των ενώσεων  
                                                      και αντισκωριακά προστατευμένη] 
Επένδυση τοιχωμάτων  Inox Satin 
Μπροστινοί λαμπάδες  Inox Satin 1,5mm 
Καθρέπτης    με καθρέπτη 
Οροφή    Μεταλλική ισχυρής κατασκευής, στεγανής 
     συναρμολόγησης. 
Ψευδοροφή    Ιnox με Plexiglas και με 4 spots 



 
Φωτισμός ασφάλειας  Αυτόνομο φωτιστικό ασφάλειας με  
                                                      Μπαταρία και φορτωτή διάρκειας 180 min 
 
Εξαερισμός    Φυσικός 
 
Δάπεδο    Ελαστικό με τάπες μαύρο (Laminate) 
 
Χειρολαβή    στρογγυλή  Φ38Inox  
 
Πόρτα θαλάμου   Αυτόματη  
 
Τύπος     2φυλλη τηλεσκοπική 
 
Διαστάσεις    0,85m x 2,0m 
  
Επένδυση    INOX SATINE 
 
Διατάξεις  ασφάλειας  Φωτοκουρτίνα, κοντάκτ παραβίασης και 
     ηλεκτρικές επαφές 
 
Πόρτες ορόφων   Αυτόματη 
  
Τύπος     2φυλλη τηλεσκοπική 
 
Διαστάσεις    0,85m x 2,0m 
 
Επένδυση    INOX SATINE  
  
Διατάξεις  ασφαλείας  Κοντάκτ παραβίασης & ηλεκτρικές επαφές 
 
Οικοδομικό άνοιγμα   (Βάσει επισυναπτόμενων σχεδίων) 
 
Πυραντοχή    120 λεπτά, Ε120 βάσει ΕΝ 81-58 
 
Κομβιοδόχος θαλάμου  Ο θάλαμος θα έχει μια κομβιοδόχη με  

κάλυμμα από πλάκα ανοξείδωτου χάλυβα  
που θα περιλαμβάνει: 
Button επιλογής ορόφων 
Γραφή Braille ( A.M.E.A ) 
Button κώδωνα κινδύνου 
Button ανοίγματος/κλεισίματος πόρτας 
Ψηφιακό δείκτη θέσης/τόξα πορείας 
Φωτεινή & ηχητική ένδειξη υπερφόρτωσης 
Συσκευή αμφίδρομης επικοινωνίας σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ81-28 

 
Κομβιοδόχος ορόφων Σε κάθε όροφο, θα τοποθετηθεί μια κομβιοδόχος 

με κάλυμμα από πλάκα ανοξείδωτου χάλυβα που 
θα φέρει ένα button κλήσης με ενσωματωμένα 
leds, ένα button για τους ακραίους ορόφους 



 
Ενδείξεις Ηλεκτρονικός ψηφιακός δείκτης θέσης και τόξα 

πορείας στο θάλαμο στο ισόγειο και στους 
ορόφους ενσωματωμένος σε κάθε 
προαναφερόμενη κομβιοδόχο. 

 
 Πίνακας Αυτοματισμού  Ηλεκτρονικός με Microprocessors 

Full Collective Selective  
 
 
Παροχή    230/400 V   50Hz 
 
Κανονισμοί    Eurοpean Lift Directive  95/16/EC    

ΕΝ 81-2 , ΕΝ 81-2/Α2, ΕΝ 81-2/prΑ3,  
ΕΝ 81- 58, ΕΝ 81-28, EN 81-70 & prEn 81-21 
 

Β.1.3.2. ΓΕΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Β.1.3.2.1. Προδιαγραφές-Πρότυπα Σχεδίασης 
  
Ο ανελκυστήρας έχει μελετηθεί και σχεδιαστεί σύμφωνα με  :  
• την Οδηγία Ανελκυστήρων 95/16/ΕΚ και  
• το Πρότυπο ΕΝ 81-2:98: 'κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και 

εγκατάσταση υδραυλικών ανελκυστήρων'  
• το Πρότυπο ΕΝ 81-2/Α2: Χώροι μηχανισμών και τροχαλιών’  
• το Προσχέδιο Προτύπου ΕΝ 81-2/prA3. 
• το Πρότυπο ΕΝ 81-58:’Δοκιμές πυραντοχής θυρών ανελκυστήρων’ 
• το Πρότυπο ΕΝ 81-70:’Προσβασιμότητα ανελκυστήρα’ 
• το Πρότυπο ΕΝ 81-28:’Συστήματα αμφίδρομης επικοινωνίας’ 
• το Προσχέδιο Προτύπου prΕΝ 81-21:’Νέοι ανελκυστήρες προσώπων και 

φορτίων σε υφιστάμενα κτήρια’  
 

Ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να βεβαιώσει εγγράφως τη συμβατότητα των 
υποσυστημάτων του ανελκυστήρα και να προσκομίσει δήλωση συμμόρφωσης (EC 
declaration of conformity) στην οποία βεβαιώνεται ότι ο ανελκυστήρας είναι 
κατασκευασμένος σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία Ανελκυστήρων 95/16/ΕΚ 
Επιπρόσθετα ο ανελκυστήρας πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό εξέτασης τύπου 
ή από πιστοποιητικό πλήρους διασφάλισης ποιότητας  σύμφωνα με την οδηγία 95/16 ΕΚ 
(module Η).  

Β.1.3.2.2. Κανονισμοί  

 Όλα τα υλικά θα έχουν την σήμανση CE, θα είναι σύμφωνα με το IS0 9001 και με 
τους κανονισμούς των παρακάτω αναφερομένων οργανισμών : 

  - Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) 

  - Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN) 

  - Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ΙSΟ) 



  - Αμερικανικός Σύνδεσμος Πυρασφάλειας (ΝFΡΑ) 

 Τα πιστοποιητικά σήμανσης CE και ISO 9001 θα είναι πρωτότυπα και η χρονολογία 
ισχύος τους θα είναι τουλάχιστον έως και την εγγύηση του έργου (σε περίπτωση λήξης της 
ισχύος τους θα προσκομίζεται βεβαίωση από τον κατασκευαστή των μηχανημάτων ότι έχει 
ξεκινήσει η διαδικασία για την αναθεώρηση τους-διαφορετικά τα μηχανήματα δεν θα 
γίνονται δεκτά). 

Β.1.3.2.3.Yποβολές  Υλικών 

Κατασκευαστικά σχέδια (κ) ή πληροφορίες (π) κατασκευαστή από αποκόμματα 
καταλόγων ή δείγματα (δ) θα υποβληθούν τα παρακάτω : 

 - Σωλήνες, εξαρτήματα σωλήνων, υλικά στήριξης  (π) & (δ) 

 - Αγωγοί καλώδια (π & δ) 

 - Κινητήριος μηχανισμός (π) 

 - Θάλαμος (π) 

 - Πλαίσιο, οδηγοί, ανάρτηση (π) 

Β.1.3.2.4. Εγκαταστάσεις 

α. Κινητήριος Μηχανισμός  

 Η κίνηση του θαλάμου επιτυγχάνεται με τηλεσκοπικό έμβολο τοποθετημένο στο 
πλάι του θαλάμου. Το έμβολο φέρει τροχαλία στην κορυφή, η οποία κινεί τα 
συρματόσχοινα ανάρτησης του θαλάμου. Το ένα άκρο των συρματόσχοινων είναι 
στερεωμένο στη βάση του φρέατος και το άλλο στο πλαίσιο του θαλάμου. Η κίνηση του 
εμβόλου είναι υδραυλική και επιτυγχάνεται για την άνοδο με αντλία και για την κάθοδο με 
άνοιγμα και κλείσιμο κατάλληλων βαλβίδων. 

β. Έμβολο – Κύλινδρος 
  
Το έμβολο, θα είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοσωλήνα St52 χωρίς ραφή 

(κατασκευή βάσει ΕΝ 10305-1, ΕΝ 10305-2). Το κάτω άκρο του εμβόλου πρέπει να είναι 
κλειστό με μεταλλική φλάντζα, όπου θα υπάρχει κατεργασία απόσβεσης (απαλού 
σταματήματος) κατά τον τερματισμό του εμβόλου προς τα πάνω. Το άνω άκρο του 
εμβόλου θα φέρει μεταλλική φλάντζα, όπου θα υπάρχει διαμόρφωση σε σπείρωμα, για την 
στερέωση των υπερκείμενων μηχανισμών (σασσί ή τροχαλία). Ο κορμός του εμβόλου θα 
λειανθεί περιμετρικά ώστε να επιτευχθεί απόλυτα λεία επιφάνεια Η λείανση πρέπει να γίνει 
με μηχανή Honing, ώστε να επιλεγεί η απόλυτα κυκλική (χωρίς οβάλ) διατομή του σωλήνα. 
Η   αποδεκτή τραχύτητα είναι από 3 έως 4,5 μm 

Ο κύλινδρος θα είναι κατασκευασμένος από χαλυβδοσωλήνα St52 (κατασκευή βάσει 
DIN 2458, DIN 1626). Το κάτω άκρο του θα είναι κλειστό με μεταλλική φλάντζα, η οποία 
στην κάτω επιφάνεια θα έχει υποδομή για το κεντράρισμα του συγκροτήματος κατά την 
εγκατάσταση. Το άνω άκρο του θα φέρει κοχλιωτή κεφαλή, επί της οποίας θα βρίσκονται 
οι δακτύλιοι ολίσθησης (κουζινέτα) και δύο ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης, ένας για 
αποτροπή της διέλευσης του λαδιού προς τα έξω (τσιμούχα) και ένας για την αποφυγή 
εισόδου ξένων σωματιδίων μέσα στον κύλινδρο (ξύστρα).  



Το συγκρότημα εμβόλου-κυλίνδρου θα πρέπει να έχει δοκιμαστεί  σε πίεση 100 bar, και 
για τη δοκιμή αυτή θα φέρει ανάλογη βεβαίωση του κατασκευαστή. 

Στο σημείο τροφοδοσίας του κυλίνδρου προσαρμόζεται υδραυλική αρπάγη (βαλβίδα 
ασφαλείας), που ενεργοποιείται σε περίπτωση θραύσης των σωληνώσεων. 

 Στο σημείο τροφοδοσίας της βαλβίδας ασφαλείας θα προσαρμοστεί με κοχλίωση 
ελαστικός σωλήνας υψηλής πιέσεως που θα φθάνει μέχρι τη μονάδα ισχύος. Ο ελαστικός 
σωλήνας υψηλής πιέσεως μαζί με τα ρακόρ θα δοκιμαστεί σε πίεση κατ’ ελάχιστον 
πενταπλάσια της πίεσης λειτουργίας για 20 δευτερόλεπτα. Για τη δοκιμή αυτή θα φέρει 
βεβαίωση του κατασκευαστή. Η επωνυμία του κατασκευαστή και η πίεση δοκιμής θα 
χαραχτούν στο άκρο του ελαστικού σωλήνα. 

γ. Μονάδα ισχύος 

 
Η μονάδα ισχύος, είναι υπεύθυνη για την πίεση του λαδιού και τον έλεγχο της ροής του, 

και αποτελείται από τα εξής μέρη: 
Το δοχείο λαδιού (δεξαμενή), το οποίο είναι συγκολλητό και κατασκευασμένο από  

χαλύβδινη λαμαρίνα. Η χωρητικότητα σε λάδι είναι τόση, ώστε το συγκρότημα αντλίας-
κινητήρα να παραμένει εμβαπτισμένο σε όλες τις φάσεις της λειτουργίας του ανελκυστήρα. 

Την κοχλιωτή αντλία η οποία αποτελείται από τρεις ατέρμονες κοχλίες για σταθερή 
παροχή και χαμηλή στάθμη θορύβου. 

Τον ηλεκτροκινητήρα ο οποίος είναι τριφασικός, ασύγχρονος και συνδέεται απευθείας 
με την αντλία. Η κατασκευή του είναι ανοικτού τύπου, έτσι ώστε να είναι  αυτολίπαντος για 
να μειώνονται οι απώλειες ισχύος, καθώς επίσης και ο θόρυβος. 

Το συγκρότημα βαλβίδων, το οποίο είναι υπεύθυνο για την ποιότητα κίνησης του 
θαλάμου. Το συγκρότημα βαλβίδων θα είναι ηλεκτρονικού τύπου με ενσωματωμένο 
μετρητή ροής. Οι ρυθμίσεις των βαλβίδων για την άνοδο και την κάθοδο και για 
επιταχύνσεις επιβραδύνσεις, θα είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και θα επιτυγχάνουν 
ακρίβεια σταματήματος του θαλάμου ±10 mm από το επίπεδο της στάσης. Η κίνηση του 
θαλάμου πρέπει να μην επηρεάζεται από τη θερμοκρασία του λαδιού σε εύρος 
θερμοκρασιών από 12oC έως  60oC. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η θερμοκρασία του 
λαδιού είναι εκτός των τιμών αυτών είναι απαραίτητη η χρήση θερμαντικού ή ψύκτη λαδιού 
ανάλογα. Η βάνα είναι σφαιρική και αντέχει σε πίεση πενταπλάσια από την πίεση 
λειτουργίας. 

Η μετάδοση κραδασμών και θορύβου ελαχιστοποιείται με την τοποθέτηση 
αντικραδασμικών συνδέσμων στα σημεία στήριξης του κινητήρα επί του δοχείου λαδιού 
καθώς επίσης και με την τοποθέτηση εσωτερικού ελαστικού σωλήνα ή σιγαστήρα για την 
απόσβεσης των παλμών της αντλίας. Ο θόρυβος δεν θα υπερβαίνει τα 63dB σε απόσταση 
1 μέτρου από το δοχείο, και αυτό θα πρέπει να βεβαιωθεί από τον κατασκευαστή με 
παράλληλη προσκόμιση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων. 

δ. Θέση μονάδος ισχύος 
 
Η μονάδα ισχύος τοποθετείται είτε σε ερμάριο εκτός φρεατίου, είτε στον πυθμένα του 

φρεατίου (κάτω απόληξη) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Πρότυπο 
ΕΝ 81-2/Α2.   

Το ερμάριο στο πάνω μέρος του οποίου τοποθετείται η μονάδα ισχύος είναι 
κατασκευασμένο από αδιάτρητα τοιχώματα, τα οποία διαθέτουν ανοίγματα εξαερισμού για 
την διαφυγή αερίων και καπνού σε περίπτωση φωτιάς, ανοίγματα για την σύνδεση των 
ηλεκτρικών κυκλωμάτων του ηλεκτρικού πίνακα ο οποίος τοποθετείται στο άνω μέρος του 
ερμαρίου, καθώς και ανοίγματα στο μέσον των πλαϊνών τοιχωμάτων του, για την διέλευση 



του ελαστικού σωλήνα σύνδεσης μπλοκ βαλβίδων με το έμβολο. Τα τοιχώματα του κάτω 
τμήματος του δοχείου παρέχουν υδατοστεγανότητα για την προστασία της διαρροής 
λαδιού στον περιβάλλοντα χώρο σε περίπτωση διαρροής της δεξαμενής λαδιού. Οι πόρτες 
ασφαλίζονται με την χρήση κλειδιού και ανοίγουν εξωτερικά του ερμαρίου. Η 
επανασφάλιση των πόρτων στην κλειστή θέση γίνεται χωρίς την χρήση κλειδιού. Στο 
εσωτερικό του ερμαρίου υπάρχει χειροκίνητος φωτισμός καθώς επίσης και ρευματοδότης 
220V για την τροφοδοσία συσκευών και την διενέργεια εργασιών συντήρησης. 

 
Όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα και ο πίνακας τοποθετούνται σε ερμάριο το οποίο 

στερεώνεται δίπλα από το φρεάτιο. Στο κάτω μέρος αυτού του ερμαρίου τοποθετείται 
κατάλληλη υδραυλική διάταξη μέσω της οποίας εξασφαλίζεται η δυνατότητα κίνησης 
ανόδου ή καθόδου του ανελκυστήρα μέσω χειραντλίας, καθώς επίσης και χειροκίνητου 
απεγκλωβισμού μέσω ειδικού κομβίου. Η πόρτα του ερμαρίου ασφαλίζει με κλειδαριά, 
ξεκλείδωμα της οποίας επιτρέπει το άνοιγμα της εξωτερικά του ερμαρίου. Η επαναφορά 
και επανασφάλιση της πόρτας στην κλειστή θέση γίνεται με ελατήριο και χωρίς την χρήση 
κλειδιού αντίστοιχα. Στο εσωτερικό του ερμαρίου υπάρχει χειροκίνητος φωτισμός καθώς 
επίσης και ρευματοδότης 220V για την τροφοδοσία συσκευών και την διενέργεια εργασιών 
συντήρησης. 

ε. Θάλαμος 
 
Το δάπεδο του θαλάμου θα είναι κατασκευασμένο από δοκούς μορφοσιδήρου, ικανής 

διατομής για να παραλάβει τις αντίστοιχες φορτίσεις, με την μέγιστη δυνατή ακαμψία. 
Πάνω στο δάπεδο θα υπάρχει στρώση MDF πάχους 30 mm και στο πάνω μέρος του, θα 
υπάρχει η τελική επίστρωση με υλικό που είναι κατάλληλο για τη συγκεκριμένη χρήση του 
ανελκυστήρα.  

Τα πλευρικά τοιχώματα του θαλάμου θα κατασκευαστούν από φύλλα γαλβανιζέ 
λαμαρίνας με διπλή αναδίπλωση στα σημεία ενώσεων. Πάνω στα γαλβανιζέ φύλλα, θα 
είναι προσαρμοσμένη η τελική επένδυση των πλαϊνών . Όλη η εσωτερική επιφάνεια του 
θαλάμου πρέπει να είναι λεία, και οι τυχόν προεξοχές να έχουν την κατάλληλη λοξότμηση 
προς αποφυγή τραυματισμών. 

Όλα τα ανοξείδωτα μέρη του θαλάμου θα είναι κατασκευασμένα από υλικό AISI 304 
(αντιμαγνητικό). Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουμε θάλαμο κατασκευασμένο εξ’ 
ολοκλήρου από ανοξείδωτη ή πλαστικοποιημένη λαμαρίνα, έκαστο πλαϊνό φύλλο φέρει 
στην εξωτερική επιφάνειά του, κατάλληλο ηχομονωτικό υλικό (antidrum) σε όλο του το 
ύψος. 

Κατάλληλα ανοίγματα θα εξασφαλίζουν τον αερισμό του θαλάμου, στο πάνω και στο 
κάτω μέρος του. 

Η στερέωση του θαλάμου πάνω στο πλαίσιο αναρτήσεώς του (σασσί), θα πρέπει να 
γίνεται εξολοκλήρου με κοχλιοσυνδέσεις Στην οροφή του θαλάμου θα υπάρχει κάγκελο για 
την προστασία του συντηρητή. Το κάγκελο στο κάτω μέρος θα φέρει προφυλακτήρα 
ούτως ώστε να εμποδίζεται η πτώση εργαλείων ή υλικών μέσα στο φρεάτιο. 

Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός του θαλάμου θα είναι  έτοιμος προς εγκατάσταση. 

στ. Πόρτες (θαλάμου και ορόφων) 
 
Οι θύρες είναι αυτόματες στη λειτουργία τους και φέρουν όλες τις απαραίτητες επαφές 

ασφαλείας. Η λειτουργία του μηχανισμού είναι ηλεκτρονικά ελεγχόμενη μέσω VVVF-
INVERTER. Σε ξεχωριστή ηλεκτρονική πλακέτα υπάρχει o μηχανισμός απεγκλωβισμού 
της πόρτας του θαλάμου που εμπεριέχει συστοιχία επαναφορτιζόμενων μπαταριών έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται το άνοιγμα των θυρών σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Η 



δυνατότητα των μπαταριών είναι 15πλάσια της απαιτουμένης για ένα άνοιγμα θυρών.  
Στην πόρτα θαλάμου είναι τοποθετημένη φωτοκουρτίνα (δέσμη φωτοκυττάρων) η οποία 
σε περίπτωση που ανιχνεύσει εμπόδιο στην κίνηση κλεισίματος της πόρτας, την 
επαναφέρει στην αρχική της ανοιχτή θέση.  

Οι πόρτες είναι κατασκευασμένες από λαμαρίνα γαλβανιζέ κατάλληλου πάχους έτσι 
ώστε να έχουν την απαραίτητη στιβαρότητα. Όλες οι λαμαρίνες είναι ηλεκτροστατικά 
βαμμένες (πούδρα) προκειμένου να έχουν επαρκή αντισκωριακή προστασία. Σε 
περίπτωση ανοξείδωτης επένδυσης, αυτή πρέπει να γίνεται με χρήση μη μαγνητικού 
ανοξείδωτου υλικού. Ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να πιστοποιήσει τη χρήση μη 
μαγνητικού ανοξείδωτου (ΑISI 304) 

Οι θύρες ορόφου οφείλουν να είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες για πυραντοχή 
120 λεπτών (Ε120) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ81-58. Ο κατασκευαστής οφείλει να 
προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά πυραντοχής.  

ζ. Πλαίσιο ανάρτησης 
 
Το πλαίσιο ανάρτησης κατασκευάζεται από λαμαρίνα ή  δοκούς κατάλληλης διατομής, 

συγκολλητά στα κυριότερα σημεία φόρτισής του και διαμορφωμένο έτσι ώστε να 
διοχετεύεται η ροή δυνάμεων (φορτίσεων) με τον ορθότερο δυνατό τρόπο, ώστε να 
παρουσιάζει την μέγιστη δυνατή ακαμψία.  

Ο πρόβολος του πλαισίου ανάρτησης (πιρούνι) φέρει στο σημείο σύνδεσης με το 
πλαϊνό ειδικές ενισχύσεις για την επαρκή αντοχή του. Η δοκός πρόσδεσης των 
συρματόσχοινων φέρει ένα σημείο ανάρτησης δεξιά του εμβόλου. Η ανάρτηση του 
πλαισίου πραγματοποιείται με 3, 4 ή 5 συρματόσχοινα ανάλογα με το συνολικό 
αναρτώμενο φορτίο του ανελκυστήρα. 

Η οδήγηση του πλαισίου γίνεται με ολισθητήρες ειδικού μίγματος πολυμερών υλικών με 
τον ελάχιστο συντελεστή τριβής για την ελαχιστοποίηση των απωλειών.  

Στο άνω μέρος του πλαισίου υπάρχουν ειδικά ενισχυμένα ελάσματα για το δέσιμο της 
οροφής του θαλάμου με αυτό. 

Στο κάτω μέρος του πλαϊνού προσαρμόζεται η συσκευή αρπάγης ακαριαίας ή 
προοδευτικής πέδησης, η οποία ενεργοποιείται με την χαλάρωση ενός τυχόντος 
συρματόσχοινου. Στην περίπτωση κατά την οποία ενεργοποιηθεί η αρπάγη, μέσω 
κατάλληλα τοποθετημένου διακόπτη, βγαίνει εκτός λειτουργίας ο πίνακας και η 
εγκατάσταση επανέρχεται σε λειτουργία μόνο όταν ο μηχανισμός αρπάγης επανέλθει στην 
κανονική του θέση. 

Το δέσιμο του θαλάμου στο κάτω μέρος γίνεται πάνω στο πιρούνι με 4 ή 6 ειδικά 
στηρίγματα, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε σημείο επαφής του 
πατώματος του θαλάμου με το πιρούνι. Τα στηρίγματα αυτά φέρουν ειδικές οδοντωτές 
κλέμες για την στήριξη των UPN του πατώματος του θαλάμου.  Η στήριξη στο άνω μέρος 
γίνεται με γωνίες οι οποίες ρυθμίζονται συρταρωτά και βιδώνονται με τετράγωνα 
παξιμάδια στον άνω πι του πλαισίου και στην οροφή του θαλάμου.  

η. Συγκρότημα τροχαλίας  
 
Ο ανελκυστήρας διαθέτει τροχαλία που τοποθετείται στο πάνω μέρος του εμβόλου. Για 

την αποφυγή της εκτροπής των συρματόσχοινων από τα κανάλια τοποθετούνται 2 
ασφαλιστικοί άξονες, ενώ για την αποφυγή τραυματισμών και εισχώρησης ξένων 
σωμάτων μεταξύ συρματόσχοινων και του μαντεμιού η τροχαλία φέρει προφυλακτήρες και 
από τις δύο πλευρές.  

θ. Οδηγοί 



 
Οι οδηγοί μέσα στους οποίους κινείται το πλαίσιο ανάρτησης είναι κατασκευασμένοι 

από χάλυβα St44, έχουν επιμελώς κατεργασμένη την επιφάνεια ολισθήσεως 
(πλανιάρισμα) και η σύνδεση μεταξύ τους γίνεται με ειδικές μεταλλικές πλάκες (φλάντζες) 
μέσω κοχλιών . Η στήριξη των οδηγών επί των τοιχωμάτων του φρέατος θα γίνεται σε 
απόσταση μικρότερη από 1,5 m (εκτός αν η μελέτη υποδεικνύει μικρότερη απόσταση) με 
στηρίγματα σχεδιασμένα έτσι ώστε να επιτρέπουν την κατά μήκος διαστολή των οδηγών. 
Τα πάνω άκρα των οδηγών θα είναι ελεύθερα να παραλαμβάνουν τις  συστολές και 
διαστολές. Ο έλεγχος της  αντοχής των οδηγών γίνεται σε σύνθετη καταπόνηση κάμψης 
και λυγισμού. 

ι. Πίνακας Αυτοματισμού 
  
Ο πίνακας αυτοματισμού βρίσκεται είτε σε ερμάριο δίπλα από την πόρτα ορόφου της 

κατώτατης στάσης είτε στο άνω μέρος ερμαρίου εκτός φρεατίου. Είναι εφοδιασμένος με 
ηλεκτρονικό επεξεργαστή νέας γενιάς και προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για χρήση σε 
ανελκυστήρα. Στην κεντρική πλακέτα υπάρχει επίσης ενσωματωμένο χειριστήριο με οθόνη 
δυο σειρών και ελληνικό menu, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα τόσο του 
προγραμματισμού των παραμέτρων  λειτουργίας όσο και της διάγνωσης των τυχόν 
σφαλμάτων. Στο κάτω μέρος του πίνακα βρίσκονται οι κλέμες ισχύος στις οποίες 
συνδέονται  η τριφασική και η μονοφασική παροχή καθώς και οι υπόλοιπες βοηθητικές 
διασυνδέσεις του αυτοματισμού. Η διαδοχή των φάσεων καθώς και το επίπεδο της τάσης 
ελέγχεται από έναν επιτηρητή φάσεων. Οι βασικές πλακέτες του πίνακα είναι α. η κεντρική, 
επάνω στην οποία βρίσκονται ο επεξεργαστής (με το αντίστοιχο πρόγραμμα λειτουργίας) 
β. η πλακέτα ισοστάθμισης (διόρθωσης) γ. η πλακέτα απεγκλωβισμού και άλλες μικρές 
πλακέτες βοηθητικών λειτουργιών. Ανάλογα με τον τρόπο εκκίνησης του κινητήρα, στον 
πίνακα περιλαμβάνονται 1 ή 3 ηλεκτρονόμοι κατάλληλης ισχύος (για απευθείας, soft 
starter  και Υ-Δ αντίστοιχα),  οι οποίοι ουσιαστικά είναι οι διακόπτες της τροφοδοσίας του 
κινητήρα. Στο κάτω μέρος του πίνακα βρίσκονται κλεμοσειρές προσημασμένες με 
αυτοκόλλητα στις οποίες συνδέονται με φίσες τα καλώδια της έτοιμης ηλεκτρικής 
εγκατάστασης. Κάθε πίνακας συνοδεύεται από αναλυτικό ηλεκτρολογικό σχέδιο.  

ια. Καλωδίωση  
 
Η καλωδίωση περιλαμβάνει όλο το ηλεκτρολογικό υλικό που είναι απαραίτητο για τον 

ανελκυστήρα και βρίσκεται εκτός του πίνακα. Οι διαστάσεις των καλωδίων είναι 
υπολογισμένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης ενώ παράλληλα πληρούν 
τους αντίστοιχους κανονισμούς. Φέρουν σε εμφανή σημεία αυτοκόλλητα ανάλογα με την 
χρήση και τον τρόπο σύνδεσής τους τα οποία υποδεικνύουν στον τεχνικό τα σημεία 
συναρμογής τους εξοικονομώντας του πολύτιμο χρόνο. Εκτός των καλωδίων, στην έτοιμη 
ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαμβάνεται το χειριστήριο συντήρησης το οποίο τοποθετείται 
στην οροφή του θαλάμου και επιτελεί παράλληλα το ρόλο διακλαδωτήρα όλων των 
συνδέσεων που αφορούν το θάλαμο. Η έτοιμη ηλεκτρική συνοδεύεται από αναλυτικό 
εγχειρίδιο εγκατάστασης καθώς και από πλήρες ηλεκτρολογικό σχέδιο. Το πακέτο της 
προκαλωδίωσης πριν συσκευαστεί διασυνδέεται σε ειδικό προσομοιωτή μαζί με τα 
υπόλοιπα υποσυστήματα της ίδιας παραγγελίας (πίνακας, κομβιοδόχοι) και ελέγχεται για 
την ομαλή του λειτουργία. 

ιβ. Κομβιοδόχοι 
 



Η κομβιοδόχος θαλάμου περιλαμβάνει, εκτός από τα κομβία κλήσης, το display 
ενδείξεων (lcd ή απλό), φωτεινή και ηχητική ένδειξη υπέρβαρου και πλήρους φορτίου, 
κομβίο ανοίγματος θυρών, κομβίο κλεισίματος θυρών. Επίσης περιέχεται σύστημα 
αμφίδρομης φωνητικής επικοινωνίας για την υποστήριξη επιβατών σε περίπτωση 
εγκλωβισμού, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ81-28, καθώς και διάταξη φωτισμού ασφαλείας, 
η οποία ενεργοποιείται σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Η κομβιοδόχος φέρει πινακίδα 
με τα εξής στοιχεία: 

• τον κατασκευαστή / εγκαταστάτη 
• το έτος κατασκευής του ανελκυστήρα 
• το ονομαστικό φορτίο / αριθμό ατόμων 
• λογότυπο γνησιότητας εξαρτημάτων  
• Σήμανση CE 
• Οι κομβιοδόχοι ορόφων περιλαμβάνουν το  κομβίο κλήσης καθώς και display 

ενδείξεων. 
• Όλα τα κομβία φέρουν και ανάγλυφη γραφή (TACTILE) των ενδείξεων. 

Β.1.3.2.5. Συστήματα Ασφάλειας Χαμηλών Απολήξεων 
 
Για την εγκατάσταση του ανελκυστήρα σε φρεάτιο με (πάνω ή/και κάτω) χαμηλές 

απολήξεις, απαιτούνται επιπρόσθετα συστήματα ασφαλείας. Τα σύστημα ασφαλείας, 
παρέχονται κατά περίπτωση, και απαρτίζονται από μηχανισμού για την ασφαλή εκτέλεση 
της συντήρησης, ποδιά ειδικής κατασκευής, αναδιπλούμενο κάγκελο και επιπρόσθετες 
ηλεκτρικές επαφές θυρών ορόφων. Ανάλογα με την θέση της χαμηλής απόληξης 
τοποθετούνται τα αντίστοιχα μέτρα ασφαλείας. Οι επιπρόσθετες ηλεκτρικές επαφές θυρών 
τοποθετούνται σε κάθε πιθανό συνδυασμό χαμηλών απολήξεων, ώστε να προστατευθεί το 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό κατά την πρόσβαση του στο φρεάτιο από πιθανή κίνηση του 
ανελκυστήρα. 

α. Φρεάτια Με Κάτω Χαμηλή Απόληξη 
 
Σε φρεάτια με κάτω χαμηλή απόληξη τοποθετείται χειροκίνητος μηχανισμός για την 

εξασφάλιση του απαιτούμενου χώρου για την διενέργεια εργασιών. Η θέση του 
μηχανισμού είναι ηλεκτρικά ελεγχόμενη τόσο στην κλειστή, όσο και στην ανοιχτή θέση και 
έχει δυνατότητα να ενεργοποιείται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, χωρίς την είσοδο 
του στο χώρο του φρεατίου.  

Για την εξασφάλιση ασφαλούς απεγκλωβισμού τοποθετείται ποδιά ειδικής κατασκευής 
με δυνατότητα μείωσης του μήκους της κατά την προσέγγιση της κατώτερης στάσης. Κατά 
την λειτουργία του ανελκυστήρα εξασφαλίζεται η διατήρηση της ποδιάς σε πλήρη 
ανάπτυξη και ελέγχεται με ηλεκτρικό τρόπο για περίπτωση δυσλειτουργίας της. Σε 
περίπτωση που δεν διασφαλίζεται ο ασφαλής απεγκλωβισμός εξαιτίας της ποδιάς, ο 
ανελκυστήρας τίθεται εκτός λειτουργίας.  

α. Φρεάτια Με Πάνω Χαμηλή Απόληξη 
 
Για να εξασφαλιστεί ο επαρκής χώρος για τον εγκαταστάτη στην οροφή του θαλάμου 

ελέγχεται η θέση του θαλάμου ηλεκτρικά ώστε να μην επιτραπεί η άνοδο του θαλάμου 
πέρα από συγκεκριμένη θέση. Για την προστασία του εγκαταστάτη από πτώση του από 
την οροφή του θαλάμου απαιτείται η τοποθέτηση κάγκελου το οποίο να έχει δυνατότητα να 
αναδιπλώνει, όταν δεν χρησιμοποιείται, στην οροφή του θαλάμου. Η θέση του κάγκελου 
ελέγχεται ηλεκτρικά και μόνο όταν εξασφαλίζεται ότι είναι σε όρθια θέση, επιτρέπεται να 
κινηθεί ο θάλαμος από την κομβιοδόχο συντήρησης στην οροφή του θαλάμου.  



Β.1.3.3. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Το σύνολο των υλικών του ανελκυστήρα παραδίδεται από τον κατασκευαστή σε 

κατάλληλη συσκευασία έτσι ώστε να προστατεύονται από χτυπήματα κατά τη μεταφορά, 
αποθήκευση. 

Οι συγκολλήσεις γίνονται από προσωπικό το οποίο είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με 
το πρότυπο ΕΝ 287-1, διαδικασία 135 (MAG) και εφόσον γίνονται από μηχανήματα 
σύμφωνα με το ΕΝ 288-3, διαδικασία 135 (MAG) Automatic Type WR132. 

Ο κατασκευαστής θα παραδώσει μαζί με τα υλικά πλήρη τεχνικό φάκελο με άδεια 
λειτουργίας από το Νομαρχία, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις δοκιμής, εγχειρίδια λειτουργίας, 
οδηγίες συναρμολόγησης, τομή και κάτοψη εγκατάστασης. 

Πιστοποιητικά   απαιτούνται  για τα παρακάτω εξαρτήματα ασφαλείας : 
• Κλειδαριές θυρών ορόφου 
• Συσκευή αρπάγης 
• Προσκρουστήρες 
• Βαλβίδα ασφαλείας 
• Πλακέτα επανισοστάθμισης 
• Περιοριστής ταχύτητας (εφόσον χρησιμοποιείται) 
• Επιπρόσθετα απαιτούνται τα παρακάτω πιστοποιητικά: 
• Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ή πιστοποιητικό πλήρους διασφάλισης ποιότητας 

σύμφωνα με την οδηγία 95/16ΕΚ (module H) για το σύνολο του ανελκυστήρα 
• Βεβαίωση συμμόρφωσης συνοδευόμενη από πιστοποιητικό δοκιμών πυραντοχής 

θυρών ορόφου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ81-58 
• Βεβαίωση συμμόρφωσης όσον αφορά την συσκευή αμφίδρομης επικοινωνίας 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ81-28 

Β.1.3.4.  ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΟΚΙΜΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 
 Γενικά, θα εκτελεσθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες πλήρους τοποθέτησης, 
εγκατάστασης, συνδέσεων με τα λοιπά δίκτυα και δοκιμών, σύμφωνα με τους 
ισχύοντες ισχύοντες κανονισμούς ώστε η εγκατάσταση του ανελκυστήρα  του 
κτιρίου να παραδοθεί έτοιμη προς χρήση.  

 
Ο έλεγχος και οι δοκιμές παραλαβής του ανελκυστήρα θα πραγματοποιηθεί από 

αρμόδια εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΒΔ890/19-12-68. 
 
 Ο ανελκυστήρας θα υπόκειται σε τακτικό (περιοδικό) και συστηματικό έλεγχο και 
συντήρηση από αρμόδια εξουσιοδοτημένο άτομο, για να διασφαλίζεται η καλή και 
ασφαλής λειτουργία του. Συνιστάται ο έλεγχος ανά 15ήμερο (Β.Δ.37/23-12-65 άρθρα 20 
και 26 σε συνδυασμό με ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1 Παράρτημα Εα). Τη συντήρηση θα αναλάβει ο 
ανάδοχος του έργου με αδειούχο εγκαταστάτη για το χρονικό διάστημα της εγγύησης 
όπως ορίζεται στην συγγραφή υποχρεώσεων, και που αρχίζει με την παράδοση της 
εγκ/σης σε λειτουργία.  
 
 Οι περιοδικοί έλεγχοι δεν επιτρέπονται, με την επανάληψη των διαδικασιών 
ελέγχου, να προκαλούν υπερβολική φθορά ή να οδηγούν σε καταπονήσεις που θέτουν σε 
αμφιβολία την ασφάλεια λειτουργίας του ανελκυστήρα (ΕΝ81.1 παραγ.Ε1) 
 
 Σημαντικές μετατροπές που θα γίνονται μετά την παράδοση του ανελκυστήρα, 
πρέπει να μελετώνται, αποφασίζονται και κατασκευάζονται από αρμόδια πρόσωπα. Κάθε 



τέτοια μετατροπή ή ατύχημα πρέπει να αναγράφεται στο  τεχνικό μέρος του μητρώου ή του 
φακέλου του ανελκυστήρα (ΕΝ 81.1 παραγ.Ε2) 
 
 Το αργότερο μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ανελκυστήρα τα βασικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά πρέπει να ενταχθούν σε ένα μητρώο που πρέπει να ενημερώνεται 
συνεχώς. Το μητρώο ή φάκελος του ανελκυστήρα πρέπει να περιέχει τεχνικά και 
χρονολογικά στοιχεία για όλες τις διαδικασίες τοποθέτησης ή αντικατάστασης στοιχείων 
του ανελκυστήρα (ΕΝ 81.1 παραγ. 16.2) 
 
 Ο ανελκυστήρας και τα εξαρτήματα του πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση 
λειτουργίας από υπεύθυνο αδειούχο συντηρητή-εγκαταστάτη. 
 
Β.1.3.5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (Άδεια λειτουργίας) 
 
 Ο ανάδοχος οφείλει μετά την υπογραφή της συμβάσεως να εξακριβώσει επί τόπου 
του έργου της ακριβείς διαστάσεις του φρέατος, του μηχανοστασίου, τα ύψη των ορόφων 
και γενικά όλα τα στοιχεία της οικοδομής, μέσα δε σε εξήντα (60) ημέρες από την 
υπογραφή της συμβάσεως να υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τα παρακάτω 
στοιχεία :  
 
 α. Σχέδια γενικών διατάξεων των εγκαταστάσεων στο μηχανοστάσιο και στο 
φρεάτιο του ανελκυστήρα  
 
 β. Σχέδια του θαλάμου και των  εξωτερικών θυρών με τις λεπτομέρειες κατασκευής 
ώστε να μπορεί να κριθεί το σύμφωνο της προτεινόμενης κατασκευής με τη συμβατικά 
προβλεπόμενη. 
 
 γ. Σχέδια κατασκευής των οδηγών του θαλάμου, συρματοσχοίνων, της στήριξής 
τους κλπ, με τα απαιτούμενα σχέδια λεπτομερειών. 
 
 δ. Σχέδια κατασκευής βάσεων εδράσεων των μηχανημάτων (αντλίας λαδιού) και 
των υπολοίπων οικοδομικών κατασκευών (οπές κλπ) στο μηχανοστάσιο, στο φρεάτιο κλπ.   
  

Η έγκριση από την Υπηρεσία των παραπάνω στοιχείων θα χορηγηθεί στον 
ανάδοχο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη υποβολή τους. Η έγκριση των παραπάνω 
στοιχείων δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη που έχει για την τήρηση των 
συμβατικών όρων της μελέτης (η παρούσα Τεχνική Περιγραφή, οι συγγραφές 
υποχρεώσεων, το τιμολόγιο, ο προϋπολογισμός, τα περί κατασκευής και λειτουργίας 
υδραυλικών ανελκυστήρων κλπ). 
 
 Μετά την αποπεράτωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 
στην Υπηρεσία σχέδια  έντυπα υπολογισμού, αντίστοιχα με αυτά που απαιτούνται για την 
αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης της οριστικής άδειας 
λειτουργίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Β.Δ.37/23.12.65, τροποποίηση της 
19.12.69 κτλ). Στη συνέχεια, θα μπορεί να παρέχει ρεύμα για δοκιμές λειτουργίας του 
ανελκυστήρα επί είκοσι (20) ημέρες. Μετά το τέλος των δοκιμών θα γίνει έλεγχος της 
εγκατάστασης από αρμόδια επιτροπή για να δοθεί η οριστική άδεια λειτουργίας του 
ανελκυστήρα και η οριστική παροχή ρεύματος. Η οριστική άδεια λειτουργίας του 
ανελκυστήρα θα εξασφαλιστεί με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου και θα παραδοθούν 
στην Υπηρεσία όλα τα απαραίτητα έγγραφα. 
  



Ο αδειούχος εγκαταστάτης και ο επιβλέπων μηχανικός του αναδόχου θα 
παραδώσουν στην Υπηρεσία Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν. 1599, στις οποίες θα βεβαιώνεται η 
καλή λειτουργία όλης της εγκατάστασης και ότι η κατασκευή, ο έλεγχος και οι δοκιμές 
έγιναν σύμφωνα με το Β.Δ. 37/23.12.65 και τους λοιπούς κανονισμούς του Ελληνικού 
κράτους. 

 
Το κόστος των ανωτέρω είναι ανηγμένο στις τιμές του Τιμολογίου και δεν 

προβλέπεται ιδιαίτερη αποζημίωση. 
 
Β.1.3.6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
   

Την εγκατάσταση θα υλοποιήσουν ειδικοί τεχνίτες κάτοχοι αδείας εγκαταστάσεως 
ανελκυστήρων και πεπειραμένοι σε παρόμοιες κατασκευές και εγκαταστάσεις. 
  

Η επιφάνεια του φρέατος στην πλευρά των εισόδων του θαλάμου θα επενδυθεί με 
την κατάλληλη "φάσα" ανοδειωμένου φύλλου αλουμινίου τουλάχιστον σε όλο το πλάτος 
της εισόδου. 

  
 Οι διαστάσεις του φρέατος, των ανοιγμάτων των θυρών και των χώρων του 
μηχανοστασίου πιθανόν να παρουσιάζουν σε ορισμένες περιπτώσεις αποκλίσεις της 
τάξεως 5-10cm περίπου από τις αντίστοιχες των συνημμένων σχεδίων. Απόκλιση της ίδιας 
τάξεως πιθανόν να παρουσιάζουν τα τοιχώματα του φρέατος ώς προς τη κατακόρυφο. 
 
 Πριν το ξεκίνημα της μηχανολογικής έγκρισης θα γίνει ορθογωνισμός του φρέατος, 
δηλ. θα βρεθεί το θεωρητικό επίπεδο (κάτοψη) που χωράει σε κατακόρυφη κίνηση σε όλο 
το φρέαρ, το οποίο θα είναι και όλο το ωφέλιμο φρέαρ που διατίθεται και με βάση το οποίο 
θα γίνει η τοποθέτηση των οδηγών του θαλάμου του ανελκυστήρα. Η πληρωμή για την εν 
λόγω εργασία συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο ΜΗΧ-143 του τιμολογίου της μελέτης. 
    

Τονίζεται ότι η εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες 
κανονισμούς εγκαταστάσεως ανελκυστήρων. 

 



 
Β.2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β.2.1.   ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ – ΓΕΝΙΚΑ 
 
Β.2.1.1.Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς, τους όρους της ΔΕΗ, τα σχέδια και τις προδιαγραφές της υπηρεσίας, 
την παρούσα τεχνική περιγραφή και τις εντολές της επίβλεψης. Οι κανονισμοί που θα 
ακολουθούνται απαραίτητα κατά την κατασκευή θα είναι: 
 
 α. το πρότυπο ΕΛΟΤ HD:384 “Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις”
 β. την Προδιαγραφή Π-300 της υπηρεσίας -1η αναθεώρηση Απριλίου 
1973. 
 γ. την Τυποποίηση VDE.DIN, 65 κλπ. 
 δ. Τις πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές Του Ινστιτούτου Οικονομίας 
Κατασκευών (www.iok.gr). 
 ε. Κτιριοδομικό κανονισμό 
 

Σε περιπτώσεις που υπάρχουν διαφορές μεταξύ των παραπάνω θα 
ακολουθούνται οι αυστηρότερες διατάξεις. Ανεξάρτητα πάντως από το αν γίνουν 
πρόσθετες εργασίες ή όχι ο κατασκευαστής υποχρεώνεται στην άρτια εκτέλεση της 
εγκατάστασης συμπεριλαμβανομένων και όλων των απαραίτητων δοκιμών καλής 
λειτουργίας της εγκατάστασης.  

 
Στην τιμή των επί μέρους ΑΤ περιλαμβάνεται και η διάνοιξη παντός τύπου 

αυλάκων ή οπών (επί πλινθοδομών, σκυροδέματος ή άλλου υλικού),  που θα 
απαιτηθούν για τον εντοιχισμό των σωλήνων. 

 
ΛΙΣΤΑ ΣΧΕΔΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΣΧΥΡΑ 

 
ΑΡ. 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΗΛ – 1  :   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΣΧΥΡΑ, ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 
ΗΛ – 2 :   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΣΧΥΡΑ, ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 
ΗΛ – 3 :   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΣΧΥΡΑ, ΚΑΤΟΨΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ 
ΗΛ – 4 :   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΣΧΥΡΑ, ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ 
ΗΛ – 5 :   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΣΧΥΡΑ, ΚΑΤΟΨΗ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΗΛ – 6 :   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΣΧΥΡΑ, ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ  

    ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 

  
Β.2.1.2. ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ 
  

Η πολυκατοικία θα ηλεκτροδοτηθεί από τον πλησιέστερο Υ/Σ της Μονάδος 
(που είναι ο ΥΣ ΟΣΕΑΑΥ). Υπάρχει ήδη εγκατεστημένο υπόγειο καλώδιο ΝΥΥ 
3Χ95+50τχ που αναχωρεί από τον Υ/Σ των ΟΣΕΑΑΥ και καταλήγει στο υπόγειο της 
οικοδομής της πολυκατοικίας. Ο Ανάδοχος θα ελέγξει την υπάρχουσα παροχή για την 
σωστή λειτουργία της. Ο έλεγχος είναι ανηγμένος στις τιμές της εργολαβίας. 
 



Η τροφοδότηση των υπολοίπων πινάκων του κτιρίου της πολυκατοικίας 
(Λεβητοστάσιο, μηχανοστάσιο, πίνακας κοινοχρήστων καθώς και κάθε 
διαμερίσματος) θα γίνει με αγωγούς ΝΥΑ ανάλογης διατομής όπως συνάγεται από τα 
σχέδια μελέτης της υπηρεσίας. 
 

Τα φορτία των φάσεων, τόσο για ολόκληρη την πολυκατοικία όσο και για κάθε 
διαμέρισμα θα κατανεμηθούν κατά το δυνατό ισομερώς.  
 
Β.2.1.3. ΓΕΙΩΣΗ - ΓΕΦΥΡΩΣΕΙΣ 

 
Θα κατασκευασθεί  εγκατάσταση γείωσης, σύμφωνα με τα σχέδια μελέτης, ήτοι 

με τρίγωνο γείωσης αποτελούμενο από τρεις γειωτές 17 χλστ, μήκους 3μ σε 
ισόπλευρη διάταξη, με πλευρά τριγώνου 6m. Το άνω άκρο της γείωσης θα βρίσκεται 
30-50 cm κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και στις θέσεις των γειωτών θα 
κατασκευασθούν φρεάτια  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τιμολόγιο, διαστάσεων 
30Χ30 καλυπτόμενα με κάλυμμα από μπακλαβαδωτή λαμαρίνα. 

 
Ο αγωγός γείωσης θα είναι γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 70 mm2  και θα 

συσφίγγεται πάνω στους γειωτές με δυο περιλαίμια ανά γειωτή. Τα περιλαίμια θα 
είναι από έλασμα πλάτους 80 mm πάχους 5 mm και η σύσφιξη τους θα γίνεται με 4 
κοχλίες. Το υλικό τους δε θα είναι ορείχαλκος επικασσιτερωμένος ή σίδηρος 
γαλβανισμένος ή χαλκός γαλβανισμένος. Στα σημεία επαφής γειωτή -περιλαίμιου θα 
γίνει επάλειψη με πίσσα για αντιδιαβρωτική προστασία. Ο χαλκός γείωσης θα οδεύει 
μέσα σε χαλυβδοσωλήνα Φ 13,5  από τον τελευταίο γειωτή μέχρι το τερματικό 
φρεάτιο ενώ η είσοδός του στο κτίριο μέχρι  τον γενικό πίνακα διανομής θα γίνει μέσα 
στον ίδιο σωλήνα προστασίας του καλωδίου παροχετεύσεως. Σε περίπτωση που η 
εγκατάσταση γείωσης υπερβαίνει την τιμή των 2Ω θα κατασκευασθεί και δεύτερη 
συμπληρωματική γείωση, με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω.    

 
Ειδικότερα:  
 

  α. Στους χώρους υγιεινής WC1 και WC2 θα γίνει ισοδυναμική γεφύρωση 
των σωληνώσεων ζεστού-κρύου νερού, σε όλα τα είδη υγιεινής (λουτήρες, νιπτήρες) 
 
  β. Σε όλους τους θερμοσίφωνες θα γεφυρωθούν (πριν το σημείο 
σύνδεσης) οι σωληνώσεις ζεστού-κρύου νερού, ο δε αγωγός γεφύρωσης θα 
καταλήγει στον ακροδέκτη γείωσης των θερμοσιφώνων. 
 
  γ. Στον χώρο της κουζίνας, εκτός από τη γεφύρωση των σωληνώσεων 
ζεστού-κρύου, θα γίνει επίσης γεφύρωση του χαλυβδοσωλήνα προστασίας της 
ηλεκτρικής γραμμής τροφοδότησης του ηλ. μαγειρείου με το δίκτυο ύδρευσης του 
χώρου. 
 

Επισημαίνεται ότι τα κολάρα γεφύρωσης που θα χρησιμοποιηθούν για αυτό 
τον σκοπό θα είναι ανάλογης κατασκευής με τα περιγραφόμενα στα τιμολόγια, η δε 
σύσφιξη των αγωγών γεφύρωσης στα περιλαίμια (τουλάχιστο 2 βίδες ανά περιλαίμιο) 
θα γίνει με τέτοιο τρόπο  ώστε να εξασφαλίζεται η μόνιμη και σταθερή σύνδεσή του με 
τις αντίστοιχες σωληνώσεις.   
 
 
Β.2.1.4. ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ 
 



 Στις εσωτερικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων του κτιρίου θα  
χρησιμοποιηθούν: 
 
  α.  Αγωγός θερμοπλαστικής μόνωσης (ΝΥΑ) σύμφωνα με HD384 και 
VDE 0250,0283,0293,DIN 47702.  
 
  β. Πολυπολικά αδιάβροχα καλώδια θερμοπλαστικής επένδυσης (ΝΥΜ) 
με σύμφωνα με  HD384 και VDE 0250,0283,DIN 47705.  
 
  γ. Καλώδιο πλακέ, τύπου NIYFY για τις εγκαταστάσεις φωτισμού στους 
ξηρούς μόνο χώρους και μόνο στις οροφές.  
 
 Οι αγωγοί της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης θα φέρουν καθ’ όλο το 
μήκος τους τα χαρακτηριστικά χρώματα των φάσεων, ουδετέρου και γείωσης, χωρίς 
να γίνεται εναλλαγή χρωμάτων, ως εξής : 
 

Φάση R : καφέ 
Φάση S : μαύρο  
Φάση T : γκρι  

  Ουδέτερος: μπλε 
  Γείωση : κιτρινοπράσινο 
  Αγωγοί για βοηθητική χρήση: κόκκινο, άσπρο κ.α. 
 
 Οι συνδέσεις και διακλαδώσεις των αγωγών στα αντίστοιχα κουτιά (τα οποία 
δεν θα είναι διαμέτρου μικρότερης των 70mm) θα γίνεται με κάπς με συστροφή των 
άκρων τους ή διακλαδωτήρες . Επίσης η μετάπτωση αγωγών ΝΥΑ σε καλώδια 
ΝΥΙFY ή ΝΥΜ θα γίνεται στα κουτιά διακλάδωσης επίσης με κάπς. 
 
 
Β.2.1.5. ΣΩΛΗΝΕΣ 

 
Οι σωληνώσεις γενικά των ηλεκτρικών γραμμών θα είναι πλαστικές 

εντοιχισμένες (σωλήνες ευθείς ή σπιράλ)  ή χαλυβδοσωλήνες ή πλαστικοί ενισχυμένοι 
σωλήνες PKS υψηλής αντοχής αντιστοίχου διαμέτρου. 

 
Θα χρησιμοποιηθούν χαλυβδοσωλήνες για τα ισχυρά ρεύματα στις ακόλουθες 

περιπτώσεις:  
 

 - Στις διαδρομές σε χώρους υγιεινής και γενικά υγρούς χώρους 
 
 - Στο λεβητοστάσιο 
 
 - Στις διαβάσεις από το κλιμακοστάσιο και στις επί των εξωτερικών 
τοίχων του κτιρίου οδεύσεις.  
 
 - Στο κατέβασμα της γραμμής για την τροφοδότηση της ηλεκτρικής 
κουζίνας.  
 
 - Στις διελεύσεις από όροφο σε όροφο των παροχών και λοιπών 
κυκλωμάτων φωτισμού μέχρι ύψους 2.0 m τουλάχιστον από το δάπεδο. 
 



 - Στο χώρο της κουζίνας θα γίνει γεφύρωση αυτού του χαλυβδοσωλήνα 
με το δίκτυο ύδρευσης με αγωγό 6 mm2. 
 
 - Στο χώρο του λεβητοστασίου και της δεξαμενής καυσίμων οι 
σωληνώσεις θα γίνουν με ορατούς χαλυβδοσωλήνες ή με πλαστικούς ενισχυμένους 
σωλήνες PKS υψηλής αντοχής αντιστοίχου διαμέτρου. 
 

Το μέγιστο πλήθος των αγωγών ΝΥΑ που επιτρέπονται να διέρχονται μέσα σε 
ορατούς ή χωνευτούς σωλήνες ορισμένης διαμέτρου είναι:  

 
 πλαστικός σωλ. χαλυβδοσωλήνας 
Μέχρι 5  αγωγοί 1.5 mm2 Φ 13.5 mm Φ 13.5 mm 
6 έως 8 αγωγοί 1.5 mm2   Φ 16    mm Φ 16 mm 
Μέχρι 3  αγωγοί 2.5 mm2  Φ 16    mm Φ 16 mm 
4  ή  5   αγωγοί 2.5 mm2  Φ 16    mm Φ 21 mm 
3  ή  4   αγωγοί  4   mm2  Φ 16    mm Φ 21 mm 
5    αγωγοί  4 mm2  Φ 20    mm Φ 23 mm 
3    αγωγοί  6 mm2  Φ 16    mm Φ 21 mm 
4 ή 5 αγωγοί 6 mm2  Φ 20    mm Φ 23 mm 
Μέχρι 5 αγωγοί 10 mm2       Φ 29    mm Φ 32 mm 
 
 Σε περίπτωση γραμμών με καλώδια ΝΥΜ ή ΝΥΥ η εσωτερική διάμετρος του 
σωλήνα θα είναι τουλάχιστο το 150% της διαμέτρου του καλωδίου. 
 
 Οι χαλυβδοσωλήνες που προορίζονται για προστασία αγωγών ΝΥΑ θα είναι 
με εσωτερική μόνωση ενώ για καλώδια ΝΥΜ ή ΝΥΥ θα είναι χωρίς εσωτερική 
μόνωση. 
 
 Σε όλες τις ενώσεις των ορατών χαλυβδοσωλήνων (θέση μούφας ή κουτιά 
διακλάδωσης) θα γίνεται γεφύρωση αυτών μεταξύ τους με χάλκινο αγωγό 6 mm με τα 
αντίστοιχα κολάρα γεφύρωσης. Επίσης όλες οι αναχωρήσεις των χαλυβδοσωλήνων 
από τους πίνακες θα γεφυρωθούν με την μπάρα γείωσης των πινάκων με χάλκινο 
αγωγό 6 mm. 
 
 Οι ορατοί χαλυβδοσωλήνες θα βαφούν με δύο στρώσεις ελαιοχρώματος 
εκλογής της επιβλέψεως.  
 
 Όλα τα είδη των χρησιμοποιουμένων σωλήνων θα είναι εγκεκριμένα από το 
Υπουργείο Βιομηχανίας. 
 
 
Β.2.1.6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 
 
Β.2.1.6.1. Υποβολές για Έγκριση Ηλεκτρικών Πινάκων 
 
 O Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει στην Επίβλεψη για έγκριση τα παρακάτω: 
 
 α.  Κατασκευαστικά σχέδια των πινάκων που θα περιλαμβάνουν: 
 
 - Όψεις, γεωμετρικές διαστάσεις και πάχη λαμαρίνας. 
 
 - Διάταξη ζυγών, διαστάσεις και ονομαστική ένταση σε Α. 



 
 - Μέγιστη αντοχή σε ρεύμα βραχυκυκλώσεως. 
 
 - Τύπο και διάταξη στηριγμάτων ζυγών. 
 
 - Βαθμός προστασίας κατά DΙΝ 40050. 
 
 - Ονομαστικέςτιμέςχαρακτηριστικώνστοιχείωνοργάνωνδιακοπής,προστασίας, 
ελέγχου και μέτρησης. 
 
 -  Κατασκευαστικές λεπτομέρειες στήριξης των πινάκων στα οικοδομικά 
στοιχεία και λεπτομέρειες προσπέλασης των καλωδίων. 
 
 β. Πλήρη σειρά τεχνικών καταλόγων του κατασκευαστή του πίνακα που θα 
περιλαμβάνουν έντυπες τεχνικές πληροφορίες και τεχνικά χαρακτηριστικά για όλα τα 
όργανα των πινάκων και τον τρόπο κατασκευής των πινάκων. 
 
 γ. Πιστοποιητικό του κατασκευαστή των πινάκων για τα πιο κάτω 
χαρακτηριστικά στοιχεία: 
 

- Ονομαστική τάση σε V 
 

- Αντοχή σε συμμετρική και κρουστική ένταση βραχυκύκλωσης 
 

- Ονομαστική ένταση των ζυγών σε Α 
 

-  Βαθμός προστασίας κατά DΙΝ 40050 
 

 δ. Πιστοποιητικό του κατασκευαστή των πινάκων ότι έχουν γίνει στο 
εργοστάσιο οι πιο κάτω έλεγχοι και δοκιμές: 
 

- Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής 
 

- Έλεγχος μηχανικής λειτουργίας 
 

- Δοκιμές γείωσης 
 

- Έλεγχος συρματώσεων και συστημάτων μανδάλωσης 
 

- Έλεγχος ηλεκτρικής λειτουργίας 
 
 Για τους πίνακες μικρών διαστάσεων και ονομαστικής έντασης μικρότερης από 
100Α από τα παραπάνω στοιχεία θα υποβληθούν για έγκριση όσα κρίνονται 
απαραίτητα ή ζητηθούν από την Επίβλεψη. 
 
 Το κόστος των ανωτέρω είναι ανηγμένο στο Τιμολόγιο της μελέτης. 
 
Β.2.1.6.2. Προσόντα Κατασκευαστή 
 
 Ο κατασκευαστής των ηλεκτρικών πινάκων θα είναι εύφημα γνωστός σαν 
κατασκευαστής πινάκων χαμηλής τάσης για δέκα τουλάχιστον χρόνια σε παραγωγή 



σειράς και πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα όργανα και έμπειρο προσωπικό ώστε να 
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των προδιαγραφών ΕΝ 61439-1, EN 50298, EN 62208. 
 
Β.2.1.6.3.  Γενικά 
 
 Οι πίνακες θα είναι κατάλληλοι για χωνευτή, ημιχωνευτή ή επίτοιχη 
εγκατάσταση ανάλογα με την θέση και το μέγεθος τους, συρματωμένοι και 
δοκιμασμένοι στο εργοστάσιο κατασκευής τους, τύπου κλειστού ερμαρίου, 
κατασκευής σύμφωνα με τον διεθνώς γνωστό τύπο STAB-SIEMENS, στεγανότητας 
ΙΡ 40 κατά DΙΝ 40050. 
 
 Κάθε πίνακας θα αποτελείται από μεταλλικό ερμάριο, μεταλλικό πλαίσιο, 
μεταλλική μετωπική πλάκα, μεταλλική θύρα και τα ηλεκτρικά όργανα και εξαρτήματα. 
 
Β.2.1.6.4. Μεταλλικό Ερμάριο 
 
 Το μεταλλικό ερμάριο θα είναι κλειστού τύπου, κατασκευασμένο από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, πάχους τουλάχιστον 1,5mm. 
 
 Μέσα στο κλειστό ερμάριο θα τοποθετούνται τα διάφορα ηλεκτρικά όργανα και 
εξαρτήματα διά μέσου φορέων σχήματος διπλού Π. 
 
 Το βάθος του ερμαρίου, το πλάτος και το ύψος του θα είναι ανάλογα με τα 
όργανα που περιέχει. Η διαμόρφωση του θα είναι τέτοια ώστε να μην παρουσιάζονται 
παραμορφώσεις μετά την στερέωση των ηλεκτρικών οργάνων και εξαρτημάτων και 
την τοποθέτηση τους στην τελική θέση. 
 
 Το ερμάριο θα φέρει ελάσματα αγκύρωσης για την στήριξη του στον τοίχο. 
 
 Στην πάνω και κάτω πλευρά του θα φέρει προχαραγμένες κυκλικές οπές 
(Knock-Outs) που θα μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα με απλό χτύπημα, για την 
δημιουργία στην επιθυμητή θέση, οπών διέλευσης των σωληνώσεων και καλωδίων. 
 
 Οι οπές αυτές θα είναι, κατά μεν το πλήθος τουλάχιστον όσες απαιτούνται για 
κάθε πίνακα (παίρνοντας υπ' όψη και τα καλώδια προσαγωγής και τις εφεδρικές 
γραμμές και τα τυχόν ιδιαίτερα καλώδια γειώσεων, όπου υπάρχουν), κατά δε την 
διάμετρο ίσες προς την μικρότερη απαιτούμενη, αλλά θα έχουν αρκετή απόσταση 
ώστε να μπορούν να διευρυνθούν κατάλληλα για την διέλευση και της μεγαλύτερης 
διαμέτρου καλωδίων. Αν απαιτείται, μπορούν οι οπές να διαταχθούν και σε 
περισσότερες της μια σειράς. 
 
 
Β.2.1.6.5. Μεταλλικό Πλαίσιο και Θύρα 
 
 Το μεταλλικό πλαίσιο τοποθετείται στο εμπρόσθιο μέρος του ερμαρίου και 
χρησιμεύει και για την στήριξη της πόρτας. 
 
 Η θύρα θα είναι κατασκευασμένη από λαμαρίνα ίδια με αυτή του μεταλλικού 
ερμαρίου, θα στηρίζεται στο μεταλλικό πλαίσιο με μεντεσέδες και θα φέρει μια ή δυο 
μαγνητικές επαφές για το ασφαλές κλείσιμο. Κατά την κρίση της Επίβλεψης και μετά 
από έγκαιρη επιλογή πριν από την παραγγελία των πινάκων, μπορεί να ζητηθεί για 



ορισμένους πίνακες η δυνατότητα κλειδώματος. Στην περίπτωση αυτή όλες οι 
κλειδαριές θα είναι του ιδίου τύπου. 
 
 Η θύρα θα φέρει στο εξωτερικό της μέρος χειρολαβή επιμελώς επινικελωμένη 
και το κάτω δεξιά εσωτερικό της μέρος μεταλλική θήκη για την φύλαξη καρτέλας, που 
θα δείχνει αναλυτικά την συνδεσμολογία του πίνακα με την αρίθμηση των 
αναχωρούμενων γραμμών και της κατανάλωσης που τροφοδοτούν. Η καρτέλα θα 
προστατεύεται με διαφανές πλαστικό κάλυμμα. 
 
Β.2.1.6.6. Μεταλλική Μετωπική Πλάκα 
 
 Η μεταλλική πλάκα θα είναι κατασκευασμένη από λαμαρίνα ίδια με αυτή του 
ερμαρίου και χρησιμοποιείται για μπροστινό κάλυμμα του πίνακα. Η πλάκα θα φέρει 
τις κατάλληλες οπές για την διέλευση των οργάνων του πίνακα. Οι οπές αυτές θα 
έχουν τέλεια αντιστοιχία με τα όργανα, ώστε να μην παρουσιάζονται κενά. 
 
 Πάνω στην πλάκα θα τοποθετηθούν πινακίδες από ζελατίνα με επινικελωμένο 
πλαίσιο για την αναγραφή των χαρακτηριστικών αριθμών του πίνακα και των 
κυκλωμάτων. 
 
 Η πλάκα θα προσαρμόζεται πάνω στο πλαίσιο με τέσσερις τουλάχιστον 
επινικελωμένες ή ανοξείδωτες βίδες που θα βιδώνουν και ξεβιδώνουν εύκολα με το 
χέρι χωρίς χρήση εργαλείου και χωρίς να υπάρχει ανάγκη αφαίρεσης της πόρτας του 
πίνακα. Θα προβλέπεται μηχανική ασφάλιση ώστε να μην είναι δυνατή η αφαίρεση 
της μετωπικής πλάκας, όταν ο γενικός διακόπτης του πίνακα δεν είναι στην θέση 
ΕΚΤΟΣ. 
 
Β.2.1.6.7. Βαφή Πινάκων 
 
 Οι πίνακες θα βαφούν με δυο στρώσεις αντιδιαβρωτικής βαφής και μιας 
τελικής στρώσης με χρώμα της έγκρισης της Επίβλεψης. 
 
Β.2.1.6.8. Ζυγοί Πινάκων 
 
 Οι πίνακες θα φέρουν συλλεκτήριους ζυγούς (μπάρες) φάσεων, ουδετέρου και 
γείωσης. 
 
 Οι ζυγοί των πινάκων θα είναι σύμφωνοι με το DΙΝ 43671/9.53, χάλκινοι 
επικασσιτερωμένοι, τυποποιημένων διατομών. 
 
 Η ελάχιστη επιτρεπόμενη ένταση των ζυγών κάθε πίνακα θα είναι ίση με την 
ονομαστική ένταση του γενικού διακόπτη του πίνακα. 
 
Β.2.1.6.9. Συναρμολόγηση Πινάκων 
 
 Οι πίνακες θα είναι συναρμολογημένοι στο εργοστάσιο κατασκευής τους και θα 
παρέχουν άνεση χώρου εισόδου και σύνδεσης των αγωγών και καλωδίων των 
κυκλωμάτων, θα δοθεί δε μεγάλη σημασία στην καλή και σύμμετρη εμφάνιση των 
πινάκων.   
 

Γι’ αυτό θα πρέπει να τηρηθούν οι εξής αρχές: 



 
α.  Τα στοιχεία προσαγωγής των πινάκων θα βρίσκονται στο κάτω μέρος του 

πίνακα. 
 
β.  Τα γενικά στοιχεία του πίνακα (διακόπτης ενδεικτικής λυχνίας κλπ.) θα 

τοποθετηθούν συμμετρικά ως προς τον κατακόρυφο άξονα του. 
 
γ.  Τα υπόλοιπα στοιχεία θα είναι διατεταγμένα σε κανονικές οριζόντιες σειρές, 

περιμετρικά ως προς τον κατακόρυφο άξονα του πίνακα. 
 

 Σε περιπτώσεις πινάκων που ορισμένα κυκλώματα φωτισμού ελέγχονται απ’ 
ευθείας από τον πίνακα, ενώ τα υπόλοιπα ελέγχονται από τοπικούς διακόπτες 
φωτισμού ή τροφοδοτούν άλλες καταναλώσεις οι διακόπτες και μικροαυτόματοι θα 
διακριθούν σε δύο ομάδες: 
 

α. Στους διακόπτες ή μικροαυτόματους τους οποίους το εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό θα χειρίζεται για την αφή και σβέση των φώτων ορισμένων χώρων. 

 
β.  Στους μικροαυτόματους τους οποίους δεν θα πρέπει να χειρίζεται. 
 

 Για να αποφευχθούν ανωμαλίες κατά την εκτέλεση των χειρισμών, οι δύο 
ομάδες θα πρέπει να τοποθετηθούν σε σαφώς διακρινόμενες μεταξύ τους θέσεις 
πάνω στον πίνακα. 
 
 Η κατασκευή και συναρμολόγηση των πινάκων θα είναι τέτοια ώστε τα εντός 
αυτών όργανα διακοπής, χειρισμού, ασφάλισης, ένδειξης κλπ. να είναι εύκολα 
προσιτά, μετά την αφαίρεση των μπροστινών καλυμμάτων των πινάκων, να είναι 
τοποθετημένα σε κανονικές θέσεις και να είναι δυνατή η άνετη αφαίρεση, επισκευή και 
επανατοποθέτηση τους χωρίς μεταβολή της κατάστασης των διπλανών οργάνων. 
 
 Ο χειρισμός των διακοπτών θα γίνεται από εμπρός αφού ανοιχθεί η πόρτα. 
 
Β.2.1.6.10.   Εσωτερική Συνδεσμολογία Πινάκων 
 

α. Μέσα στους πίνακες μόνο για τους τύπου ερμαρίου  στο πάνω  ή και στο 
κάτω μέρος και σε συνεχή οριζόντια σειρά (ή σειρές) θα υπάρχουν ακροδέκτες σειράς 
(κλέμενς) στερεωμένοι σε ιδιαίτερη ράβδο. 
 Στους ακροδέκτες θα οδηγούνται εκτός από τους αγωγούς φάσεων και οι 
ουδέτεροι και οι γειώσεις κάθε αναχωρούσης γραμμής έτσι ώστε κάθε γραμμή 
εισερχόμενη στον πίνακα, να συνδέεται με όλους τους αγωγούς της μόνο στους 
ακροδέκτες και μάλιστα συνεχείς. Οι ακροδέκτες θα έχουν το κατάλληλο μέγεθος για 
την σύνδεση εσωτερικών και εξωτερικών αγωγών. 
 Η σειρά (ή σειρές) των ακροδεκτών θα βρίσκεται σε απόσταση από την 
πάνω πλευρά του πίνακα. Στην περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων της μιας σειράς 
κλέμενς κάθε υποκείμενη θα βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση από το βάθος του 
πίνακα από την αμέσως υπερκείμενη της, οι εσωτερικές δε συρματώσεις θα 
οδηγούνται προς τους ακροδέκτες από πίσω, έτσι ώστε η πάνω επιφάνεια τους να 
είναι ελεύθερη για εύκολη σύνδεση των εξωτερικών καλωδίων. 
 Οι γραμμές που στα σχέδια χαρακτηρίζονται σαν εφεδρικές θα είναι και 
αυτές πλήρεις και ηλεκτρικά συνεχείς μέχρι τις κλέμενς. 
 



β.  Οι εσωτερικές συνδεσμολογίες των πινάκων θα είναι άριστες τεχνικά και 
αισθητικά, δηλαδή τα καλώδια θα ακολουθούν, ομαδικά ή μεμονωμένα, ευθείες και 
σύντομες διαδρομές, θα είναι στα άκρα τους καλά προσαρμοσμένα και σφιγμένα με 
κατάλληλες βίδες και παράκυκλους, δεν θα παρουσιάζουν αδικαιολόγητες 
διασταυρώσεις, κλπ. και θα έχουν χαρακτηριστικούς αριθμούς και στα δύο άκρα τους. 

 
γ.   Οι διατομές των καλωδίων και χάλκινων τεμαχίων εσωτερικής 

συνδεσμολογίας θα είναι επαρκείς και θα συμφωνούν κατ'ελάχιστον προς τις διατομές 
των εισερχομένων και εξερχόμενων γραμμών που φαίνονται στα σχέδια. 

 
δ.   Θα τηρηθεί ένα προκαθορισμένο σύστημα για την σήμανση των φάσεων. 

Έτσι κάθε φάση θα έχει πάντοτε το ίδιο χρώμα όπως αναφέρεται στην αντίστοιχη 
παράγραφο του τμήματος αυτού "ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ" και επί πλέον στις 
τριφασικές διανομές κάθε φάση θα εμφανίζεται πάντοτε στην ίδια θέση, ως προς τις 
άλλες (πχ. η R αριστερά, η S στο μέσο, και η Τ δεξιά) όσον αφορά τις ασφάλειες και 
τους ακροδέκτες. 

 
ε. Γενικά η συνδεσμολογία των πινάκων θα είναι πλήρης, κατά τρόπο ώστε 

να μην απαιτείται για την λειτουργία τους παρά μόνο η τοποθέτηση τους και η 
σύνδεση τους με τις γραμμές που φθάνουν και αναχωρούν. Επίσης αυτά θα έχουν 
δοκιμασθεί και υποστεί έλεγχο μόνωσης, τα αποτελέσματα του οποίου θα 
συμφωνούν κατ' ελάχιστον με τους επίσημους κανονισμούς του Ελληνικού κράτους. 

 
ζ. Όλα  τα  παραπάνω, δηλαδή μεταλλική κατασκευή του πίνακα, ζυγοί και 

εσωτερικές συνδεσμολογίες με τα υλικά τους περιέχονται στην τιμή του σκελετού του 
πίνακα. Τα λοιπά όργανα δηλαδή διακόπτες, μικροαυτόματοι, ενδεικτικές λυχνίες, 
αυτοματισμοί, κλπ. τιμολογούνται και προδιαγράφονται ιδιαίτερα. 
 
 
Β.2.1.6.11.  Πίνακες τύπου SΤΑΒ στεγανοί 
 
 Οι στεγανοί πίνακες τύπου SΤΑΒ θα είναι όπως ακριβώς προδιαγράφονται για 
τους μη στεγανούς πίνακες ιδίου τύπου, πλην όμως: 
 

α. Οι  εισερχόμενες  και  εξερχόμενες  σε αυτούς γραμμές θα 
προσαρμόζονται στεγανά σ' αυτούς, με στυπιοθλίπτες. 
  

β. Θα φέρουν υποχρεωτικά πόρτα στεγανά προσαρμοσμένη πάνω στο 
πλαίσιο της, με πλαστικά παρεμβύσματα, θα παρέχουν δε γενικά προστασία ΙΡ54 
κατά DΙΝ 40050. 
 
 
Β.2.1.6.12.  Πίνακας Τύπου Πεδίου 
 
 Θα αποτελείται από επιδαπέδια μεταλλικά πεδία ελαχίστων διαστάσεων 700 
mm πλάτος, 600 mm βάθος και ελάχιστο ύψος 2 m ή άλλων διαστάσεων εάν 
καθορίζονται στα σχέδια ή στην τεχνική περιγραφή του έργου. Οι διαστάσεις θα είναι 
όπως αναφέρεται στα σχέδια και το τιμολόγιο. 
 
 Τα πεδία θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένη λαμαρίνα DΚΡ πάχους 
2 mm τουλάχιστον και θα φέρουν κάθε αναγκαία ενίσχυση από μορφοσίδηρο ή 
νευρώσεις έτσι ώστε να μην υπόκεινται σε μόνιμες ή παροδικές παραμορφώσεις. 



 
 Τα πεδία θα έχουν προς την πλευρά χειρισμού μια ενιαία πλάκα που θα φέρει 
όλα τα όργανα ένδειξης και χειρισμού, ενώ προς την πίσω πλευρά θα είναι κλειστά. 
 
 Θα δοθεί μεγάλη σημασία στην εμφανή διάταξη των οργάνων για διευκόλυνση 
των χειρισμών και της συντήρησης του πίνακα. 
 
 Οι μοχλοί χειρισμού των διακοπτών, ασφαλειοαποζευκτών και αυτομάτων θα 
είναι ομοιόμορφου τύπου για κάθε κατηγορία και θα έχουν τις ίδιες θέσεις λειτουργίας 
και ηρεμίας. 
 
 Για τους ζυγούς, την βαφή του πίνακα και την σήμανση των αναχωρουσών 
γραμμών ισχύουν όσα προδιαγράφονται στην παράγραφο "Πίνακες τύπου SΤΑΒ μη 
στεγανοί". 
 
Β.2.1.7.    ΟΡΓΑΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 
Β.2.1.7.1.    Ασφάλειες 
 
Β.2.1.7.1.1.   Bιδωτές Ασφάλειες 
 
 Οι βιδωτές ασφάλειες θα ανταποκρίνονται στις τελευταίες προδιαγραφές VDΕ 
0635 και 0636 και θα αποτελούνται από τα παρακάτω εξαρτήματα διαστάσεων 
σύμφωνα με τα αντίστοιχα DΙΝ: 
 

- Βάση  πορσελάνης  κατά  DΙΝ  49325, 49519, 49511 και 49523, κατάλληλα 
για στερέωση με βίδες ή με σύστημα μανδάλωσης σε ράγα. 

 
- Μήτρα κατά DΙΝ 49516 
 
- Συντηκτικό φυσίγγιο κατά DΙΝ 49515, 49360 
 
- Πώμα πορσελάνης κατά DΙΝ 49360 και 49514 

 
- Όλα  τα  λοιπά  εξαρτήματα  που  απαιτούνται  για  την  κανονική  και 

ασφαλή λειτουργία τους 
 

 Η ονομαστική τάση των ασφαλειών θα είναι 500V, η ονομαστική ένταση μέχρι 
100Α και η ονομαστική ικανότητα διακοπής πάνω από 50 ΚΑ υπό τάση μέχρι 500V 
ΑC. 
 
Β.2.1.7.2.    Διακόπτες Χειρισμών 
 
Β.2.1.7.2.1.   Διακόπτες τύπου ΡΑCCΟ 
 
 Οι διακόπτες τύπου ΡΑCCΟ εφόσον περιγράφονται στα τιμολόγια μελέτης θα 
είναι περιστροφικοί, βαρέως τύπου, τάσης λειτουργίας 500 V, ικανότητας ζεύξης και 
απόζευξης κατά ελάχιστο ίσης με την ένταση συνεχούς ροής υπό τάση 220/380V και 
αριθμού χειρισμών τουλάχιστον ίσου προς 40.000. 
 



 Οι διακόπτες θα χειρίζονται από την μπροστινή πλευρά μέσω λαβής πάνω σε 
μονωτική ροζέτα έχοντας ενδείξεις της θέσης του διακόπτη. 
 
Β.2.1.7.2.2.    Ραγοδιακόπτες Πινάκων 
 
 Οι διακόπτες αυτοί θα είναι κατά VDΕ 0632 και ΙΕC 947-3,  τάσης 500V, 
ικανότητας ζεύξης και απόζευξης κατά ελάχιστο ίσης με την ένταση συνεχούς ροής 
υπό τάση 220/380V και μέσου αριθμού χειρισμών τουλάχιστον 20000 υπό 
ονομαστικό φορτίο. 
 
 Οι ραγοδιακόπτες θα έχουν πλάτος, ολικό ύψος και σύστημα μανδάλωσης 
όπως οι μικροαυτόματοι, με πλήκτρο χειρισμού με ενδείξεις των θέσεων "εντός-
εκτός". Για την διάκριση τους από τους μικροαυτόματους θα φέρουν στην μετωπική 
τους πλευρά το σύμβολο του αποζεύκτη. 
 
Β.2.1.7.2.3.     Αυτόματοι Διακόπτες Ισχύος (Προστασίας Διανομών) 
 
 Αυτοί θα είναι τάσης λειτουργίας τουλάχιστον 500V και ονομαστικής ικανότητας 
διακοπής για τις διάφορες ονομαστικές εντάσεις από 10-40Α τουλάχιστον 16 ΚΑ, από 
63-100 Α τουλάχιστον  25 ΚΑ,  από 160-250 Α τουλάχιστον 50 ΚΑ  και  από  630-
2000 Α τουλάχιστον 70 ΚΑ. 
 
 Οι διακόπτες θα είναι σύμφωνοι με τις προδιαγραφές VDΕ 0660 ή ΙΕC 947-2. 
 
 Θα έχουν ρυθμιζόμενα θερμικά στοιχεία προστασίας από υπερφορτώσεις και 
ρυθμιζόμενα ηλεκτρομαγνητικά πηνία προστασίας από βραχυκυκλώματα. 
 
 Οι επαφές τους θα είναι επάργυρες και θα διαθέτουν θάλαμο σβέσης τόξου. 
 
 Όλοι οι αυτόματοι διακόπτες θα είναι του ιδίου τύπου και οι μοχλοί χειρισμού 
θα είναι ενιαίοι, ομοιόμορφοι και θα έχουν τις ίδιες θέσεις λειτουργίας και αποκοπής. 
 
Β.2.1.7.2.4.       Μικροαυτόματοι 
 
Β.2.1.7.2.4.1.    Μικροαυτόματοι τύπου "L" ή "Β" 
 
 Οι μικροαυτόματοι τύπου "L" ή "Β" ανεξάρτητα πως δείχνονται στα σχέδια και 
τα τιμολόγια ("L" ή "Β") θα έχουν χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας "Β", σύμφωνα 
με το IEC 947-2, η οποία αντικαθιστά την καμπύλη "L" που πρόβλεπε το IEC 157-1. 
 
 Οι μικροαυτόματοι τύπου "B" θα είναι κατασκευής κατά VDΕ 0641, IEC 898, 
EN 60.898, θα έχουν πλήκτρο ζεύξης και απόζευξης με ενδείξεις για τις αντίστοιχες 
θέσεις και σύστημα μανδάλωσης για την εγκατάσταση τους σε ράγα πίνακα. Οι 
πολυπολικοί μικροαυτόματοι θα έχουν ενιαίο πλήκτρο ζεύξης και απόζευξης. 
 
 Περιλαμβάνουν διμεταλλικό στοιχείο για προστασία έναντι υπερέντασης και 
μαγνητικό πηνίο ταχείας απόζευξης για προστασία έναντι βραχυκυκλώματος. 
 
 Οι επαφές τους θα είναι επάργυρες και θα διαθέτουν θαλάμους απόσβεσης 
τόξου. 
 



 Ο μέσος αριθμός χειρισμού θα είναι 20000 υπό ονομαστικό φορτίο. Η 
ονομαστική ικανότητα διακοπής θα είναι τουλάχιστον 6 ΚΑ για εναλλασσόμενη τάση 
220/380V ή μεγαλύτερη αν αναφέρεται διαφορετικά στα σχέδια. 
 
 Οι μικροαυτόματοι θα διεγείρονται και αποζεύγονται χωρίς καθυστέρηση για 
τιμές ρεύματος 3 μέχρι 5 φορές την ονομαστική τους ένταση. 
 
Β.2.1.7.2.4.2.    Μικροαυτόματοι τύπου "G" ή "Κ" 
 
 Οι μικροαυτόματοι τύπου "G" ή "Κ" θα είναι κατασκευής κατά VDΕ 0660 και 
0641 ή IEC 947-2  και η διέγερση και απόζευξη τους χωρίς καθυστέρηση για τιμές 
ρεύματος 7 μέχρι 14 φορές την ονομαστική τους ένταση. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα 
όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο για τους μικροαυτόματους τύπου 
"L" ή "Β". 
 
Β.2.1.7.2.5.     Διακόπτες προστασίας διαρροής (κατηγορίας AC) 
 

α. Οι διακόπτες διαφυγής έντασης (ΔΔΕ) θα είναι κατηγορίας AC, σύμφωνοι 
με τις απαιτήσεις των IEC-EN 61008, VDΕ 0100. 

 
 Θα είναι διπολικοί ή τετραπολικοί για απόζευξη μονοφασικών ή τριφασικών 

κυκλωμάτων. Οι διαστάσεις τους θα είναι τέτοιες ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν 
σε ράγες πινάκων με σύστημα μανδάλωσης. 

 
 Θα έχουν πλήκτρο ζεύξης και απόζευξης, κομβία δοκιμής και θα φέρουν 

ένδειξη της συνδεσμολογίας τους. 
 
β. Θα περιλαμβάνουν μετασχηματιστή έντασης στον οποίο διέρχονται οι 

φάσεις και ο ουδέτερος των κυκλωμάτων που προστατεύουν. Όταν προκληθεί 
επικίνδυνη διαρροή, η τάση που δημιουργείται εξ επαγωγής στο δευτερεύον κύκλωμα 
του μετασχηματιστή, επενεργεί σε πηνίο απόζευξης και έτσι επιτυγχάνεται η ακαριαία 
διακοπή του. 
 
Β.2.1.7.3.  Ενδεικτικές Λυχνίες 
 

α. Οι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι για λαμπτήρες αίγλης. Η βάση τους με την 
λυχνιολαβή θα είναι ανεξάρτητη του διαφανούς γυάλινου καλύμματος. Αυτό θα 
στηρίζεται στη βάση του πίνακα ενώ το διαφανές κάλυμμα στην προστατευτική 
πλάκα. 

 
 Στη βάση υπάρχουν η λυχνιολαβή Β9 ή Ε10 όταν πρόκειται για ενδεικτικές 
λυχνίες καλύμματος 24 mm και Β15 ή Ε14 όταν πρόκειται για λυχνίες καλύμματος 
Φ38 mm. Το διαφανές κάλυμμα που μπορεί να είναι άχρουν, κόκκινο, πράσινο ή 
κίτρινο βιδώνεται στην πλάκα με επινικελωμένο πλαίσιο δακτυλίου. 
 
 Η αντικατάσταση των φθαρμένων λαμπτήρων πρέπει να είναι δυνατή χωρίς 
αποσυναρμολόγηση της προφυλακτικής πλάκας του πίνακα. 
 

β. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενδεικτικές 
λυχνίες τύπου SΤΑΒ της SIEMENS. Αυτές οι λυχνίες θα είναι κατασκευής κατά VDΕ 



0632, πλάτους και ολικού ύψους όπως των μικροαυτομάτων, κατάλληλες για 
συναρμολόγηση σε ράγα πίνακα. 

 
γ.  Οι ασφάλειες των ενδεικτικών λυχνιών θα είναι τύπου ταμπακέρας. 

 
Β.2.1.7.4.    Όργανα Μέτρησης 
 
Β.2.1.7.4.1.    Γενικά 
 
 Tα όργανα μέτρησης γενικά θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές VDΕ 
0410. Τα όργανα μέτρησης για πίνακα θα ανταποκρίνονται στις διαστάσεις των DΙΝ 
43700 και DΙΝ 43718, οι περιοχές μέτρησης στο DΙΝ 43701, οι αντιστάσεις μέτρησης 
στο DΙΝ 43703. Η τάση δοκιμής για την αντοχή των οργάνων θα είναι 2000 V (50 ΗΖ) 
και θα αντιστοιχεί για τα όργανα μέτρησης σε τάση λειτουργίας 660V. 
 
 Η θέση τοποθέτησης των οργάνων μέτρησης θα είναι κάθετη και για την θέση 
αυτή, θα καθορίζεται η κλάση ακριβείας των οργάνων μέτρησης. Η κλάση ακριβείας 
θα αναφέρεται για την θερμοκρασία +20°C σύμφωνα με τους κανονισμούς VDΕ 0410. 
 
 Το περίβλημα των οργάνων θα είναι στεγανό σε περίπτωση εκτόξευσης νερού 
και σκόνης. Η στήριξη των οργάνων πάνω στον πίνακα θα είναι σύμφωνα με το DΙΝ 
43835.  
 
 Κάθε όργανο θα έχει διάταξη διόρθωσης της μηδενικής θέσης ώστε ο δείκτης 
να δείχνει ακριβώς την μηδενική θέση σε ηρεμία. Η βαθμίδα μέτρησης θα 
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές DΙΝ 43802 και η διάταξη των ακροδεκτών 
ηλεκτρικής σύνδεσης στις προδιαγραφές DΙΝ 43807. 
 
 Όλα τα όργανα μέτρησης θα είναι κατασκευής κάποιου από τους πιο γνωστούς 
κατασκευαστικούς οίκους. 
 
Β.2.1.7.4.2.      Αμπερόμετρα 
 
 Τα αμπερόμετρα θα είναι τύπου στρεφόμενου σιδήρου για συχνότητα 15-100 
ΗΖ, κλάσης ακριβείας 1,5%. Θα είναι με κατάλληλη περιοχή ένδειξης, ορθογωνικής 
πλάκας διαστάσεων 96 Χ 96 mm. Θα λειτουργούν με μετασχηματιστή έντασης των 
οποίων το δευτερεύον πηνίο θα είναι ονομαστικής έντασης 5Α. 
 
Β.2.1.7.4.3.      Βολτόμετρα 
 
 Τα βολτόμετρα θα είναι τύπου στρεφόμενου σιδήρου για συχνότητα 15-100 
ΗΖ, κλάσεως ακριβείας 1,5% και περιοχής ένδειξης 0-500V. Θα είναι ορθογωνικής 
πλάκας διαστάσεων 96x96 mm και θα συνοδεύονται από μεταγωγικό διακόπτη επτά 
(7) θέσεων. 
 
 
Β.2.1.8. ΠΙΝΑΚΕΣ 

 
Θα τοποθετηθούν οι απαραίτητοι ηλεκτρικοί πίνακες σύμφωνα με τα Σχέδια 

της Μελέτης.  
 



Μετά τις αναχωρήσεις των γραμμών από τον γενικό πίνακα διανομής θα 
τοποθετηθούν 19 τριφασικοί μετρητές (18 των διαμερισμάτων και 1 των 
κοινοχρήστων χώρων).  
 
Β.2.1.8.1. ΓΕΝΙΚΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
 
 Ο γενικός ηλεκτρικός πίνακας θα είναι εξωτερικός στεγανός προστασίας IP 54 
επιδαπέδιος τοποθετημένος πάνω σε μεταλλική βάση. Θα είναι από λαμαρίνα ψυχρής 
εξέλασης DKP στραντζαριστή και χρωματισμένη με μία στρώση από αστάρι και δύο 
στρώσεις από σφυρίλατο ντουκόχρωμα. Η λαμαρίνα μετά την επεξεργασία της και 
πριν από την βαφή θα απολαδοθεί με επιμέλεια και θα καθαριστεί ώστε να 
σταθεροποιηθεί το χρώμα. Το πάχος της λαμαρίνας για μεν το κυρίως κιβώτιο θα είναι 
1,5 mm  ενώ για την μετωπική πλάκα θα είναι 1mm. Οι διαστάσεις του πίνακα θα είναι 
περίπου (1600Χ2000Χ400)mm, μετά των στηριγμάτων, οπών εισόδου και εξόδου, των 
ηλεκτρικών γραμμών, ακροδεκτών, καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας,  
εγκατάσταση περιλαμβανομένης της εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων του 
πίνακα, της συνδέσεως των ηλεκτρικών γραμμών αφίξεως και αναχωρήσεως, των 
δοκιμών κ.λ.π., έτοιμος για λειτουργία. 
 
 Ο γενικός ηλεκτρικός πίνακας  θα περιλαμβάνει τα παρακάτω όργανα - υλικά: 
 
• Ένα αυτόματο διακόπτη ισχύος 3Χ250Α,35ΚΑ, με θερμικά ρύθμισης 175 έως 250Α. 

 

• Τρεις Μ/Σ έντασης 300/5Α και τρία αμπερόμετρα 
 

• Τρεις ασφαλισμένες ενδεικτικές λυχνίες. 
 

• Ένα βολτόμετρο με περιστροφικό διακόπτη επιλογής και ασφάλειες προστασίας 
 

• Ένα ραγοδιακόπτη  3Χ80Α 
 

• Δέκα οκτώ ραγοδιακόπτες 3Χ40Α 
 

• Τρεις ασφάλειες 63/63 Β.Τ  
 

• Πενήντα τέσσερις ασφάλειες 25/35 Β.Τ  
 

 Στον πίνακα διανομής έχει προβλεφθεί η δυνατότητα μελλοντικής 
τοποθέτησης εφεδρικών γραμμών. 
 
Β.2.1.8.2. ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 
 
 Η κατασκευή των  πινάκων για κάθε διαμέρισμα και ο πίνακας κοινοχρήστων 
θα είναι χωνευτοί τύπου STAB μεταλλικοί τέτοιοι ώστε τα όργανα διακοπής, χειρισμού  
ασφαλίσεως, ενδείξεων κλπ να είναι εύκολα προσιτά μετά την αφαίρεση των 
μπροστινών τμημάτων των πινάκων και θα είναι τοποθετημένα σε κανονικές θέσεις 
ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση και επανατοποθέτηση αυτών . 
 
 Όλοι οι πίνακες θα φέρουν τα απαραίτητα όργανα (διακόπτες, ασφάλειες, 
ενδεικτικές λυχνίες, κλπ) όπως συνάγονται από τα σχέδια της μελέτης. 
 
Β.2.1.8.3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 

 



Θα είναι τύπου ερμαρίου στεγανός διαστάσεων 35X50 cm και θα φέρει τα 
παρακάτω όργανα διακοπής και ασφαλείας.  

 
- 1 γενικό διακόπτη 3X40A 
 
- 3 πλήρεις συντηκτικές ασφάλειες 25Α και ενδ. Λυχνίες 
 
- 4 μικροαυτόματους 10Α για τους κυκλοφορητές, (1τεμ) καυστήρα και (1 τεμ) 

φωτισμό του χώρου του λεβητοστασίου. 
 
- 1 μικροαυτόματο 16Α και διακόπτη 2Χ25Α για προστασία αντλίας 

ακαθάρτων 
 
- 2 μικροαυτόματους 10Α ένα 16Α  για εφεδρεία  
 
Συνδεσμολογία του πίνακα Λεβητοστασίου δίνεται στα σχέδια της μελέτης. 

 
 Σε όλους τους πίνακες, στην τιμή Μονάδας συμπεριλαμβάνεται και η 
επισήμανση των γραμμών τροφοδοσίας (ταμπέλες). 
 
 Στον πίνακα κάθε διαμερίσματος η γραμμή παροχής προς τις ηλεκτρικές 
κουζίνες ελέγχεται (διακόπτεται από διπολικό διακόπτη αντίστοιχης έντασης).  
 
 
Β.2.1.8.4.    ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 

 
Θα είναι στεγανοί, τύπου ασφαλειοδιακόπτου εντάσεως 3Χ25Α/25Α και 

1Χ25Α/16Α. 
 
 
Β.2.1.8.5.   ΗΛ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΙΛΛΑΡ) 
 

Στις πολυκατοικίες Π-11 και Π-14 των οποίων θα διαμορφωθεί ο εξωτερικός 
χώρος θα γίνει εγκατάσταση εξωτερικού φωτισμού. 

Από τον γενικό Ηλεκτρικό Πίνακα του κάθε κτιρίου θα αναχωρεί με 
ραγοδιακόπτη 3Χ40Α, συντηκτικές ασφάλειες 3Χ25Α και ΔΔΕ 3Χ40Α/30mA, καλώδιο 
NYY 5X6mm2 εντός χαλυβδοσωλήνα 2+1/2” και θα τερματίζει εντός υπαίθριου 
ηλεκτρικού πίνακα τύπου Pillar με ραγοδιακόπτη 3Χ40Α τηλεχειριζόμενο από 
φωτοηλεκτρικό κύτταρο, τριπολική ασφάλεια 3Χ25Α και ΔΔΕ 3Χ40Α/30mA. 

Το Pillar θα είναι εσωτερικών διαστ. 1000Χ800Χ300mm, κατασκευασμένο με 
μεταλλικά πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνίες. λάμες κλπ.), συγκολλημένα ή 
συνδεδεμένα με κοχλίες και εξωτερικό μεταλλικό κιβώτιο από χαλυβδοέλασμα 
ΝΤΕΚΑΠΕ πρεσσαριστό πάχους τουλάχιστον 2 mm. Οι εσωτερικές ωφέλιμες 
διαστάσεις του θα είναι: Πλάτος 1000mm ύψος 800mm και βάθος 300mm.  

Οι θύρες του: 
α) θα κλείνουν με την βοήθεια ελαστικού παρεμβύσματος  
β) περιμετρικά θα είναι δύο φορές κεκαμένες κατά ορθή γωνία (στρατζαριστές) 

για να παρουσιάζουν αυξημένη αντοχή στην παραμόρφωση και να εφαρμόζουν καλά 
στο κλείσιμο  

γ) θα αναρτώνται στο σώμα του πίλλαρ με την βοήθεια μεντεσέδων βαρέως 
τύπου και  

δ) θα έχουν ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά. 



Στον εσωτερικό χώρο θα υπάρχει κατασκευή από σιδηρογωνίες, ελάσματα, 
ράγες κλπ. για την στερέωση της ηλεκτρικής διανομής. Το επάνω μέρος του πίλλαρ 
θα έχει σχήμα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της υπόλοιπης κατασκευής κατά 6 εκ.  

Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στην βροχή και αφού προηγηθεί 
επιμελής καθαρισμός θα βαφεί με δύο στρώσεις χρώματος μινίου και δύο στρώσεις 
από βερνικόχρωμα αποχρώσεως επιλογής της Υπηρεσίας. 

Στην τιμή του κιβωτίου (πίλλαρ) περιλαμβάνονται επίσης :  
α) η εκσκαφή για την βάση έδρασης του πίλλαρ,  
β) τα ειδικά τεμάχια γωνίες 45° από πλαστικό σωλήνα Φ63 για την διέλευση 

των καλωδίων,  
γ) η βάση έδρασης του πίλλαρ η οποία θα είναι προκατασκευασμένη ή 

κατασκευασμένη επί τόπου του έργου (περιλαμβάνονται ξηλότυποι κλπ), από 
σκυρόδεμα ποιότητας C35/45 (περιλαμβάνεται η αξία του σκυροδέματος), άοπλη, 
συνολικών διαστάσεων 1000Χ500Χ700mm (Μήκος Χ Πλάτος Χ Βάθος). 

Η βάση για την στερέωση του πίνακα θα περιέχει το σύστημα των κοχλιών 
αγκύρωσης (αγκύριο) που θα αποτελείται από ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) 
διαμέτρου Μ16 συνολικού μήκους 0,55m (μήκος 0,45m και σπείρωμα 0,10m) καλά 
επεξεργασμένο (περιλαμβάνεται το αγκύριο). 

 
Από τον Εξωτερικό Ηλεκτρικό Πίνακα (Pillar) θα αναχωρούν δύο κυκλώματα 

φωτισμού με μικροαυτόματο με διακοπή ουδετέρου (L+Mp) 1Χ10Α+Mp με καλώδιο 
ΝΥΥ 3Χ2,5mm2 ενός πλαστικού σωλήνα HDPE Φ63 και θα ηλεκτροδοτούν από 
πέντε ιστούς φωτισμού που θα εγκατασταθούν στον προαύλιο χώρο του κτιρίου στα 
σημεία που φαίνονται στα σχέδια της μελέτης. 

Επί των ιστών θα εγκατασταθούν φωτιστικά σώματα κορυφής τύπου φανού. 
Σε κάθε ιστό θα υπάρχει ακροκιβώτιο και στη βάση του φρεάτιο επισκέψεως 
καλωδίων. 

Επίσης σε κάθε ιστό θα εγκατασταθεί ηλεκτρόδιο γείωσης εντός πλαστικού 
φρεατίου βαρέως τύπου με ανάγλυφη σήμανση γείωσης και με γυμνό αγωγό 70mm2 
μέσα από το φρεάτιο 30Χ30cm θα οδεύει μαζί με το παροχικό καλώδιο και συνδέεται 
στην υποδοχή της γείωσης στο ακροκιβώτιο του κάθε ιστού μαζί με την γείωση του 
καλωδίου. 
 
 
Β.2.1.9. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ  ΣΩΜΑΤΑ 
 
 Θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα, σύμφωνα με τα σχέδια Μελέτης και 
επίσης όπως περιγράφεται παρακάτω:  
 

- Στους διαδρόμους των ορόφων (1ος έως 5ος) θα τοποθετηθούν φωτιστικά 
σώματα οροφής εξωτερικά κατάλληλα για βιδωτό λαμπτήρα Ε27, LED10Watt 
(αντίστοιχης φωτεινότητας με λαμπτήρα πυρακτώσεως 75 Watt).   

 
- Στην είσοδο της πολυκατοικίας (ισόγειο) θα τοποθετηθούν φωτιστικά 

σώματα οροφής χωνευτά εντός ψευδοροφής, κατάλληλα για βιδωτό λαμπτήρα Ε27, 
LED 10Watt (αντίστοιχης φωτεινότητας με λαμπτήρα πυρακτώσεως 75 Watt). 

 
- Στις βεράντες θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα οροφής, εξωτερικά, 

κατάλληλαγια βιδωτό λαμπτήρα Ε27, LED 10Watt (αντίστοιχης φωτεινότητας με 
λαμπτήρα πυρακτώσεως 75 Watt). 

 



- Στους διαδρόμους του υπογείου καθώς και στο δώμα τα φωτιστικά σώματα 
θα είναι στεγανά, οροφής ή τοίχου, εξωτερικά ενώ στους χώρους των αποθηκών του 
υπογείου θα τοποθετηθούν απλά φωτιστικά σημεία, αποτελούμενα από βιδωτό 
λαμπτήρα Ε27LED13 Watt(αντίστοιχης φωτεινότητας με λαμπτήρα πυρακτώσεως 75 
Watt) και τον στρεπτό αγωγό 2Χ1.5 mm2  

- Στο χώρο των ηλεκτρικών πινάκων του υπογείου θα τοποθετηθούν δύο 
φωτιστικά σώματα φθορισμού οροφής με λαμπτήρες οικονομίας Τ8, 2X20W, ΙΡ55. 

- Στο χώρο του λεβητοστασίου, θα τοποθετηθούν στεγανές χελώνες οροφής, 
IP 44, με βιδωτή λυχνία Ε27, LED 10 Watt (αντίστοιχης φωτεινότητας με λαμπτήρα 
πυρακτώσεως 75 Watt). 

- Στους κοινόχρηστους διαδρόμους και των 5 ορόφων, ήτοι στο ισόγειο, στο 
υπόγειο και στο δώμα θα τοποθετηθούν φωτιστικά ασφαλείας1X8W αυτονομίας 
τουλάχιστον 1,5 ώρα. Τα φωτιστικά αυτά θα τοποθετηθούν στις θέσεις που 
προβλέπεται σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 

- Φωτιστικό σώμα κορυφής τύπου φανού, για λυχνία λυχνιολαβής Ε27, LED 
ισχύος 16Watt 4000oK. Θα αποτελείται από ανακλαστήρα αλουμινίου άριστης 
ποιότητας διαμέτρου  περίπου 650 mm ανθεκτικό σε κρούσεις και εξωτερικές καιρικές 
μεταβολές, από μεταλλική βάση από χυτοσίδηρο ή κράμα αλουμινίου, που θα 
περιβάλλεται από κάλυμμα γυάλινης επένδυσης, άριστης ποιότητας, σχήματος 
ανεστραμμένου κολούρου κώνου, που θα παρεμβάλλεται μεταξύ βάσεως και 
ανακλαστήρα. Στη βάση θα είναι ενσωματωμένο μεταλλικό στέλεχος οξειδομένο 
ανοδικά ηλεκτρολυτικά πάνω στο οποίο θα είναι συνδεδεμένα όλα τα όργανα 
προσυνδεσμολογημένα. Όλα τα μή βαμμένα μεταλλικά μέρη θα είναι ηλεκτρολυτικώς 
ανοδικώς οξειδωμένα. Το ύψος του φωτιστικού σώματος θα είναι περίπου 600 mm. 
Θα έχει προστασία τουλάχιστον ΙP65 κατά DIN 40050 ή ισοδύναμη κατά τους διεθνείς 
κανονισμούς. 

Όλα τα φωτιστικά σώματα θα είναι φέρουν πιστοποίηση κατά CE και RoHS. 

Β.2.1.10. ΙΣΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Στον διαμορφούμενο εξωτερικό χώρο της κάθε οικοδομής θα εγκατασταθεί 
εξωτερικός φωτισμός αποτελούμενος από ιστούς 4m. 

Ο Σιδηροϊστός ηλεκτροφωτισμού θα είναι εξαγωνικής διατομής από έλασμα 
πάχους 5 mm, μήκους 4m, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
σιδηροϊστού κολουροκωνικού σχήματος διατομής κανονικού εξαγώνου, πλευράς 
βάσεως 8,7cm και κορυφής 6 cm, κατασκευασμένου από έλασμα 5mm για να 
αποφευχθούν όσο είναι  δυνατόν οι ηλεκτροσυγκολλήσεις και να εξασφαλισθεί 
ικανοποιητική  αισθητική εμφάνιση.  

Ο κορμός του σιδηροϊστού θα φέρει χαλύβδινη τετραγωνική πλάκα εδράσεως 
διαστάσεων 0.40 x 0.40m, πάχους 15mm καλά ηλεκτρο συγκολλημένη σε αυτόν και 
με έξη (6) ενισχυτικά πτερύγια πάχους 10 mm σχήματος ορθογωνίου τριγώνου 
διαστάσεων των καθέτων πλευρών του 0.10 και 0.15 m. Η πλάκα εδράσεως θα 
πρέπει να φέρει ανάλογο κεντρική οπή για την διέλευση του υπογείου καλωδίου 
καθώς και τέσσερες (4) οπές διαμέτρου 3/4 ins η κάθε μία.  

Ο σιδηροϊστός θα συνοδεύεται από σύστημα αγκυρώσεως που θα αποτελείται 
από τέσσερις ήλους μήκους 0.80 m  και διατομής 3/4 ins που θα καταλήγουν σε 



σπείρωμα μήκους 0.20 m, καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερις ήλοι πρέπει να είναι 
συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες πάνω τους σιδηρογωνίες 
20/20/2 mm σε σχήμα τετραγώνου στην βάση τους και χιαστί προ του σπειρώματός 
τους για να αποφευχθεί μετακίνησή τους κατά την ενσωμάτωσή τους μέσα στην βάση 
από σκυρόδεμα. 

Ο σιδηροϊστός θα εδράζεται σε βάση διαστάσεων 1,00mΧ1,00mΧ1,00m η 
οποία θα είναι προκατασκευασμένη (μαζί με το αγκύριο) ή κατασκευασμένη επί τόπου 
του έργου (περιλαμβάνονται ξηλότυποι κλπ), από σκυρόδεμα ποιότητας C35/45 
(περιλαμβάνεται η αξία του σκυροδέματος), άοπλη, συνολικών διαστάσεων 
1000Χ1000Χ1000mm (Μήκος Χ Πλάτος Χ Βάθος). 

Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 0.80 m από την βάση του οπή για την 
τοποθέτηση του ακροκιβωτίου που θα κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα 
πάχους 4 mm.  

Ο ιστός μετά από την σχετική προεργασία δηλαδή την απόξεση, τον 
καθαρισμό και λοιπές εργασίες για να μην διακρίνονται τα σημεία ραφής του θα βαφεί 
με δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής και δύο στρώσεις χρώματος ντούκο 
ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες και επιδράσεις αποχρώσεως της αρεσκείας της 
επιβλέψεως.  

Στους τέσσερες ήλους αγκυρώσεως του ιστού θα τοποθετηθούν πρίν από την 
ανύψωση του ιστού από ένα περικόχλιο 3/4 ins για να στηρίζεται η πλάκα εδράσεως 
του ιστού χωρίς σφήνες κατά την ζυγοστάθμιση του, στερεούμενη με δύο περικόχλια 
από πάνω σε κάθε θέση. 

Ο ιστός στα τελευταία 0.40m θα φέρει σιδηροσωλήνα ή τούμπο από έλασμα 
του ίδιου πάχους με το έλασμα του σιδηροϊστού που θα προεκτείνεται μέσα στον ιστό 
κατά 0.40 m ακόμη κατάλληλα ηλεκτροσυγκολλημένο για την τοποθέτηση και την 
στερέωση πάνω σε αυτόν του βραχίονα ή απευθείας του φωτιστικού σώματος 
κορυφής. 

Στην τιμή του ιστού περιλαμβάνονται, ο ιστός πλήρης ως ανωτέρω, η εκσκαφή 
για την κατασκευή της βάσης, η αξία του συστήματος αγκυρώσεως καθώς και της 
βάσεως από σκυρόδεμα διαστάσεων 1,00mΧ1,00mΧ1,00m. 

 
Β.2.1.11. ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ  ΦΩΤΙΣΜΟΥ – ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ 
 
 Θα τοποθετηθούν διακόπτες φωτισμού και ρευματοδότες. Θα είναι χρώματος 
επιλογής της Υπηρεσίας, θα είναι εγκεκριμένοι από το Ελληνικό κράτος και θα φέρουν 
πιστοποίηση κατά CE και RoHS. Κατά τα άλλα σύμφωνα με τα σχέδια.  
 
 Οι διακόπτες θα είναι από θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο και 
σύμφωνα με το πρότυπο  IEC 60669-1. Θα είναι σύμφωνοι με το τιμολόγιο και τα 
σχέδια (με την ανάλογη προσαρμογή κατά την εκτέλεση των εργασιών). 
 

Οι ρευματοδότες στο εσωτερικό τους θα είναι από αλουμίνιο/μέταλλο και 
εξωτερικά θα είναι από θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο και σύμφωνα με το 
πρότυπο  IEC 60884-1. Θα είναι σύμφωνοι με το τιμολόγιο και τα σχέδια (με την 
ανάλογη προσαρμογή κατά την εκτέλεση των εργασιών). 

 
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι: 
 
α.  Στις κουζίνες, στα μπαλκόνια και στο WC1των διαμερισμάτων, οι 

ρευματοδότες θα είναι στεγανού τύπου με καπάκι. 
 



β. Στον χώρο του λεβητοστασίου και της δεξαμενής καυσίμου, οι διακόπτες 
και oiρευματοδότες θα είναι επίτοιχοι στεγανοί, ΙΡ 44, ενώ στους υπόλοιπους χώρους 
του υπογείου, οι διακόπτες και οι ρευματοδότες (αν χρησιμοποιηθούν) θα είναι κοινοί.  
 
 
Β.2.1.12. ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ – ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ W.C. 

 
Σε κάθε κουζίνα θα εγκατασταθεί απορροφητήρας κουζίνας συρόμενου 

τύπου, για εγκατάσταση σε ντουλάπι, INOX, μετά του πλαστικού σωλήνα 
απαγωγής από πλαστικό PVC 6 atm, με μεταλλικά φίλτρα, με μοτέρ χαμηλής 
στάθμης θορύβου τριών ταχυτήτων, μέγιστης απορροφητικότητας τουλάχιστον 
750m3/h, ενεργειακής κλάσης Α+, με φωτισμό 2Χ2WLED, με πιστοποίηση CE, με 
διάφραγμα αντεπιστροφής, πλάτους 600mm. Στο άκρο (απόληξη) του πλαστικού 
σωλήνα εξωτερικά, θα τοποθετηθεί εξωτερικό στόμιο με ανοιγόμενες περσίδες που 
θα κλείνουν δια βαρύτητας. 

 
Στους χώρους WC 1 και WC 2 (που δεν έχουν εξωτερικά παράθυρα 

σύμφωνα  και με τα σχέδια της μελέτης) θα εγκατασταθούν εξαεριστήρες.  
 
Συγκεκριμένα για τα WC 2 των διαμερισμάτων ΄΄Δ2΄΄ (1ου – 5ου ορόφου) και 

΄΄Δ3΄΄ (Ισογείου – 5ου ορόφου) θα εγκατασταθεί εξαεριστήρας παροχής 80m3/h-
μανομετρικού 5mmΣΥ, κυκλικής διατομής, με κέλυφος από θερμοπλαστικό υλικό 
ABS, προστασία ΙΡ44, με αντεπίστροφο κλαπέτο ίδιας διατομής, με στόμια 
απαγωγής και απόρριψης στα άκρα των σωλήνων.  

 
Στους χώρους WC 1 των διαμερισμάτων ΄΄Δ2΄΄ (1ου – 5ου ορόφου) θα 

εγκατασταθεί εξαεριστήρας παροχής 250m3/h-μανομετρικού 10mmΣΥ, κυκλικής 
διατομής, κατάλληλος για τοποθέτηση ενδιάμεσα αεραγωγού (από πλαστικό PVC 
6 atm), με κέλυφος από γαλβανισμένη λαμαρίνα, προστασία ΙΡ44, με 
αντεπίστροφο κλαπέτο ίδιας διατομής, με στόμια απαγωγής και απόρριψης.  

 
Ο έλεγχος λειτουργίας των εξαεριστήρων θα γίνεται μέσω ξεχωριστού 

διακόπτη που θα εγκατασταθεί έξω σε κάθε ένα από τα WC 1 και WC 2. 
 
 Η λειτουργία του εξαερισμού των WC γίνεται μέσω πλαστικών σωληνώσεων 
Φ125 και Φ100 (στηλών), λευκού χρώματος, που κατασκευάζονται σύμφωνα με τα 
σχέδια. Οι εν λόγω στήλες θα επενδυθούν περιμετρικά  με ανθυγρή γυψοσανίδα. 
 
Β.2.1.13. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
 Γενικά, θα εκτελεσθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες πλήρους 
τοποθέτησης, εγκατάστασης, συνδέσεων με τα λοιπά δίκτυα και δοκιμών, 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς εσωτερικών ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων ώστε η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του κτιρίου να παραδοθεί 
έτοιμη προς χρήση.  
 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της 
Υπηρεσίας, τα αναγραφόμενα στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή, τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας και της Επίβλεψης και γενικά, τους ισχύοντες κανονισμούς του Ελληνικού 
Κράτους κατά τον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών, συμπεριλαμβανομένων και 
οιωνδήποτε τροποποιήσεων, συμπληρώσεων ή διορθώσεων προηγουμένων 
διαταγμάτων, αποφάσεων ή οδηγιών. 



Κατά την εκτέλεση των εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει υπ’ 
ευθύνη του όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. 

Οι συνδέσεις των καλωδίων στην Χ.Τ., στο Υποσταθμό τα καλώδια, οι 
πιθανές επεκτάσεις αυτών με τις αντίστοιχες μούφες, ο χαλκός γειώσεως στα πεδία 
Χ.Τ., οι συνδέσεις με την τελική γείωση κ.λπ. καθώς και κάθε τι άλλο είναι ανηγμένα 
στην τιμή της εργολαβίας. Στον Υποσταθμό όπου αποξηλώνονται πεδία Χ.Τ.  ο 
Ανάδοχος θα συνδέει τα υπάρχοντα καλώδια στα νέα πεδία Χ.Τ. Όπου αυτό δεν 
είναι δυνατό λόγω του μήκους των καλωδίων, θα γίνεται επέκταση των υπαρχόντων 
καλωδίων με μούφες εντός των καναλιών του  υποσταθμού ώστε να καθίστανται 
δυνατή οποιαδήποτε σύνδεση σε οποιαδήποτε θέση, ή θα γίνεται αλλαγή όλου του 
καλωδίου. Τα ανωτέρω ουδεμία οικονομική επιβάρυνση έχουν για το έργο και είναι 
ανηγμένα στο Τιμολόγιο της μελέτης. 

Στην τιμή όλων των επί μέρους Αριθμών Τιμολογίου (ΑΤ) περιλαμβάνονται και 
όλα τα μικροϋλικά συνδέσεων. 

Οι αγωγοί ΝΥΑ διατομής μέχρι 4 mm2 θα είναι μονόκλωνοι ενώ για 
μεγαλύτερες διατομές θα είναι πολύκλωνοι . 

Στις νέες εγκαταστάσεις που θα εκτελεσθούν στο κτίριο της πολυκατοικίας, 
όπου προβλέπεται η χρήσημεταλλικών φωτιστικών σωμάτων, θα τοποθετηθεί και 
αγωγός γείωσης, για την γείωση των μεταλλικών μερών των φωτιστικών τα οποία θα 
πρέπει να φέρουν κατάλληλο προς τούτο ακροδέκτη. Για παράδειγμα, στο 
λεβητοστάσιο η τροφοδότηση των φωτιστικών τύπου χελώνας θα γίνει με καλώδια 
ΝΥΜ 3Χ1.5 mm2 και όχι με 2Χ1.5 mm2, μέσα σε χαλυβδοσωλήνα Φ13,5 mm χωρίς 
εσωτερική μόνωση. 

Η διάνοιξη αυλάκων στις οροφές, όπου απαιτείται θα γίνει παράλληλα προς 
τον κύριο οπλισμό του κτιρίου για να αποφευχθεί τυχόν στατικό πρόβλημα της 
οικοδομής. 

Οι πλαστικοί σωλήνες ηλεκτρικών γραμμών και οι εντοιχισμένοι 
χαλυβδοσωλήνες θα στερεωθούν με τσιμέντο.  

Θα τοποθετηθούν, σε όλα τα δωμάτια των διαμερισμάτων (εκτός των WC), 
άγκιστρα για την ανάρτηση των φωτιστικών σωμάτων από τις οροφές. Για την 
αγκίστρωση, θα χρησιμοποιηθούν μεταλλικά (οπωσδήποτε όχι πλαστικά) 
εκτονούμενα βύσματα (UPAT) που θα εισχωρούν σε βάθος 60 mm στο σκυρόδεμα. 

Το χαλύβδινο κουτί της ηλεκτρικής κουζίνας θα είναι διαμέτρου Φ80. 

Στον χώρο της κουζίνας, θα γίνει ισοδυναμική γεφύρωση του χαλυβδοσωλήνα 
προστασίας της γραμμής ηλεκτρικής κουζίνας (μαγειρείου) με τους υδραυλικούς 
υποδοχείς του χώρου με χάλκινο αγωγό. 

Η διάνοιξη αυλάκων ή οπών, όπου χρειάζεται, για τις διελεύσεις των καλωδίων 
και των αντιστοίχων σωληνώσεων προστασίας συμπεριλαμβάνεται στην τιμή 
μονάδος των καλωδίων και σωληνώσεων. 



 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β.2.2. AΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ – ΓΕΝΙΚΑ 
 
Β.2.2.1. Η εγκατάσταση των ασθενών ρευμάτων θα γίνει σύμφωνα με τους 
κανονισμούς του Ελληνικού κράτους, τον κανονισμό εσωτερικών τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων οικοδομών με τις όποιες τροποποιήσεις θα έχουν προκύψει μέχρι την 
δημοπράτηση του έργου, τις προδιαγραφές της υπηρεσίας καθώς και τον 
κτιριοδομικό κανονισμό-άρθρο 30 (παράγραφος 3 εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων) 
ώστε να εξασφαλίζεται η καλή και ασφαλής λειτουργία της εγκατάστασης, σύμφωνα 
με τα Σχέδια Μελέτης.  
 
ΛΙΣΤΑ ΣΧΕΔΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΣΘΕΝΗ 
 

ΑΡ. 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΗΛ – 7 :   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΣΘΕΝΗ, ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 
ΗΛ – 8 :   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΣΘΕΝΗ, ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 
ΗΛ – 9 :   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΣΘΕΝΗ, ΚΑΤΟΨΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ  

    (όροφοι 1ος έως 4ος) 
ΗΛ – 10 :   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΣΘΕΝΗ, ΚΑΤΟΨΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ  

    (5ος όροφος)  
ΗΛ – 11 :   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΣΘΕΝΗ, ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ 
 
 
Β.2.2.2.     ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
 
 Το δίκτυο τηλεφωνικής διανομής από τον κατανεμητή προς τα διαμερίσματα θα 
γίνει σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τους κανονισμούς Ο.Τ.Ε και τις 
προδιαγραφές S-344, S-345 της Υπηρεσίας, όπως έχουν συμπληρωθεί από 1-1-74.  
 

Τα πλαστικά καλώδια ή οι αγωγοί που θα χρησιμοποιηθούν για τις 
τηλεφωνικές εγκαταστάσεις θα είναι σύμφωνα με την προδιαγραφή S-344-03-22 της 
Υπηρεσίας, τεσσάρων (4) ζευγών. 
  

Το παροχικό τηλεφωνικό καλώδιο του κτιρίου θα είναι A-2Y(FL)2Y 30΄΄ήτοι 
30Χ2Χ0,6 τχ υπόγειο εντός χάνδακα βάθους 70 εκ προστατευμένο με άμμο και 
τούβλα. Το σημείο αναχώρησης και σύνδεσης του Τ/Φ καλωδίου από το πλησιέστερο 
ΚΑΦΑΟ, προς το κτίριο, θα υποδειχθεί στον Ανάδοχο από την επίβλεψη, σε 
συνεργασία με τη Μονάδα. 
 
 Οι τηλεφωνικές συσκευές δεν περιλαμβάνονται στην εργολαβία αυτή. 
 
 Τα πλαστικά καλώδια ή οι αγωγοί που θα χρησιμοποιηθούν για τις 
τηλεφωνικές εγκαταστάσεις θα είναι καλώδια τύπου  UTPCAT 5/4’’ (4 ζευγών). 
 
Β.2.2.3. ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ - ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ 
 
Β.2.2.3.1.   Κουδούνια. 

 



Σε κάθε διαμέρισμα θα εγκατασταθεί πλήρες δίκτυο κουδουνιών, σύμφωνα με 
τα σχέδια, την Τεχνική περιγραφή και τις οδηγίες της επίβλεψης. Οι οδεύσεις των 
σωληνώσεων και καλωδιώσεων και οι θέσεις τοποθετήσεως κουδουνιών, πινάκων 
κουδουνιών, ενισχυτών ή ανορθωτών, μπουτόν κλπ θα είναι σύμφωνα με τα σχέδια 
της μελέτης. 

 
Τα κουδούνια θα είναι δύο (2) ήχων για την αναγνώριση της θέσης από την 

οποία γίνεται η κλήση. Οι αγωγοί εγκαταστάσεως κουδουνιών που θα 
χρησιμοποιηθούν θα είναι διαμέτρου 0.8 mm. Σε κάθε αλλαγή ορόφου, όταν πρόκειται 
για γραμμή στήλης θα χρησιμοποιείται κουτί διακλάδωσης. Στη γραμμή θα 
χρησιμοποιούμε κουτί διακλάδωσης μετά από δύο αλλαγές της κατεύθυνσης της 
γραμμής ή μετά από 6μέτρα ευθείας διαδρομής. 

 
Η θέση των μπουτόν των εξωθυρών των διαμερισμάτων θα είναι σε απόσταση 

1,20μέτρα περίπου από την τελική στάθμη δαπέδου και από την πλευρά που ανοίγει 
η πόρτα. 
 
Β.2.2.3.1.    Θυροτηλέφωνα.  

 
Η εγκατάσταση των θυροτηλεφώνων θα αποτελείται από: 

 
- Μία εσωτερική μονάδα σε κάθε διαμέρισμα (ακουστικό τηλεφώνου, σπιράλ 

καλώδιο με τη βάση του), ενδοεπικοινωνία και ρυθμιζόμενη ένταση ομιλίας. Το κάτω 
μέρος της βάσης θα απέχει από την τελική στάθμη του δαπέδου 1,45 μέτρα περίπου.  

 
- Έναν ηλεκτρονικό διακλαδωτήρα για κάθε όροφο τοποθετημένο σε πλαστικό 

κουτί διαστάσεων 15x15cm, από τους οποίους θα περνάνε οι σωλήνες της 
ανερχόμενης στήλης και θα αναχωρεί για κάθε διαμέρισμα του ορόφου μια χωριστή 
και ανεξάρτητη σωλήνα διαμέτρου 16mm που θα καταλήγει στο κουτί της συσκευής 
θυροτηλεφώνου. Οι διακλαδωτήρες θα πρέπει να παραμείνουν επισκέψιμοι, δηλαδή 
τα καπάκια δεν θα σοβατιστούν.  

 
- Ένα τροφοδοτικό/ενισχυτή του οποίου η σύνδεση με τάση 230V και η 

γείωση θα γίνει με εύκαμπτο NYLHY καλώδιο 3x1,5 mm2 μέσα σε σωλήνα διαμέτρου 
13,5mm. 

 
- Μία μονάδα εξώθυρας η οποία θα την μπουτονιέρα με δυνατότητα 

προσθήκης και αφαίρεσης πλήκτρων που θα φωτίζεται από φωτοδιόδους LED 
μεγάλης διάρκειας ζωής και ελάχιστης κατανάλωσης ρεύματος, το θυρομεγάφωνο. Το 
πάνω μέρος του κουτιού της εξώθυρας θα απέχει από την τελική στάθμη του 
δαπέδου 1,65 μέτρα περίπου. 

 
 Στις επιστροφές θα χρησιμοποιηθούν συνήθη κωδωνοσύρματα  των 0.8mm, 
ένα για κάθε θυροτηλέφωνο. 

 
Για το καλώδιο της κλειδαριάς από την εξώθυρα θα χρησιμοποιηθεί εύκαμπτο 

καλώδιο NYLHY 3x0,75 mm2 μέσα σε σωλήνα διαμέτρου 13,5mm.  
 

 Η στήλη των ανερχόμενων καλωδιώσεων των θυροτηλεφώνων θα ξεκινάει 
από το κουμπί της μπουτονιέρας, θα περιέχει μόνο τις επιστροφές δηλ. συνήθη 
κωδωνοσύρματα των 0,8mm διαμέτρου (ένα για κάθε διαμέρισμα) και θα έχει 
διάμετρο: 



 
o Φ13,5 (εάν θα περάσουν μέχρι 10 σύρματα).   
 
o Φ16 (εάν θα περάσουν μέχρι 18 σύρματα). 
 
o Φ23 (εάν θα περάσουν μέχρι 36 σύρματα).   
 

 Θα χρησιμοποιηθεί διαφορετικό χρώμα για τις επιστροφές κάθε ορόφου. 
 
 Η εγκατάσταση-θέση της μπουτονιέρας θα γίνει σύμφωνα και με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή. Θα προβλεφθεί προστασία από τις υπερτάσεις της ΔΕΗ και θα 
τοποθετηθεί ρελέ διαρροής 30mA. 
 
Β.2.2.4. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ 
 
 Στο κτίριο θα εγκατασταθεί κεντρική κεραία ΤV με τον κατάλληλο ενισχυτή για 
λήψη όλων των ψηφιακών καναλιών της Ελληνικής τηλεόρασης και των δορυφορικών 
εκπομπών όπως περιγράφεται στο τιμολόγιο και αποτυπώνεται στα σχέδια την 
μελέτης. 
 
 
Β.2.2.5. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (Προληπτικά μέτρα 
πυροπροστασίας). 
  
Β.2.2.5.1.    Σύστημα πυρανίχνευσης και συναγερμού 
 
Το σύστημα πυρανίχνευσης, θα αποτελείται σε γενικές γραμμές από: 
 

- Τον κεντρικό πίνακα ελέγχου (ΚΠΕ)  
 
- Τους ανιχνευτές  
 
- Σειρήνες, φλας και καλωδιώσεις σύνδεσης των διαφόρων συσκευών, μεταξύ 

τους  
 
- Ανιχνευτές θα τοποθετηθούν στο λεβητοστάσιο και στον χώρο αποθήκευσης 

καυσίμου (θερμοδιαφορικοί) ενώ στον χώρο του μηχανοστασίου- ανελκυστήρα 
(ιονισμού -καπνού). Οι ζώνες ανίχνευσης για κάθε προστατευόμενο χώρο, θα είναι 
δύο για αποφυγή ψευδών συναγερμών. 

 
- Σε κάθε όροφο, στο ισόγειο, υπόγειο και δώμα, θα τοποθετηθεί σειρήνα 

συναγερμού (σε παράλληλη σύνδεση με φλας ) ενεργοποιούμενη τόσο χειροκίνητα 
(μέσω αγγελτήρα) όσο και αυτόματα, κατόπι διέγερσης των ανιχνευτών (μέσω του 
κεντρικού πίνακα ελέγχου). 

 
- Η σύνδεση των διαφόρων μονάδων του συστήματος μεταξύ τους θα γίνει με 

χάλκινους  αγωγούς 1,5 mm, εντοιχισμένους, προστατευόμενους μέσα σε σωλήνες.  
 
- Ο Κεντρικός πίνακας ελέγχου (ΚΠΕ) θα εγκατασταθεί στο ισόγειο και η 

τροφοδότηση του θα γίνει από τον πίνακα κοινοχρήστων του κτιρίου. 
 



- Όταν ενεργοποιηθεί κάποια ζώνη ανίχνευσης, η διέγερση θα μεταδίδεται 
αμέσως στον ΚΠΕ και στην αντίστοιχη ζώνη με οπτικό (LED) και ηχητικό σήμα, 
(βομβητής), ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιείται ο ένας από τους δύο ήχους των 
σειρήνων. Ενεργοποίηση και δεύτερης ζώνης ανίχνευσης, επιφέρει διέγερση του 
δεύτερου ήχου της σειρήνας και του ηλεκτρονικού ΦΛΑΣ που βρίσκεται παράλληλα 
συνδεδεμένα με αυτές, ενώ εξακολουθεί και η διέγερση του ΚΠΕ. 

 
- Η επαναφορά του κεντρικού πίνακα ελέγχου σε κατάσταση ηρεμίας, θα 

επιτυγχάνεται μέσω διακόπτη ή μπουτόν και ο πίνακας είναι έτοιμος προς νέα 
ενεργοποίηση. 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

 
 
1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 
1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 

εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή 
του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή 
των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, 
σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των 
μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα 
χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το 
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους 
εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές 
μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα 
τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

1.1.2 Οι δαπάνες 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 εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 
Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του 
τιμολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου 
χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 



   

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

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

1.1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής 
θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό 
χώρο ή εκτός αυτού.  
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των 
υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά 
περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και 
μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις 
ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το 
πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από 
σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από 
την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 

Δημόσιο 
(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά 

έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου 
έργου. 

1.1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά 
μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας 
και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας 
των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων 
εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της 
αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων 
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους 
(εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

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

1.1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες 
εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες 
περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η 



   

αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα 
καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον 
χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται 
σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 
προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 
παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 
επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων 
υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 
προσωπικού που οφείλονται: 
(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

κ.λπ.),  
(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης 

των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης 
των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για 
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,  
(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 

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

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  
(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 

οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, 
βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις 
εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από 
την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία 
πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, 
ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την 
ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου 
(πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την 
προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για 
την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την 
περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 
πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών 



   

αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι 
δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της 
οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), 
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού 
εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. 
υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΩ]),  

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

 1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 
περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων με 
ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

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

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

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

1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την 
αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο 
αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

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

1.1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες 
για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και 
απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση 
ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση 
υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων 
απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς 
ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή 
επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση 
των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 



   

1.1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή 
ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών 
αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που 
παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών 
έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν 
από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και 
ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

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

1.1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 
υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 
αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση 
των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα 

για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες 
εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και 
Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν 
μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου 
όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης 
εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, 
έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο 
κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των 
εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 
(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 

περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 
(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 

βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, 
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 
λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής 
σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους 
όρους δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση 
του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και 
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 



   

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης 
(π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα 
του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 
(10) Για εγγυητικές. 
(11) Ασφάλισης του έργου. 
(12) Προσυμβατικού σταδίου. 
(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 
(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 

εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να 
προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής 
νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες 
επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα 
οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη 
χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των 
εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση 
μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και 
αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η 
διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες 
νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο 
αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  
(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 
(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση 

αυτοκινήτων 
(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού  
(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους 

περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 
(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 
(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 
(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, 

κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 
  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο 

του Έργου. 
  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 

έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά 
όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι 



   

εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των 
μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 
(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από 

σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 
Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες 
στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό 
κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του 
χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο 
ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

     DN / DM  
  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 
   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν 

Τιμολόγιο. 
Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη 
υπάρχουσα διάμετρος. 
(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 
Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του 
παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης 
πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:  

     DN / 12 
 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 
Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του 
παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας 
σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  
 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 
παρόντος Τιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η 
υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο 
πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 
 
 
2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
  

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων 
μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών 
σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας 
και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών. 

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



   

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

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

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

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

 
 
2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 
 

Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που 
έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.  

Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, 
καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο 
μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που 
μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς 
ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού 
εξοπλισμού. 

Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν 
χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό 
(λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου"περιλαμβάνονται 
και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3. 

Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις 
σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή 
αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών 
αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, 
η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη) 

 
2.2.2  ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  
Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία 
είναι τα ακόλουθα: 
Χειρολαβές 
Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές 

πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη 
κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. 



   

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές 
πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη 
οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

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

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

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 
Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 
Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος  
Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας 
Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 
Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που 

ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και 
φύλλο - δάπεδο). 

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 
Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς 

απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας. 
Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. 
Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 
Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ. 
Αναστολείς (stoppers) 

Αναστολείς θύρας - δαπέδου 
Αναστολείς θύρας - τοίχου 
Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 
Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 
Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 
Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 
Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 
Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master 

Key 
Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 
Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα 

ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων 
Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις 
διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Εργων"διατάξεις, εκτός εάν 
αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση 
περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος. 

 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  



   

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα 
μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά 
είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό 
και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο 
είδος χρωματισμού.  
Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική 
προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, 
εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται 
σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα 
με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών.  
Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω 
παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι 
αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 
Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται 
σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. 
Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα 
άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η 
δαπάνη των ικριωμάτων.  
Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι 
δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα 
οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί 
ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η 
εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) 
στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται. 
Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η 
επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής 
συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων 
του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα 
πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 

 
α/α 2. Είδος 3. Συντελεστ

ής 
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 

 
1,00 
1,40 



   

α/α 2. Είδος 3. Συντελεστ
ής 

γ) με κάσσα επί μπατικού 
δ) παραθύρων ρολλών 
ε) σιδερένια 

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

 

 
 
 

3.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  
1. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και 

χρώματος μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες ποικιλίες 
που παράγονται. Αυτό σε καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα κοιτάσματα 
μαρμάρου των διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως προς το χρώμα, την 
σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιμές διάθεσης των μαρμάρων 
κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και μάλιστα σημαντικά, ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά τους. 
Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με μάρμαρα των 
ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που επισημαίνεται με διπλό 
αστερίσκο. 

2. Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, 
λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή μαλακό κατά περίπτωση, και είναι 
ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων ποιοτικών 
χαρακτηριστικών. 

3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα 
χρησιμοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα στην 
περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει την τιμή 
διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και σ' αυτήν να προσθέσει την τιμή 
"φατούρας" που προβλέπεται στο ΝΕΤ ΟΙΚ.  Παράλληλα θα πρέπει να επέμβει 



   

στην περιγραφή του άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του 
μαρμάρου. 
Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο η επιλογή του 
τύπου να γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία. 

4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των 
Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone flooring and stair - 
Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις και 
ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες 
για επενδύσεις -  Απαιτήσεις και να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 
10976/244,  ΦΕΚ 973Β/18-07-2007. 

 
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

 

1 Πεντέλης Λευκό 
2 Κοκκιναρά 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 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 
4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 
5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 
6 Στύρων Πράσινο 
7 Λάρισας Πράσινο 
8 Ιωαννίνων Μπεζ 
9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 
11 Διονύσου Χιονόλευκο 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

 

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

10 Ναυπλίου Κίτρινο 
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 



   

12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 
13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 
14 Αράχωβας καφέ 

 
5. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών 

(νερόλουστρο) 
6. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο. 

 

2.2.5.  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 
 

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

 Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με 
το άρθρο 79.55. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

Α.  Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 
παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

 

 Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του 
μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης 
του έργου. 

 

 Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου 
καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28   
 - απόσταση ≥ 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 Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές 
εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων 
διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 

 
 

 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.1 : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
 

Α.Τ 1.1.1     
 

 

ΟΙΚ 
3226ΣΧ    

Έγχυτο Σκυρόδεμα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3211 
 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 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
και σύμφωνα με την μελέτη και την περιγραφή του στο τεύχος προδιαγραφών σε 
οποιοδήποτε μέρος ή ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
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 τα ακόλουθα: 
• 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 Αναδόχου. 
• Τα πάσης φύσεως πρόσθετα που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά 
περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
• Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της 
άνωστάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα 
με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις 
ανοχές του τελειώματος. 
• 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. 
• Κάθε υλικό και μικρουλικό (οπλισμός, καβίλιες ρητίνες ικριώματα κλπ) και 
κάθε εργασία που απαιτείται (αποξήλωση δαπέδων, επιχρισμάτων, 
τσιμενοκονιάματος με τη συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση (τυπικός 
όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 
"Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας", καθαρισμός επιφανειών τοποθέτηση 
οπλισμού, βλήτρων, κλπ) για την πλήρη κατασκευή τελειωμένης εργασίας. 
• Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την λήψη δοκιμίων (συμπεριλαμβάνεται και 
η αμοιβή του μηχανικού του εργαστηρίου που θα κάνει τη λήψη) και εξαγωγή 
αποτελεσμάτων από αυτά. Για την λήψη ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού 
Τεχνολογίας Σκυροδέματος όπως ισχύει. Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με τον 
πραγματικό όγκο του νέου σκυροδέματος. 
Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, στο Παράρτημα της 
μελέτης (Μελέτη Αποτίμησης Μετά από Προτεινόμενες Επεμβάσεις) και στα 
υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία του έργου. 



   

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
 ΕΥΡΩ: (Αριθμητικά) 600,00 

(Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ  
 

Α.Τ 1.1.2  
 

 

ΟΙΚ 
3226.01ΣΧ    

Προσαύξηση έγχυτου σκυροδέματος 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3218 
 Προσαύξηση τιμή σκυροδέματος για μεταβολή κάθε εκατοστού ανά τετραγωνικό 

μέτρο (cm/m2) 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (cm/m2) 
 

 ΕΥΡΩ:  (Αριθμητικά) 4,00 
(Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ 

 
 

 

Α.Τ 1.1.3  
 

 

ΟΙΚ 
3820.01ΣΧ    

Ελάσματα ενίσχυσης υποστυλωμάτων (Μεταλλικοί Κλωβοί) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3872 
 

 Ενίσχυση στηρίξεως δοκών και δημιουργία μεταλλικών κλωβών για την ενίσχυση 
των υποστυλωμάτων, με ελάσματα σύμφωνα με τη στατική μελέτη και τα 
περιγραφόμενα στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. Για ένα χιλιόγραμμο χάλυβα 
(οποιασδήποτε διατομής, πλάκες, λάμες) ποιότητας Fe360 ή ανώτερης με την 
αποκατάσταση ή ενίσχυση φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τα ακόλουθα: 
• Την πλήρη προεργασία που περιλαμβάνει αποξήλωση του επιχρίσματος 
δαπέδου κλπκαι καθαρισμό και λείανση της επιφάνειας επαφής. 
• Προμήθεια και εγκατάσταση/τοποθέτηση του χάλυβα 
• Κατασκευή συνδέσεων με μεταλλικές πλάκες, κοχλίες και συγκολλήσεις. 
• Αντισκωριακή προστασία χάλυβα με βαφή πριν την τοποθέτηση. 
• Γενικά κάθε υλικό και μικρουλικό (μεταλλικές πλάκες, σιδηρές γωνιές, 
κοχλίες ρητίνες ικριώματα κλπ) και κάθε εργασία που απαιτείται (τοποθέτηση 
κοχλιών, γωνιακών, κλπ) για την πλήρη κατασκευή τελειωμένης εργασίας 
Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό βάρος (ανά κιλό) του χάλυβα των ελασμάτων 
που περιλαμβάνει τις μεταλλικές διατομές και τις πλάκες των συνδέσεων ή 
περισφίγξεων, τις απαιτούμενες ντίζες και ότι περιλαμβάνεται για την έντεχνη 
εκτέλεση σύμφωνα με τη μελέτη. Οι κοχλίες, ντίζες κτλ δεν επιμετρώνται ιδιαίτερα 
αλλά έχουν αναχθεί στο βάρος των ελασμάτων. 
Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, στο Παράρτημα της 
μελέτης (Μελέτη Αποτίμησης Μετά από Προτεινόμενες Επεμβάσεις) και στα 
υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία του έργου. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kgr) 
 



   

    (Αριθμητικά): 4,50 
(Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

  
Α.Τ 1.1.4  
 

 

ΟΙΚ 
79.12ΣΧ    

Ενίσχυση πλακών με επικόλληση ανθρακονημάτων (ανθρακοελάσματα) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914 
 

 Για την αποκατάσταση ή ενίσχυση στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα πλάκας 
που είτε παρουσιάζει μερική ή πλήρη αποδιοργάνωση του σκυροδέματος, 
σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 του τεύχους «Συνοπτικές οδηγίες για επισκευή του 
φέροντος οργανισμού κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με βλάβες από σεισμό» 
του ΟΑΣΠ, είτε απαιτείται η ενίσχυσή τους από τη νέα εντατική κατάσταση που 
δημιουργείται σε αυτά, μετά την αποκατάσταση ή ενίσχυση άλλων στοιχείων που 
είχαν πάθει βλάβη, με επικόλληση σύνθετων υλικών (FRPs) σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-01-08-02. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την τυχόν αποκατάσταση του 
στοιχείου, την αποξήλωση δαπέδου, τσιμενοκονιάματος με τη συσσώρευση των 
προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), όλα τα υλικά 
και μικροϋλικά, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση 
επιχρισμάτων τοιχοποιίας" , τα υλικά (ρητίνες, ανθρακονήματα κλπ), την 
προεργασία, την εργασία και γενικά την πλήρη αποκατάσταση του στοιχείου. Η 
τελική επιφάνεια μετά την επικόλληση θα υποστεί την οποια επεξεργασία χρειάζεται 
με βάση τις προδιαγραφές των υλικών (αστάρι, κ.α) ώστε να είναι έτοιμη προς 
επίχρισμα. 
Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με την πραγματική επιφάνεια των στρώσεων. 
Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, στο Παράρτημα της 
μελέτης (Μελέτη Αποτίμησης Μετά από Προτεινόμενες Επεμβάσεις) και στα 
υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 
Για πλάκες/για μία στρώση 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας (m2) 

  
  (Αριθμητικά) 1.100 

(Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ 
  
Α.Τ 1.1.5  
 

 

ΟΙΚ 
79.12.01ΣΧ    

Ενίσχυση δοκών με επικόλληση ανθρακονημάτων (ανθρακουφασμάτων) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914 
 

 Για την αποκατάσταση ή ενίσχυση στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα δοκού που 
είτε παρουσιάζει μερική ή πλήρη αποδιοργάνωση του σκυροδέματος, σύμφωνα με 
το κεφάλαιο 4 του τεύχους «Συνοπτικές οδηγίες για επισκευή του φέροντος 
οργανισμού κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με βλάβες από σεισμό» του ΟΑΣΠ 
, είτε απαιτείται η ενίσχυσή τους από τη νέα εντατική κατάσταση που δημιουργείται 



   

σε αυτά, μετά την αποκατάσταση ή ενίσχυση άλλων στοιχείων που είχαν πάθει 
βλάβη, με επικόλληση σύνθετων υλικών (FRPs) και την ΕΤΕΠ 14-01-08-01. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την τυχόν αποκατάσταση του 
στοιχείου, την αποξήλωση δαπέδου,τσιμενοκονιάματος με τη συσσώρευση των 
προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), όλα τα υλικά 
και μικροϋλικά σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση 
επιχρισμάτων τοιχοποιίας" , τα υλικά (ρητίνες, ανθρακονήματα κλπ), την 
προεργασία, την εργασία και γενικά την πλήρη αποκατάσταση του στοιχείου. Η 
τελική επιφάνεια μετά την επικόλληση θα υποστεί την οποια επεξεργασία χρειάζεται 
με βάση τις προδιαγραφές των υλικών (αστάρι, κ.α) ώστε να είναι έτοιμη προς 
επίχρισμα. 
Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με την πραγματική επιφάνεια των στρώσεων. 
Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, στο Παράρτημα της 
μελέτης (Μελέτη Αποτίμησης Μετά από Προτεινόμενες Επεμβάσεις) και στα 
υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία του έργου. 
Για δοκούς/ για μία στρώση 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας(m2) 
 

   (Αριθμητικά) 220,00 
(Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ 1.1.6  
 

 

ΟΙΚ 
72.25ΣΧ    

Καθαρισμός Επιφάνειας Σκυροδέματος 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7245 
 

 Για τον καθαρισμό επιφανειών σκυροδεμάτων, λοιπών δομικών στοιχείων με 
χρήση ειδικού μηχανήματος υδροβολής, για την απομάκρυνση ρύπων, σκόνης, κλπ 
σε οποιοδήποτε σημείο του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το εκάστοτε 
δάπεδο εργασίας. 
Το υπόστρωμα των επιφανειών των στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος στα 
οποία θα πραγματοποιηθούν επεμβάσεις ενισχύσεων με ανθρακονήματα και 
μανδύες οπλισμένου σκυροδέματος, θα πρέπει να είναι δομικά σταθερό και 
απαλλαγμένο από υπολείμματα, ρύπους, χαλαρά και σαθρά στοιχεία μειωμένων 
αντοχών (αποσαρθρωμένο σκυρόδεμα επικάλυψης οπλισμών, επιχρίσματα κτλ), 
μούχλα και δύσκολους λεκέδες από λάδια και λιπαρές ουσίες. 
Ο καθαρισμός θα πραγματοποιηθεί με εκτοξευτήρα (εκτόξευση πίδακα 'τζετ') νερού 
μέσης πίεσης από κάποιο ειδικό εργαλείο (πιστόλι), πάνω στην επιφάνεια. Στις 
επιφάνειες προτείνεται σύστημα υδροβολής με πίεση περίπου 300 ως 500 bar. 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ικριώματα, η χρήση μηχανημάτων και γενικά κάθε 
υλικό και εργασία για εργασία πλήρους καθαρισμού. 
Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, στο Παράρτημα της 
μελέτης (Μελέτη Αποτίμησης Μετά από Προτεινόμενες Επεμβάσεις) και στα 
υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία του έργου. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  
 

    (Αριθμητικά): 1,50 
(Ολογράφως): ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

  



   

 
Α.Τ 1.1.7  
 

 

ΟΙΚ 
71.37ΣΧ    

Αποκατάσταση Διαβρωμένου Στοιχείου Οπλισμένου Σκυροδέματος 
 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7136 
  
 Αποκατάσταση διαβρωμένων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε περιοχές 

οπού εμφανίζεται αποδιοργάνωση οπλισμού, σε οποιοδήποτε σημείο σύμφωνα με 
τη μελέτη και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
Στην τιμή της αποκατάστασης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
• Η αποξήλωση φθαρμένων επιχρισμάτων, η οποία συνήθως συνοδεύεται 
από αναγκαστική καθαίρεση της επικάλυψης σκυροδέματος των χαλύβδινων 
οπλισμών με αποτέλεσμα την αποκάλυψη των οξειδωμένων οπλισμών. 
• Η καθαίρεση του διαβρωμένου σκυροδέματος επικάλυψης με τη βοήθεια 
καλεμιού και ματρακά στο σύνολο των περιοχών όπου η επικάλυψη του 
σκυροδέματος έχει αποσαρθρωθεί ή/και αποκολληθεί 
• Η επάλειψη των αποκαλυμμένων οπλισμών των περιοχών αυτών με 
κονίαμα αντιδιαβρωτικής προστασίας δύο συστατικών, το οποίο εφαρμόζεται μετά 
από επιμελή καθαρισμό του αποκαλυμμένου σιδηρού οπλισμού (π.χ με 
συρματόβουρτσα). 
• Η εφαρμογή πολυλειτουργικού υγρού αναστολέα διάβρωσης επί των 
αποκαλυμμένων επιφανειών σκυροδέματος, ο οποίος επαναφέρει το pHτου 
σκυροδέματος στις φυσιολογικές του τιμές (αλκαλικό), ενώ ταυτόχρονα διεισδύει 
εντός του σκυροδέματος και επιβραδύνει-αναστέλλει τη διαδικασία διάβρωσης των 
μη αποκαλυμμένων οπλισμών (ενίσχυση του υφιστάμενου προστατευτικού λεπτού 
επιφανειακού στρώματος του ένυδρου οξειδίου του σιδήρου) 
• Όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύμφωνα με τα τεύχη της μελέτης 
• Η εφαρμογή ινοπλισμένου θιξοτροπικού έτοιμου επισκευαστικού κονιάματος 
τσιμεντοειδούς βάσης στις αποσαρθρωμένες περιοχές του σκυροδέματος και στις 
περιοχές αποκάλυψης των οπλισμών και γενικά όλες οι δαπάνες και τα πάσης 
φύσεως υλικά για πλήρη εργασία. 
Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, στο Παράρτημα της 
μελέτης (Μελέτη Αποτίμησης Μετά από Προτεινόμενες Επεμβάσεις) και στα 
υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία του έργου. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  
 

    (Αριθμητικά): 50,00 
(Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

  
Α.Τ 1.1.8  
 

 

ΟΙΚ 
38.35ΣΧ    

 
Τοποθέτηση ενός διατμητικού βλήτρου διαμέτρου Φ20 mm 
 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3874 
 



   

 Τοποθέτηση ενός διατμητικού βλήτρου διαμέτρου Φ20 mmκαι μήκους σύμφωνα με 
τη μελέτη, που πακτώνεται σε βάθος που περιγράφεται στα σχέδια λεπτομερειών 
της μελέτης με ισχυρή θιξοτροπική εποξειδική ρητίνη, σε οπή που διανοίγεται, αφού 
προηγηθεί καθαρισμός της οπής με υδροβολή και στέγνωμα με αέρα υπό πίεση, σε 
οποιαδήποτε θέση και ύψος του κτιρίου. Το βλήτρο είναι κομμάτι ράβδου οπλισμού 
από στρεπτό χάλυβα με νευρώσεις κατηγορίας B500c. Στην τιμή περιλαμβάνονται 
υλικά, μικρουλικά, ικριώματα, εργασία πλήρους διάνοιξης της οπής, καθαρισμού 
της, πάκτωσης του βλήτρου και γενικά κάθε υλικό και εργασία για την πλήρη και 
έντεχνη τοποθέτηση του βλήτρου. 
Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, στο Παράρτημα της 
μελέτης (Μελέτη Αποτίμησης Μετά από Προτεινόμενες Επεμβάσεις) και στα 
υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία του έργου. 
Τιμή ανά τεμάχιο(τεμ).  
 

    (Αριθμητικά): 4,00 
(Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ 

  
 

  
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.2 ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ- ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ- ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

 
  
Α.Τ 1.2.1 
 

 

ΟΙΚ 22.04 
ΣΧΕΤ 

Καθαρισμός, προ της έναρξης εργασιών , των χώρων της πολυκατοικίας       

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ2222 
  
 Καθαρισμός προ της έναρξης των εργασιών των χώρων της πολυκατοικίας 

(ορόφων, υπογείου, δώματος και κλιμακοστασίου) από πάσης φύσεως οικοδομικά 
ή μη υλικά, χειρωνακτικά ή με μηχανικά μέσα για συσσωρευμένους συμπαγείς 
όγκους τσιμεντοκονίας ή σκυροδέματος ώστε οι επιφάνειες δαπέδου, τοίχων και 
οροφής να είναι έτοιμες για τις εργασίες που θα ακολουθήσουν. Περιλαμβάνονται 
το κόψιμο των συρμάτων που υπάρχουν στο σκελετό, η κοπή τεμαχίων (ξύλων, 
λαμαρινών κτλ) ευρισκόμενων ενσωματωμένα σε πλάκες σκυροδέματος, καθώς και 
η κοπή τμημάτων οπλισμού οποιαδήποτε μορφής, σχήματος κτλ (διαμήκης 
οπλισμός, πλέγματα) που εξέχουν. Συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά των μπαζών 
δια οιουσδήποτε τρόπου και από οποιοδήποτε όροφο ή στάθμη επί του εδάφους 
και στη συνεχεία η δια αυτοκίνητου μεταφορά τους σε κατάλληλη αδειδοτημένη 
θέση εναπόθεσης εκτός στρατοπέδου με ευθύνη του αναδόχου, μετά της 
φορτοεκφόρτωσης και της σταλιάς των αυτοκίνητων. 
Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα υπόλοιπα 
συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο 

 
 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 700,00 
(Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ 



   

 
 
 

 

Α.Τ 1.2.2 
 

 

ΟΙΚ 
23.03ΣΧ 

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2303  
 

 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα". 
 
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και 
στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η 
εργασία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά 
της ξυλείας και των μεταλλικών μερών. 
Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα 
παρουσιάζουν κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα 
ασφαλείας και κλίμακες ανόδου. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την 
μελέτη του έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που 
θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν 
ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.  
 
Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας 
εκτελούνται οι εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του 
ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται 
ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 5,00 
(Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  
 

  
Α.Τ 1.2.3 
 

 

ΟΙΚ 
46.16.01ΣΧ 

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους κατακορύφων 
οπών (δρομική) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4662.1 
 

 Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους κατακόρυφων οπών 
διαστάσεων 9Χ19Χ24 ή παραπλήσιων σύμφωνα με τη μελέτη και το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−03−02−02−00 «Τοίχοι από οπτόπλινθους» σε οποιαδήποτε θέση 
και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με 
ασβεστοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου. 



   

Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα υπόλοιπα 
συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.  
 

    (Αριθμητικά): 20,00 
(Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ 

Α.Τ 1.2.4 
 

 

ΟΙΚ 
46.16.01ΣΧ    

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθουςκατακορύφων 
οπών (διπλή δρομική) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4662.1 
 

 Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9Χ19Χ24 
cm ή παραπλήσιων, 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 για την κατασκευή τοιχοποιίας (διπλή δρομική) με 
ενδιάμεσο διάκενο για την τοποθέτηση επάλληλου κουφώματος με τις απαραίτητες 
εγκάρσιες στηρίξεις μεταξύ των δύο δρομικών τοιχοποιιών.  
Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα υπόλοιπα 
συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας τρέχουσας επιφάνειας 
διπλής δρομικής.  
 

    (Αριθμητικά): 35,00 
(Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  

 
 

 

Α.Τ 1.2.5 
 

 

ΟΙΚ 
46.16.02ΣΧ 

 
Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους κατακορύφων 
οπών (μπατική) 

  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4662.1 

 
 Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους κατακόρυφων οπών 

διαστάσεων 19Χ19Χ33cm ή παραπλήσιων σύμφωνα με τη μελέτη και το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−03−02−02−00 «Τοίχοι από οπτόπλινθους» σε οποιαδήποτε θέση 
και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με 
ασβεστοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου. 
Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα υπόλοιπα 
συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.  



   

  
   (Αριθμητικά): 39,00 

(Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ 
 
 

 

Α.Τ 1.2.6 
 

 

ΟΙΚ 
49.01.01ΣΧ 

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα 
(σενάζ) δρομικών τοίχων 

 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 

 
 Κατασκευή γραμμικών διαζωμάτων (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 
(οπλισμός, σκυρόδεμα, ξυλότυπων κ.α) 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) 

 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 15,00 

(Ολογράφως): ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
 

  
Α.Τ 1.2.7 
 

 

ΟΙΚ 
49.01.02ΣΧ 

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα 
(σενάζ) μπατικών τοίχων 
 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 
 

 Κατασκευή γραμμικών διαζωμάτων (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 
(οπλισμός, σκυρόδεμα, ξυλότυπων κ.α)  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) 



   

 
 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 17,50 
(Ολογράφως): ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
 

 
Α.Τ 1.2.8 
 

 

ΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης 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 (Αριθμητικά): 12,00 
(Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ 
 

  
Α.Τ 1.2.9 
 

 

ΟΙΚ 71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7131 
  
 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί 

τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 
4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-
00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου". 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό 
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 10,00 
(Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ  
 



   

Α.Τ 1.2.10 
 

 

78.05.04 ΣΧ    Γυψοσανίδες ανθυγρές με τον μεταλλικό σκελετό τοιχοπετάσματος 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 

 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm οιουδήποτε σχήματος, 
πλάτους και μήκους, διαστάσεων χρησιμοποιούμενου έτοιμου φύλλου εμβαδού, 
τοποθετημένες σε οποιονδήποτε χώρο, επί σκελετού ή μη (όπως επένδυση τοίχων 
ή άλλης επιφάνειας με επικόλληση, και ψευδοροφών). Συμπεριλαμβάνεται η 
κατασκευή μεταλλικού σκελετού ή ο σκελετός ανάρτησης για την τοποθέτηση μη 
φέροντος τοιχοπετάσματος με ή χωρίς ανοίγματα, οποιουδήποτε σχήματος, 
διάταξης, και μεγέθους (εκτός ψευδοροφών) και σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου 
μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, 
κλπ), στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά 
μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα ενδεκτικού τύπου 'HILTI', 
σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης 
και στερεώσης. υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. Συμπεριλαμβάνεται υλικά και εργασία στοκαρίσματος, τρίψιμο, 
επιφάνεια έτοιμη για χρώση. 
Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα υπόλοιπα 
συμβατικά στοιχεία του έργου. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

  
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 20,00 

(Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ  
 

 
 

 

Α.Τ 1.2.11 
 

 

ΟΙΚ 
78.30.01ΣΧ 

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών 
πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600X600 mm ή 625Χ625 mm με σκελετό 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 78.09 
  

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



   

ε)Η κατασκευή εμφανούς ή μή, επιπέδου ή βαθμιδωτού μεταλλικού σκελετού 
ελαφράς ψευδοροφής οποιουδήποτε σχήματος και μεγέθους και σε οποιοδήποτε 
ύψος από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου 
μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές 
γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους 
οριζοντίωσης, αναρτημένου με γαλβανισμένους ήλους μηχανικά ή χημικά 
αγκυρωμένους, και γενικά μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, ήλοι 
ενδεικτικού τύπου 'HILTI', σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους 
κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.  
Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα υπόλοιπα 
συμβατικά στοιχεία του έργου. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 33,00 
(Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ  
 

Α.Τ 1.2.12 
 

 

ΟΙΚ 
79.08ΣΧ 

Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903  
 

 Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά δύο συστατικών 
εντός σφραγισμένης συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE), 
εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας πλάκα, τοιχεία, κ.α. με ψήκτρα ή ρολλό. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια του  υλικού επί τόπου, η απομάκρυνση – κοπή τυχών 
εξέχοντων στοιχείων, η μικροεπισκευή, ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας 
επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, 
καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), 
συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας εφαρμογής (m2) 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 3,80 
(Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 

  
Α.Τ 1.2.13 
 

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα 

ΟΙΚ 
22.15ΣΧ 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 

 Καθαίρεση με προσοχή στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα για τη 
διάνοιξηκαι μόρφωση ανοίγματος στα τοιχεία του υπογείου. Συμπεριλαμβάνονται οι 
δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των 
ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, 
μετά από τεμαχισμό/καθαίρεση του όγκου σκυροδέματος, στις θέσεις φόρτωσης, 
και τη φορτοεκφόρτωση/μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης σε χώρο 
εναπόθεσης εκτός της Μονάδος. 
Με εφαρμογή τεχνικών διαταραγμένης κοπής. Θα προηγηθεί προσεκτική 
αρμόκοψη περιμετρικά του ανοίγματος και μετά θα ακολουθήσει η καθαίρεση, με 



   

σκοπό να μην επηρεαστούν οι παρακείμενες επιφάνειες. 
Πλήρης εργασία μόρφωσης ανοίγματος διαστάσεων 1,00-1,20mΧ2,00-
2,20m,έτοιμου για την τοποθέτηση μεταλλικής κάσας. 
Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα υπόλοιπα 
συμβατικά στοιχεία του έργου. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 450,00 
(Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ 
 

  
Α.Τ 1.2.14 
 

 

ΟΙΚ 79.02 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα 
 Κωδικός αναθεώρησης: 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. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,00 
(Ολογράφως): ΔΥΟ ΕΥΡΩ  
 

  
Α.Τ 1.2.15 
 

 

ΟΙΚ 
48.35ΣΧ 

Καπνοδόχοι από προκατασκευασμένα στοιχεία 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4835.1 
 Καπνοδόχοι από προκατασκευασμένα στοιχεία κισσηροδέματος (σπόνδυλοι), με 

σπονδύλους τύπου Γ ή Π ή ορθογωνικής διατομής κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1857 
"Καπνοδόχοι - Δομικά στοιχεία - Εσωτερικοί αγωγοί από σκυρόδεμα", με σήμανση 
CE, λείας εσωτερικής επιφανείας, εσωτ. διαστάσεων 40 Χ 40 cm, ύψους στοιχείου 
έως 30 cm, με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου, ή 
τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3ασβέστου, δομουμένοι 
κατά μήκος υπάρχουσας εσωτερικής κατακορύφου γωνίας τοίχων λείας 
επιφανείας.  
 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η 
δαπάνη του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας τoυ 
κονιάματος κτισίματος, οι πλάγιες μεταφορές, η απομείωση και φθορά των υλικών, 
τα τυχόν απαιτούμενα ικριώματα, οι μεταλλικοί σύνδεσμοι στερέωσης, ο τυχόν 
κατακόρυφος οπλισμός γωνιών, η εργασία πλήρους κατασκευής και ο καθαρισμός 
του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.  
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) αξονικού μήκους. 



   

 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 40,00 

(Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ  
 
 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.3 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
 

Α.Τ 1.3.1 
 

 

ΟΙΚ 
31.02.02    

Γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m3 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3208 
 

 Γαρμπιλόδεμα με λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι) διαστάσεων 0,4 έως 1 cm, παντός 
είδους τμημάτων έργου, σε στρώσεις μέσου πάχους μέχρι 10cm, 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". 
 
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. 
Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα υπόλοιπα 
συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 70,00 
(Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  
 

  
Α.Τ 1.3.2 
 

 

ΟΙΚ 
73.36.01ΣΧ 

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις 
πάχους 3,0 cm 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7335 
 

 Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων πάχους 3,0cm με 
τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με 
άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg 
τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο, με σκοπό τη διαμόρφωση ρύσεων. 
Συμπεριλαμβάνεται η προσθήκη κατάλληλου στεγανωτικού μάζας. 
 
Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα υπόλοιπα 
συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 



   

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 18,00 
(Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ  

  
Α.Τ 1.3.3  
ΟΙΚ 
73.33.02Σ    

Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331 
 

 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", , 
οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη 
τοποθετημένα σε οποιαδήποτε διεύθυνση ή σχεδίου. Περιλαμβάνεται η προμήθεια 
και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση 
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου ή γαρμπιλοδέματος με ειδική κόλλα 
συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με ακρυλικό 
αδιάβροχο στόκο οποιοδήποτε χρώματος και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής 
επιφανείας του δαπέδου. Πλήρης περαιωμένη εργασία χάραξης σχεδίου, 
τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα 
με την μελέτη.  
 
Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα υπόλοιπα 
συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 30,00 
(Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ  

  
Α.Τ 1.3.4 
 

 

ΟΙΚ 
73.34ΣΧ    

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP ΙΙ, με τα ειδικά τεμάχια  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 
 

 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε 
απότριψη "GROUP ΙΙ", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, οποιωνδήποτε 
διαστάσεων. Περιλαμβάνεται η  προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, τα 
ειδικά τεμάχια σχεδίου διαφορετικής διάστασης από τα κύρια, με αρμούς 1 έως 2 
mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου ή γαρμπιλοδέματος με 
πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα 
συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με ακρυλικό 
αδιάβροχο στόκο οποιοδήποτε χρώματος ο επιμελής καθαρισμός των τελικών 
επιφανειών του τοίχου, η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών 
σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ και η προμήθεια/εγκατάσταση 
γωνιόκρανων ΙΝΟΧ των εξωτερικών ακμών. Πλήρης περαιωμένη εργασία χάραξης 
σχεδίου, τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, 
σύμφωνα με την μελέτη.  
 
Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα υπόλοιπα 



   

συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

Α.Τ 1.3.5 
 

 

ΟΙΚ 
73.35.01 ΣΧ    

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 
 

 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου, ύψους 
7,0cm,  μονόχρωμα ή έγχρωμα, με αρμούς πλάτους 2mm. Η δόμηση και η 
αρμολόγηση, θα γίνει με κατάλληλη τσιμεντοκονία ή κόλλα. Πλήρης περαιωμένη 
εργασία, τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, 
σύμφωνα με την μελέτη. Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική 
Περιγραφή και στα υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)  
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 4,00 
(Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ  
 

  
Α.Τ 1.3.6 
 

 

ΟΙΚ 
74.30.02    

Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 
τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7432 
 

 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. Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική 
Περιγραφή και στα υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 74,00 
(Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ  
 

  



   

 
Α.Τ 1.3.7 
 

 

OIK 75.01.1    Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο πάχους 2 
cm και πλάτους 11 – 30cm 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7501 
 

 Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, 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. Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική 
Περιγραφή και στα υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, 
λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra) 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 70,00 
(Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 
 

 

Α.Τ 1.3.8 
 

 

OIK 
75.11.01    

Περιθώρια (σοβατεπιά) μαρμάρου Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra) 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7511 
 

 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους 7,0-10,0 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. Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική 
Περιγραφή και στα υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, 
λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra) 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)  
 



   

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 8,50 
(Ολογράφως): ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
 

  
Α.Τ 1.3.9 
 

 

OIK 
75.36.01 ΣΧ      

Μπαλκονοποδιές μαρμάρου Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής  ποιότητος (extra) πάχους 
3,0cm 
 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7536  
 

 Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m από μάρμαρο πλάτους έως 40 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. Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική 
Περιγραφή και στα υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, 
λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra) 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)  
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 30,00 
(Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ  
 

 
 

 

Α.Τ 1.3.10 
 

 

OIK 
75.21.01 ΣΧ 

Επιστρώσεις στηθαίων ή πεζουλιών μαλακού μαρμάρου  Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra) πάχους 2,0cm και πλάτους έως 30,0cm 
 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ7521 
 

 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο, 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. Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα 
υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία του έργου. 



   

 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, 
λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra) 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 65,00 
(Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  

 
 
 

 

Α.Τ 1.3.11 
 

 

OIK 
75.31.01 ΣΧ 

Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm 
 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ7531 
Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 40 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. Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα 
υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, 
λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra) 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 70,00 
(Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  

 
 
 

 

Α.Τ 1.3.12 
 

 

OIK 
75.41.01ΣΧ 

Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο λευκό πάχους 3 / 2 cm 
 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ7531 
 

 Επενδύσεις βαθμίδων 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. Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική 
Περιγραφή και στα υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, 
λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra) 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 35,00 
(Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  

 
 

 

Α.Τ 1.3.13 
 

 

OIK 
75.58.01ΣΧ 

Σκαλομέρια από μαλακό μαρμάρο Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra) 
πάχους 2,0cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7558  
 

 Σκαλομέρια από μάρμαρο, αποτελούμενα από δύο ορθογωνικά τεμάχια 
(κλιμακωτά), σύμφωνα με την μελέτη.  
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά 
λείανσης και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και 
η εργασία κοπής, λείανσης ή κτενισματος, τοποθέτησης, αρμολογήματος και 
καθαρισμού. Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα 
υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, 
λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra) 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 15,00 
(Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  
 

 
 
 

 

Α.Τ 1.3.14 
 

 

OIK 
74.90.01 ΣΧ 

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο Βέροιας,λευκό, εξαιρετικής ποιότητος 
(extra) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ7491  
 

 Ταινίες (φιλέττα) επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής 
ποιότητος (extra) πάχους 2cmκαι πλάτους έως 20,0cm, για τοποθέτηση στα 
διάκενα της τοιχοποιίας των εξωτερικών συρομένων κουφωμάτων. Δηλαδή 
ορθογωνισμένο μάρμαρο σχιστό και υλικά λειότριψης, στρώσης καθαρισμού επί 



   

τόπου και εργασία κοπής πλακών κατάλληλης μόρφωσης όπου απαιτείται 
λειότριψης, στρώσης αρμολογήματος καθαρισμού. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά 
και η εργασία καθαρισμού των διακένων από οποιασδήποτε φύσεως υλικά, 
διάνοιξης οπών στην τοιχοποιία για την τοποθέτηση και το αλφάδιασμα των 
φιλέττων και της αποκατάστασης αυτών και των επιχρισμάτων. 
Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα υπόλοιπα 
συμβατικά στοιχεία. 
Τιμή ανά τρέχον  μέτρο (μμ) 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 10,00 
(Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ  
 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.4 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
 

Α.Τ. 1.4.1 
 

 

OIK 
77.80.01 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα. Εσωτερικών 
επιφανειών με  χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως. 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 77.85.1 
 

 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα 
ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς 
προηγούμενο σπατουλάρισμα. Προετοιμασία των επιφανειών (τρίψιμο, στοκάρισμα 
κ.α), αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)   
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 8,00 
(Ολογράφως): ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ  
 

  
Α.Τ. 1.4.2 
 

 

OIK 
77.80.02 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα. Εξωτερικών 
επιφανειών με  χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως. 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 77.85.1 
 

 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα 
ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς 
προηγούμενο σπατουλάρισμα. Προετοιμασία των επιφανειών (τρίψιμο, στοκάρισμα 
κ.α), αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
 



   

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)   
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 9,00 
(Ολογράφως): ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ  
 

  
Α.Τ. 1.4.3 
 

 

OIK 
77.84.03ΣΧ 

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με πλαστικό χρώμα με σπατουλάρισμα της 
γυψοσανίδας 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 77.86.1 
 

 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με πλαστικό  χρώμα σε δύο διαστρώσεις. 
Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των 
γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την 
μείωση της απορροφήτικότητάς της), τρίψιμο και διάστρωση δύο στρώσεων 
πλαστικού χρώματος σε οποιοδήποτε επιφάνεια (τοιχοποιϊα ή οροφή σύμφωνα με 
την τεχνική περιγραφή). Υλικά επί τόπου του έργου και εργασία, κατά τα λοιπά ως 
Τ.Π. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)   
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 11,00 
(Ολογράφως): ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ   
 

 
Α.Τ. 1.4.4 
 

 

OIK77.17.0
1ΣΧ 

Σπατουλάρισμα επιφανειών σκυροδεμάτων 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7737 
 

 Σπατουλάρισμα επιφανείας σκυροδέματος σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 
03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων" και 03-10-05-00 
"Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".  
 
Απομάκρυνση τυχόν προεξοχών σκυροδέματος στην επιφάνεια, κοπή τυχόν 
συρμάτων, φουρκετών, σιδήρου, κ.α, τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση 
λείας επιφανείας, εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος 
κατάλληλου για εξωτερικο χώρο, τσιμεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό σε μορφή 
σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματος έτοιμου προς χρήση, τρίψιμο με 
γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσματος, 
τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο. Τελική επιφάνεια λεία έτοιμη προς χρώση. Υλικά επί 
τόπου του έργου και εργασία, κατά τα λοιπά ως Τ.Π. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)   



   

 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 3,50 

(Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 

 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.5 ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ- ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ- ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ- ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 

 
 

Α.Τ. 1.5.1  
OIK 
62.24ΣΧ 

Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες μονόφυλλες 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6224  
 

 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών μονόφυλλων διαστάσεων 0,9-
1,0Χ2,10-2,30m, με ή χωρίς φεγγίτες, με θυρίδες ή περσίδες, ανοιγόμενες με 
θυρόφυλλα από δύο φύλλα λαμαρίνας μαύρης πάχους 1,2 mm και με ενδιάμεσες 
νευρώσεις και κάσσα από σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, με 
αρμοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης και γενικά λαμαρίνα μαύρη, σιδηροσωλήνες 
ορθογωνικής διατομής, σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά σύνδεσης 
τοποθετήσεως και λειτουργίας, με κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή 
παρεμφερούς) και χειρολαβές,  σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 
"Σιδηρά κουφώματα" πλήρως τοποθετημένη. Περιλαμβάνεται μία στρώση 
αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. 
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο 

  
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 220,00 
(Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ 
 

  
  
Α.Τ. 1.5.2  
OIK 
62.24.01ΣΧ 

Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες δίφυλλες 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6224  
 

 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλωνδιαστάσεων 1,0-1,20 Χ2,10-
2,30m,με ή χωρίς φεγγίτες,με θυρίδες ή περσίδες ανοιγόμενες με θυρόφυλλα από 
δύο φύλλα λαμαρίνας μαύρης πάχους 1,2 mm και με ενδιάμεσες νευρώσεις και 
κάσσα από σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, με αρμοκάλυπτρα, και γενικά 
λαμαρίνα μαύρη, σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, σιδηρογωνιές, σιδηρές 
ράβδοι υλικά σύνδεσης τοποθετήσεως και λειτουργίας, με κλειδαριά ασφαλείας 
(τύπου YALE ή παρεμφερούς) και χειρολαβές,  σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα" πλήρως τοποθετημένη. Περιλαμβάνεται 
μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις 
ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 



   

 
Τιμή ανά τεμάχιο 

  
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 350,00 
(Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 

  
 

Α.Τ. 1.5.3  
OIK 
62.60.02ΣΧ 

Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες ή δίφυλλες κλάσης 
πυραντίστασης 60 min 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236 
 

 Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικώνανοιγόμενων θυρών  πυρασφαλείας 
μονόφυλλων ή δίφυλλων, συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης 
πυραντίστασης από αναγνωρισμένο φορέα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η πόρτα θα 
αποτελείται από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 
2,0 mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες 
ενδεικτικού τύπου PALUSOL ή αναλόγου), 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 μεντεσέδες 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 απόχρωση 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) επιφάνειας  
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 270,00 
(Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 

 
 

 

Α.Τ. 1.5.4  
OIK 
65.01ΣΧ 

Τυποποιημένα συρόμενα επάλληλα κουφώματα με θερμοδιακοπή από αλουμίνιο 
με ηλεκτροστατική βαφή  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501  
 

 Κουφώματα αλουμινίου, βιομηχανικής κατασκευής, με θερμοδιακοπή 



   

προδιαγραφών, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, από διατομές αλουμινίου, 
για κατασκευή μπαλκονόπορτων ή παραθύρων, συρόμενα, μονόφυλλα ή δίφυλλα, 
μονής ή διπλής κατεύθυνσης, επί κενού τοιχοποιίας ή μη, προερχόμενα από 
πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των 
επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την "σειρά" τους,  αποκλειστικά σύμφωνα 
με τον προμηθευτή των τυποποιημένων διατομών αλουμινίου, με δυνατότητα 
υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την  ΠΕΤΕΠ 03-08-03-
00 "Κουφώματα Αλουμινίου" (ΑΔΑ: ΒΛΛ01-62Ψ).  Το κούφωμα θα αποτελείται 
από τριπλό οδηγό, ένα για το υαλοστάσιο, ένα για την αντικωνωπική σίτα και ένα 
για το παντζούρι. Η αντικωνωπική σίτα θα είναι από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού 
βρόχου ή πλαστική για την παρεμπόδιση εισόδου εντόμων και το παντζούρι θα 
είναι με περσίδες αλουμινίου, με θερμομονωτικό υλικό γεμίσματος.  

Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά για την κατασκευή του κουφώματος 
(πλήν του υαλοπίνακα) πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα με σκελετό 
κάσσας (πλαισίου) και ψευτόκασσας από στραντζαριστή θερμογαλβανισμένη 
λαμαρίνα, διατομής ορθογωνικής ή Π, με ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες 
(νεοπρέν), με πλήρη εξασφάλιση υδατοστεγανότητας, ανεμοστεγανότητας, 
ηχομόνωσης και θερμομόνωση. Περιλαμβάνονται τυχόν απαιτούμενα ειδικά 
τεμάχια, αρμοκάλυπτρα κτλ για πλήρωση κενών. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση όλων των απαραίτητων μηχανισμών 
ασφαλείας και λειτουργίας, σύμφωνα με τον τύπο της κατασκευής (όπως 
κλειδαριές/κλείθρα, χειρολαβές, πόμολα, ροζέτες κτλ) με την αξία των υλικών 
αυτών.  

Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα υπόλοιπα 
συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 450,00 
(Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 

 
 

 

Α.Τ. 1.5.5  
OIK 
65.01.0ΣΧ 

Τυποποιημένα κουφώματα με θερμοδιακοπή από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική 
βαφή  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501  
 

 Κουφώματα αλουμινίου, βιομηχανικής κατασκευής, με θερμοδιακοπή 
προδιαγραφών, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, από διατομές αλουμινίου, 
για κατασκευή παραθύρων ανοιγόμενα (με ανάκλιση) ή συρόμενα επάλληλα, 
προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001 παραγωγική 
διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την "σειρά" τους, 
αποκλειστικά σύμφωνα με τον προμηθευτή των τυποποιημένων διατομών 
αλουμινίου, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου" (ΑΔΑ: ΒΛΛ01-62Ψ). 
Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά για την κατασκευή του κουφώματος 
(πλήν του υαλοπίνακα) πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα με σκελετό 
κάσσας (πλαισίου) και ψευτόκασσας από στραντζαριστή θερμογαλβανισμένη 
λαμαρίνα, διατομής ορθογωνικής ή Π, με ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες 



   

(νεοπρέν), με πλήρη εξασφάλιση υδατοστεγανότητας, ανεμοστεγανότητας, 
ηχομόνωσης και θερμομόνωση. Περιλαμβάνονται τυχόν απαιτούμενα ειδικά 
τεμάχια, αρμοκάλυπτρα κτλ για πλήρωση κενών.  

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση όλων των απαραίτητων μηχανισμών 
ασφαλείας και λειτουργίας, σύμφωνα με τον τύπο της κατασκευής (όπως 
κλειδαριές/κλείθρα, χειρολαβές, πόμολα, ροζέτες, μηχανισμός ανάκλισης κτλ) με 
την αξία των υλικών αυτών.  

Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα υπόλοιπα 
συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 220,00 
(Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ 
 

  
Α.Τ. 1.5.6  
ΟΙΚ 
65.02.01ΣΧ 

Υαλόθυρες αλουμινίου με θερμοδιακοπή ανοιγόμενεςαπό ηλεκτροστατικά 
βαμμένο αλουμίνιομονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502 
 

 Υαλόθυρες από αλουμίνιο, με θερμοδιακοπή, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, 
οποποιωνδήποτεδιαστάσεων, με μηχανισμό ανάκλισης, σύμφωναμε την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου" με την  ψευτόκασσα από 
στραντζαριστήθερμογαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2,0 mm, με πλήρη 
εξασφάλιση υδατοστεγανότητας, ανεμοστεγανότητας, ηχομόνωσης και 
θερμομόνωσης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση όλων των 
απαραίτητων μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας σύμφωνα με τον τύπο της 
κατασκευής (όπως κλειδαριές/κλείθρα, χειρολαβές, πόμολα, ροζέτες  μηχανισμός 
ανάκλισης κτλ), με την αξία των υλικών αυτών. 

Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα υπόλοιπα 
συμβατικά στοιχεία του έργου. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

    (Αριθμητικά): 185,00 
(Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

  
 
 

 

Α.Τ. 1.5.7  
OIK 65.05 
ΣΧ 

Θύρες αλουμινίου με ή χωρίς υαλοστάσιο. 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502 
 

Θύρες συμπαγείς από θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου με η χωρίς 
υαλοστάσιο, μονόφυλλες ή δίφυλλες, ανοιγόμενες ή επάλληλες με ή χωρίς 
υαλοπίνακα και με ή χωρίς φεγγίτη, οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίων, με ή 
χωρίς την τοποθέτηση σταθερού τμήματος από πάνελ αλουμινίου εκατέρωθεν και 



   

πάνω από τη θύρα, με την  ψευτόκασσας από στραντζαριστή θερμογαλβανισμένη 
λαμαρίνα πάχους 2,0 mm, με πλήρη εξασφάλιση υδατοστεγανότητας, 
ανεμοστεγανότητας, ηχομόνωσης και θερμομόνωσης. Περιλαμβάνεται η 
προμήθεια και τοποθέτηση όλων των απαραίτητων μηχανισμών ασφαλείας και 
λειτουργίας σύμφωνα με τον τύπο της κατασκευής (όπως κλειδαριές/κλείθρα, 
χειρολαβές, πόμολα, ροζέτες κτλ), με την αξία των υλικών αυτών. Επίσης 
περιλαμβάνεται ο μεταλλικός μηχανισμός  επαναφοράς ("σούστα") κατά ISO 9001, 
δύναμης μπάτσου ΕΝ-4, με ρυθμιζόμενη ταχύτητα κλεισίματος και γενικά υλικά και 
μικροϋλικά καθώς και εργασία κατασκευής και τοποθέτησης κουφώματος και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα 
Αλουμινίου".  

Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα υπόλοιπα 
συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 175,00 
(Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
 

 
 

 

Α.Τ. 1.5.8  
ΟΙΚ 
76.27.03 

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, 
κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2 
 
Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή 
πολλαπλοί (LAMINATED), οποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού 
φωτοδιαπερατότητας (κρυσταλιζέ ή ματ) και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό 
"πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης 
περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.   

Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα υπόλοιπα 
συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 75,00 
(Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
 

  
  
Α.Τ. 1.5.9 
 

 

OIK 65.25 Σίτες αερισμού 



   

ΣΧ 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6530 

 
 Σίτες αερισμού περιελισσόμενες (κάθετης ή οριζόντιας κίνησης) ή σταθερές ή 

συρόμενες ‘’πλισέ’’ με σταθερό πλαίσιο αλουμινίου, αποτελούμενες από 
κατάλληλο ενισχυμένο πλαστικό ή γαλβανισμένο πλέγμα λεπτού βρόχου για την 
παρεμπόδιση εισόδου εντόμων και τους οδηγούς κύλισης και περιέλισης από 
αλουμίνιο, ενσωματούμενα ή μη σε τυποποιημένο κούφωμα αλουμινίου, με το 
πανωκάσι και κατωκάσι, τα ειδικά βουρτσάκια τους μηχανισμούς στερέωσης και 
ασφαλείας. Πλαίσιο με εφαρμοσμένη την σίτα, σκελετός (οδηγοί, κουτί ρολού 
κλπ),  μικροϋλικά και εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης . 

Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα υπόλοιπα 
συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 45,00 
(Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
 
 

  
Α.Τ. 1.5.10  
ΟΙΚ 
54.46.01 ΣΧ 

Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1 
 Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας ανοιγόμενης από ξυλεία τύπου Σουηδίας, 

σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα 
κουφώματα".  
 
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα γενικά υλικά και μικρουλικά της ξυλείας της θύρας, 
της κάσας/ψευτόκασας, των μεταλλικών στοιχείων ανάρτησης/στερέωσης καθώς 
και όλων των απαραίτητων μηχανισμών, εξαρτημάτων κτλ ασφάλειας/λειτουργίας 
(συμπεριλαμβανομένων των ειδών κιγκαλερίας, όπως χωνευτή κλειδαριά, 
χειρολαβές/πόμολα κτλ) και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και 
στερέωση προς λειτουργία όλων των παραπάνω και η εργοστασιακή βαφή αυτών 
παραδοτέα προς εγκατάσταση. 
Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα υπόλοιπα 
συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 140,00 
(Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ 
 

 
 

 

Α.Τ. 1.5.11  



   

ΟΙΚ 54.51 
ΣΧ 

Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5451.1 
 Θύρες ανοιγόμενες ξύλινες θύρες (εισόδων διαμερισμάτων) τοποθετούμενες επί 

ξύλινης ψευτόκασας από Oregon Pine ισόβενο (βαμμένη στο φυσικό της χρώμα) 
με ταμπλάδες από Oregon Pine,πάχους 4,5cmκαι τετράξυλο (κάσσα) μπατικού 
τοίχου από OregonPine,δηλαδή τετράξυλλο πάχους 5cmκαι πλάτους καλύπτοντος 
το πάχος μπατικής πλινθοδομής μετά των επιχρισμάτων αυτής,μετά αντίστοιχων 
περιθωρίων (περβαζίων) 1x4,5cmσε αμφότερες τις όψεις και αρμοκαλυπτρών 
φύλλων.  
 
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα γενικά υλικά και μικρουλικά της ξυλείας της θύρας, 
της κάσας/ψευτόκασας, των μεταλλικών στοιχείων ανάρτησης/στερέωσης καθώς 
και όλων των απαραίτητων μηχανισμών, εξαρτημάτων κτλ ασφάλειας/λειτουργίας 
(συμπεριλαμβανομένων των ειδών κιγκαλερίας, όπως χωνευτή κλειδαριά, 
χειρολαβές/πόμολα κτλ) και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και 
στερέωση προς λειτουργία όλων των παραπάνω  και η εργοστασιακή βαφή αυτών 
παραδοτέα προς εγκατάσταση. 
 
Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα υπόλοιπα 
συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 170,00 
(Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  
 

 
 

 

Α.Τ. 1.5.12  
ΟΙΚ 54.61 
ΣΧ 

Θύρες Συρόμενες ξύλινες μονόφυλλες κρεμαστές  

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5461.1 
 Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας συρόμενης κρεμαστής από ξυλεία τύπου 

Σουηδίας, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα 
κουφώματα". Συμπεριλαμβάνονται όλα τα γενικά υλικά και μικρουλικά της ξυλείας 
της θύρας, της κάσας/ψευτόκασας, των μεταλλικών στοιχείων 
ανάρτησης/στερέωσης καθώς και όλων των απαραίτητων μηχανισμών, 
εξαρτημάτων κτλ ασφάλειας/λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένων των ειδών 
κιγκαλερίας, όπως χωνευτή κλειδαριά, χειρολαβές/πόμολα κτλ) και η εργασία για 
την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση προς λειτουργία όλων των 
παραπάνω και η εργοστασιακή βαφή αυτών παραδοτέα προς εγκατάσταση. 
Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα υπόλοιπα 
συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 190,00 



   

(Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  
 

 
 

 

Α.Τ. 1.5.13  
ΟΙΚ 54.75 
ΣΧ 

Ιματιοθήκες (ντουλάπες) υπνοδωματίων 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5472.1 
 

 Ιματιοθήκες ("ντουλάπες") υπνοδωματίων, μη τυποποιημένες, σύμφωνα με την 
Τεχνική Περιγραφή και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ", 
βάθους 60 cm, και γενικά υλικά και μικροϋλικά κατασκευής και εργασία 
συναρμολόγησης, τοποθέτησης και στερέωσης. 
 
Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα υπόλοιπα 
συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 220,00 
(Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ  
 

  
Α.Τ. 1.5.14  
ΟΙΚ 64.01 
ΣΧ 

Κιγκλιδώματα αλουμινίου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 
 Κιγκλιδώματα αλουμινίου ηλεκτροστατικά βαμμένα τύπου INOX. Υλικά καί 

μικρουλικά πλήρους κατασκευής, πάκτωσης και τοποθέτησης σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του συστήματος. Συμπεριλαμβάνεται η διάνοιξη τυχόν 
απαιτούμενων οπών στη βάση, τα ειδικά τεμάχια στερέωσης, εποξειδικό υλικό 
πάκτωσης κ.α σύμφωνα με τις προδιαγραφές τοποθέτησης του συστήματος. 
 
Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα υπόλοιπα 
συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 
Τιμή για τρέχον μέτρο μήκους (μμ). 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 50,00 
(Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  

 
 

 

Α.Τ. 1.5.15  
ΟΙΚ 64.01 
ΣΧ 

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από 
ευθύγραμμες ράβδους 
 



Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 
Κιγκλιδώματα σιδηρά  από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από 
ευθύγραμμες ράβδους. Υλικά και μικρουλικά πλήρους κατασκευής, πάκτωσης και 
τοποθέτησης. 
Περιλαμβάνονται τα υλικά και η εργασία μίας στρώσης αντισκωριακού και δύο 
στρώσεων ελαιοχρώματος. 
Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα υπόλοιπα 
συμβατικά στοιχεία του έργου. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμα βάρους 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 4,70 
(Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ 1.5.16 
ΟΙΚ 
72.31.03 ΣΧ 

Κάλυψη ανοίγματος φωταγωγού με λαμαρίνα πάχους 3mm 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231 

Επιστέγαση με γαλβανισμένη ΄΄μπακλαδωτή ή κριθαράκι΄΄ λαμαρίνα, πάχους 3 
mm, επί μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 
"Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα", με στερέωση των φύλλων με 
ειδικούς συνδέσμους στην περίπτωση μεταλλικού σκελετού, με παρεμβολή μεταξύ 
των συνδέσμων ή των κοχλιοφόρων ήλων και της λαμαρίνας ελαστικών 
παρεμβυσμάτων πάχους 2 mm. Στερέωση των φύλων των ελασμάτων, τόσο 
μεταξύ τους, όσο και επί του σκελετού με συγκόλληση (συνεχής ραφή) με 
ηλεκτρόδια κατάλληλης διαμέτρου για το πάχος της λαμαρίνας. Οι ελεύθερες 
πλευρές της λαμαρίνας θα είναι κεκαμμένες προς τα κάτω για προστασία του 
φωταγωγού από τη βροχή.  
Συμπεριλαμβάνονται γενικά υλικά, μικρούλικά κτλ και πλήρης εργασία κοπής, 
μόρφωσης, στερέωσης. 
Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση υποδομής λουκέτου. Συμπεριλαμβάνονται υλικά και 
εργασία χρωματισμού με μία στρώση αντισκωριακού και δύο στρώσεις 
ελαιοχρώματος.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 40,00 
(Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ 

Α.Τ 1.5.17 
ΟΙΚ 
64.01.02 ΣΧ 

Κατασκευή στεγάστρου οχημάτων 



   

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 
 Πλήρη κατασκευή στεγάστρου οχημάτων, όπως περιγράφεται στην Τεχνική 

Περιγραφή, στα Σχέδια και στα υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία της μελέτης. 
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και η εργασία για την πλήρη κατασκευή και 
παράδοση. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 60,00 
(Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

  
 
 

 

Α.Τ 1.5.18  
ΟΙΚ 56.23 
ΣΧ 

Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1 
 

 Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, σύμφωνα με την 
Τεχνική Περιγραφή, πλήρως τοποθετημένα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα", με ή χωρίς συρτάρια με τους 
μηχανισμούς λειτουργίας. Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, 
τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά 
& μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια. 
Συμπεριλαμβάνονται όλοι οι μηχανισμοί λειτουργίας όπως πόμολα, χειρολαβές, 
μεντεσέδες, βαγονέτα, μύλοι, εξοπλισμός κουζίνας (πιατοθήκη κ.α). 
 
Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα λοιπά 
συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας όψης  
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 260,00 
(Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  
 
 

  
Α.Τ 1.5.19  
ΟΙΚ 56.23 
ΣΧΕΤ 

Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1 
 

 Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μή τυποποιημένα, με βάθος 35 cm, σύμφωνα με την 
Τεχνική Περιγραφή, πλήρως τοποθετημένα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα " με τους μηχανισμούς λειτουργίας 
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, 



   

επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα 
με την μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια. Συμπεριλαμβάνονται όλοι οι 
μηχανισμοί λειτουργίας όπως πόμολα, χειρολαβές, μεντεσέδες, βαγονέτα, μύλοι, 
εξοπλισμός κουζίνας (πιατοθήκη κ.α). 
 
Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα λοιπά 
συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας όψης  
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 210,00 
(Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ  
 

 
 

 

Α.Τ 1.5.20  
ΟΙΚ 54.21 
ΣΧ 

Πάγκος κουζίνας   
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617 
 

 Πάγκος κουζίνας πάχους 40 mm και πλάτους 60 cm, σύμφωνα με την Τεχνική 
Περιγραφή, πλήρως τοποθετημένου. Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, 
τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά 
& μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια. 
 
Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα λοιπά 
συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο μήκους (μμ)  
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 100,00 
(Ολογράφως): ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ 
 

 
 

 

Α.Τ. 1.5.21  
ΟΙΚ 
56.23.01 ΣΧ 

Ερμάρια κουζίνας (τροφοθηκη) 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1 
 

 Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μή τυποποιημένα, πλάτους 40,0cm και οποιαδήποτε 
ύψους, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, πλήρως τοποθετημένα, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα " με τους 
μηχανισμούς λειτουργίας 
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, 
επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, με τους 



   

εσωτερικούς μηχανισμούς σύμφωνα με την μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια. 
Συμπεριλαμβάνονται όλοι οι μηχανισμοί λειτουργίας όπως πόμολα, χειρολαβές, 
μεντεσέδες, βαγονέτα, μύλοι, εξοπλισμός κουζίνας (πιατοθήκη κ.α). 
 
Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα λοιπά 
συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας όψης  
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 260,00 
(Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 
 
 

 

Α.Τ. 1.5.22  
ΟΙΚ 
56.24ΣΧ 

Ερμάριο κάλυψης σωληνώσεων 

 Κωδικός αναθεώρησης:  ΟΙΚ 5613.1 
 Κατασκευή ξύλινου ερμαρίου κάλυψης σωληνώσεων δικτύων ευκολιών 

(ύδρευσης,  θέρμανσης κτλ) κατασκευασμένο από ξυλεία ινοσανίδα πάχους 
16mm αποτελούμενη από δύο θυρόφυλλα, με τα αντίστοιχα πόμολα, ώστε να 
επιτρέπεται η πρόσβαση και η επέμβαση στις σωληνώσεις. Συμπεριλαμβάνονται 
όλα τα υλικά (ξυλεία, αποστάτες, μηχανισμοί ανοίγματος κ.α) καθώς και η χρώση 
με μία στρώση βελατούρας και δύο στρώσεις ριπολίνης. 
 
Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα υπόλοιπα 
συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας όψης  
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 80,00 
(Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ  

  
Α.Τ. 1.5.23  
ΟΙΚ 
61.29ΣΧ 

Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 
 Κατασκευή μεταλλικού σκελετού με δυνατότητα ανοίγματος ή μεταλλικού 

δικτυώματος επιστέγασης, οποιουδήποτε ανοίγματος, σε υπάρχουσα υποδομή, 
από απλές ή σύνθετες διατομές (προφίλ) από χάλυβα ποιότητας S235J, σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης, 
στήριξης, πάκτωσης κ.λπ., με ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρως 
ολοκληρωμένη εργασία, συναρμολόγησης, ανύψωσης, στερέωσης και υλικά και 
μικροϋλικά όπως κοχλίες, πλάκες εδράσεως, κομβοελάσματα κορυφής κ.λπ. Ο 
σκελετός θα είναι ικανός να φέρει το βάρος της επιστέγασης και συγκεντρωμένο 
φορτίο στο μέσο του ανοίγματος 150kg.Oσκελετός θα τοποθετηθεί και θα 
στερεωθεί στη στέψη των περιμετρικών τοιχείων του φωταγωγού με δυνατότητα 
ανοίγματος. Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση υποδομής λουκέτου η χρώση με μια 



   

  

στρώση αντισκωριακόκαι δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. 
Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα λοιπά 
συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποθετημένου μορφοσίδηρου. 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 3,00 
(Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ 

 
 

 

Α.Τ. 1.5.24  
ΟΙΚ 64.01. 
ΣΧ 

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 
mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 
 Κατασκευή φερόντων ή μη στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε 

τύπου, με ύψος ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποιωνδήποτε λοιπών 
διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το 
δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά 
περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων 
ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή τους 
επί των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη 
συρρικνωμένου κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE). 
Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και η εργασία για την χρώση με μία στρώση αστάρι 
(μίνιο) και μία στρώση ελαιοχρώματος 
Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα 
μεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.  
Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.  
. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποθετημένου.  
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,60 
(Ολογράφως): ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 



   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α.Τ. 1.5.25  
ΟΙΚ 
64.01.02 ΣΧ 

Στέγαστρο εισόδου  

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 
 Κατασκευή στεγάστρου εισόδου οποιαδήποτε διαστάσεων και σχήματος  

αποτελούμενο από σκελετό αλουμινίου inox και επικάλυψη από πολυκαρβονικά 
φύλλα ή υαλοπίνακα. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά για 
την συναρμολόγηση του στεγάστρου, τα υλικά στερέωσης στην εξωτερική 
επιφάνεια, η στεγάνωση στο σημείο επαφής με την τοιχοποίία, η επικάλυψη και 
γενικά όλα τα υλικά και μικρουλικά πλήρης κατασκευής και στερέωσης. 
Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.  
Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα υπόλοιπα 
συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)   
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 220,00 
(Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ 

Α.Τ. 1.5.26  
ΟΙΚ 
7820.01 ΣΧ 

Σύστημα σκίασης με αντιρίδες 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7813 
 Κατασκευή και τοποθέτηση συστήματος σκίασης (τέντες) με αντιρήδες 

αποτελούμενο από τις αντιρίδες, τα κολωνάκι, ράουλα, άξονα, χειροκίνητο 
μηχανισμό. Οι αντιρίδες θα είναι από μεταλλικά στοιχεία βαμμένα με 
ηλεκτροστατική βαφή ή από αλουμίνιο. Ο άξονας θα είναι γαλβανιζέ κατάλληλης 
διατομής. Περιλαμβάνεται τεντόπανο μονόχρωμο (επιλογής της υπηρεσίας) 
διπλής επίστρωσης 100% αδιάβροχο.  Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και 
μικρουλικά για την στερέωση.   
Κατά τα λοιπά, σύμφωνα με τα υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)   
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 30,00 
(Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ 



   

 
 
 
 

  
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.6 ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΣΤΕΓΗ 

  
Α.Τ. 1.6.1  
79.70.10ΣΧ Σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσοψης 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 

 
 Πλήρες σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσοψης κτιρίου με πλάκες γραφιτούχες 

διογκωμένου πολυστυρενίου EPS 80. Το σύστημα θα πρέπει να είναι 
πιστοποιημένο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πιστοποιήσεων ΕΟΤΑ σύμφωνα 
με την ΕΤΑG 004 που αφορά τα σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης 
(ETICS). Οι πλάκες θα είναι σύμφωνα με τα διεθνή Πρότυπα ΕΝ 13163, ΕΝ13499 
– ETAG004, ΕΝ 14933 και ΕΝ 14309 με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ = 
0,032 W/mK ή μικρότερο. Η κατασκευή του συστήματος περιλαμβάνει τις κάτωθι 
εργασίες: 
• Προετοιμασία επιφανειών. Έλεγχος της επιφάνειας και σποραδική 
απομάκρυνση της εξωτερικής στρώσης του επιχρίσματος για την δημιουργία 
«φωλιών» με σκοπό την αύξηση της πρόσφυσης των επιφανειών, πλύση και 
καθαρισμός των επιφανειών.  
• Τοποθέτηση μεταλλικού οδηγού στήριξης, επικόλληση πλακών με ειδικό 
κονίαμα επικόλλησης και στερέωση με βύσματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του συστήματος. Επάλειψη των πλακών με το ίδιο κονίαμα, τοποθέτηση 
πλαστικών γωνιόκρανων στις ακμές, τοποθέτηση υαλοπλέγματος και 
νεροσταλάκτη στα ανοίγματα. 
• Εφαρμογή ασταριού και έγχρωμο επίχρισμα, απόχρωσης της απολύτου 
επιλογής της Υπηρεσίας. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες για την εφαρμογή του συστήματος 
καθώς και όλα τα υλικά και μικρούλικα. Ενδεικτικά αναφέρονται ο οδηγός 
στήριξης, οι πλάκες, τα βύσματα, το κονίαμα στερέωσης, το υαλόπλεγμα, 
γωνιόκρανα, νεροσταλλάκτες, αστάρι , έγχρωμο επίχρισμα κ.α.   
Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα υπόλοιπα 
συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας  
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 45,00  
(Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  
 

Α.Τ. 1.6.2  
ΟΙΚ 52.66 
ΣΧ 

Κατασκευή σκελετού ξύλινης στέγης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ5272 
 Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, μονοκλινής ή 



   

πολυκλινής, σε οποιοδήποτε σχήμα σε κάτοψη και σε οποιοδήποτε ύψος από το 
έδαφος, εδραζόμενη στις πλάκες δώματος, προεκτεινόμενη περιμετρικά για την 
δημιουργία μαρκίζας, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, 
τεγίδες,αποστατήρες, διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά μήκος και 
εγκάρσιους, συνδέσμους ζευκτών, πριστή λευκή Ευρωπαϊκή ξυλεία, κατηγορίας 
κατ'ελάχιστον C22 - 10Ε κατά το πρότυπο ΕΝ 338,και σανίδωμα πάχους 
18mmαπό ξυλεία πριστή, με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης 
ελκυστήρων κ.λπ.) και γενικά με τα υλικά, μικρούλικά επί τόπου καθώς και την 
εργασία για την πλήρη κατασκευή. 
Γενικά εργασία, υλικά, μικρουλικά, μεταλλικοί ή μη σύνδεσμοι, ικριώματα και 
πάσης φύσεως μέσα και μέτρα προστασίας και εργασία πλήρους κατασκευής 
τοποθέτησης και στερέωσης του σκελετού στην οποία περιλαμβάνονται μεταξύ 
των άλλων τα ακόλουθα: 

• Η αντιμυκητική προστασία της ξυλείας και η προστασία έναντι της καύσης 
με ειδικά επιβραδυντικά. 

• Κάθε υλικό και εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, οριζοντίωσης της 
στέγης.  

• Σύρμα, ήλοι, χαλύβδινα αγκύρια, σύνδεσμοι μάτισης, λάμες, 
κομβοελάσματα, ειδικά τεμάχια κτλ και λοιπά υλικά και μικρούλικά στήριξης.  

• Η αντισκωριακή προστασία όλων των λαμών, κομβελασμάτων κλπ που θα 
χρησιμοποιηθούν. 

• Η διαμόρφωση των άκρων των ξύλινων προβόλων. 
• Η επάλειψη της βάσης του στρωτήρα με ειδικό στεγανοποιητικό βερνίκι 

ασφαλτικής βάσεως  
• Επένδυση περιμετρικά της επιφάνειας της μετώπης της στέγης (απόληξη 

σανιδώματος, αποστατήρων και τεγίδων) με σανίδωμα πάχους 18mm. 
• Πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο και στοκάρισμα για 

βερνίκωμα) για βερνίκωμα των ορατών ξύλινων επιφανειών. 
• Ειδικό μεταλλικό ανοξείδωτο αντιπετεινικό φράγμα/πλέγμα (προμήθεια και 

εγκατάσταση) στα κενά πουδημιουργούνται κατά την κατασκευή της στέγης 
(μεταξύ του κοίλου των κεραμιδιών και του ξύλου στο άκρο της μαρκίζας κτλ). 

• Η διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ. 
• Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων. 
• Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες για την στεγάνωση αρμών 

απολήξεων καπνοδόχων κλπ. 
• Τα κονιαμάτα κάθε μορφής στην περίπτωση κολυμβητής κατασκευής και 

τα αντίστοιχα πρόσμικτα αυτών. 
• Ο εμποτισμός της ξυλείας με συντηρητικό πιστοποιημένης ποιότητας σε 

πάχος εμποτισμού τουλάχιστον 3mm. 
Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα υπόλοιπα 
συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζόντιας προβολής  
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 85,00 
(Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  
 

  
Α.Τ. 1.6.3  



   

ΟΙΚ 72.16 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211 
 

 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους 
ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια 
όλων των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος γαλβανισμένου και 
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με σύρμα καθώς και η  
κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων, σύμφωνα με 
τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες της μελέτης.  
 
Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα υπόλοιπα 
συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 21,00  
(Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ  

  
Α.Τ. 1.6.4  
 Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη 
  
ΟΙΚ 79.10 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912 

 
 Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη (ειδικά γιά στεγάνωση 

ξύλινης στέγης) από μή υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου ασφαλτωμένες και στις 
δύο όψεις, βάρους 0,5 kg/m2. Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή 
με μηχανικά μέσα, μέσω πλατυκέφαλων καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες. Οι 
λωρίδες κάθε στρώσης μεμβράνης θα αλληλοκαλύπτονται κατά 20 cm. Τα άκρα 
τους καλύπτονται με ειδική αυτοκόλλητη μεμβράνη, συμβατή με το υλικό. 
 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 7,00  
(Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ  

  
A.T 1.6.5  
ΟΙΚ 79.50 Θερμομόνωση με εκτοξευόμενο αφρό διογκωμένης πολυουρεθάνης 
  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934  

 
 Θερμομόνωση οροφών, δαπέδων κλπ, οποιασδήποτε μορφής επιφανείας 

(επίπεδες, κυλινδρικές ή θολωτές επιφάνειες) με εκτοξευόμενο αφρό διογκωμένης 
πολυουρεθάνης, οποιουδήποτε πάχους, μετά από κατάλληλη προετοιμασία της 
επιφάνειας εφαρμογής (καθαρισμός για απαλλαγή χαλαρά υλικά, ρύπους κλπ), 



   

 
  

ήτοι μηχανήματα, υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων ".  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου μόνωσης 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 100,00 
(Ολογράφως): ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ  
 
 
 
 

  
A.T 1.6.6  
 Επένδυση σωλήνων αποχετεύσεως και εξαερισμού με πάπλωμα υαλοβάμβακα 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7810 
 Επένδυση σωλήνων αποχετεύσεως και εξαερισμού δια παπλώματος 

υαλοβάμβακος πάχους 4cmμε εκατέρωθεν επένδυση φύλου αλουμινιου. 
Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά και η πλήρης εργασία στερέωσης 
του υαλοβάμβακος. 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 5,00 
(Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  



   

 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.7 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

 
 

Α.Τ. 1.7.1 
 

 

ΟΔΟ Α1ΣΧ Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την κατασκευή πεζοδρόμου, βεραντών 
κλπ. 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 1110 
 

 Διαμόρφωση του χώρου γύρω από την πολυκατοικία, όπου πρόκειται να 
κατασκευασθούν οι βεράντες, οι πεζόδρομοι και τα πεζοδρόμια δια της εκσκαφής 
των φυτικών γαιών και των χαλαρών εδαφών σε βάθος 0,30-0,35m, μετά της 
εκκοπής καί εκριζώσεως των θάμνων και της φορτοεκφορτώσεως, μεταφοράς και 
διάστρωσης των προϊόντων εκσκαφής σε χώρο πλησίον της πολυκατοικίας που 
θα υποδείξει η υπηρεσία (απόσταση μέχρι 500 μέτρα). 
Συμπεριλαμβάνονται η εκσκαφήχάνδακος για την θεμελίωση των τοιχίων των 
βεραντών των διαμερισμάτων του ισογείου και όλες οι απαραίτητες εκσκαφές και 
επανεπιχώσεις στο χώρο κατασκευής του φωταγωγού και γενικά κάθε εργασία με 
μηχανικά ή μη μέσα για την εκσκαφή, απομάκρυνση μπαζών εξομάλυνση, 
διαμόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους γύρω από την πολυκατοικία, ώστε να 
καταστεί η επιφάνεια του ενιαία συνεχής και επίπεδη και τη διάνοιξη των θεμελίων 
των προς κατασκευή βεραντών. 
Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα υπόλοιπα 
συμβατικά στοιχεία του έργου. 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.300,00 
(Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΌΣΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ 
 

 
Α.Τ. 1.7.2 
 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με 
χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C12/15 

ΟΙΚ 
32.01.03 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3213 

 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 "Διάστρωση σκυροδέματος",  
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  
01-01-05-00 "Δονητική 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 (πλήνρευστοποιητικών και επιβραδυντικών 
πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη 
συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση 
της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα 
και τις ανοχές του τελειώματος. 
 
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων 
μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, 
στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, 
φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση 
σκυροδέτησης.  
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων 
ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός 
από κελύφη, αψίδες και τρούλους. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις 

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 75,0 
(Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  
 



   

  
 
 
 
 

 

Α.Τ. 1.7.3 
 

 

ΟΙΚ 
32.01.04 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με 
χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214 
  

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος 
οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 
Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας 
σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών 
ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του 
έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 
έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η 
προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, 
τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα 
παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των 
αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το 
μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η 
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των 
προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την 
εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε 
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου 
στο σκυρόδεμα. 
 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του 
σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 
 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών 
πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη 
συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της 
άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα 
με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις 
ανοχές του τελειώματος. 
 



   

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων 
μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, 
στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, 
φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση 
σκυροδέτησης.  
 
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων 
ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός 
από κελύφη, αψίδες και τρούλους. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 80,00 
(Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ  
 

  
Α.Τ. 1.7.4 
 

 

ΟΙΚ 
32.01.05 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με 
χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C20/25 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3215 
 Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος 

οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 
Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας 
σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών 
ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του 
έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 
έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η 
προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, 
τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα 
παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των 
αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το 
μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η 
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των 
προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την 
εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε 
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου 



   

στο σκυρόδεμα. 
 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του 
σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 
 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών 
πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη 
συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της 
άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα 
με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις 
ανοχές του τελειώματος. 
 
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων 
μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, 
στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, 
φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση 
σκυροδέτησης.  
 
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων 
ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός 
από κελύφη, αψίδες και τρούλους. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

  
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 85,00 

(Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  
 

Α.Τ. 1.7.5 
 

 

ΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 
 Κωδικός Αναθεώρησης 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 δάπεδο εργασίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και 
απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-
συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης 
όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 
 



   

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 14,00 
(Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ  
 

Α.Τ. 1.7.6 
 

 

ΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811 
 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την 

διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων 
εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, 
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) αναπτύγματος επιφανείας. 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 20,00 
(Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ  

Α.Τ. 1.7.7  
ΟΙΚ 
22.40.02ΣΧ 

Διάνοιξη οπής επί σκυροδέματος, διαμέτρου έως 20mm,για πάκτωση με ρητίνη 
οπλισμού 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2272Α 
 Διάνοιξη οπής με μηχανικό τρόπο στο οπλισμένο σκυρόδεμα, διαμέτρου έως 

20mm και βάθους έως  20cm για την πάκτωση με ειδική ρητίνη σιδηρού οπλισμού 
S500sή ορθοστατών κίγκλίδωμάτων. Πλήρης κατασκευή με μηχανικά μέσα 
(κρουστικό τρυπάνι) συμπεριλαμβανομένου του καθαρισμού της οπής από 
σκόνες, ώστε να είναι έτοιμη για την τοποθέτηση ρητινούχου υλικού. 
Τιμή ανά τεμάχιο (οπή) 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 3,50 
(Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

  
Α.Τ. 1.7.8  
ΟΙΚ 
79.23.01ΣΧ 

Πάκτωση σιδηρών οπλισμών δια ειδικής ρητίνης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ7923 
 Πάκτωση σιδηρών οπλισμών οποιασδήποτε διατομής και μήκους σε σκυρόδεμα 

διά ειδικής ρητίνη. Γενικά εργασία και υλικά πλήρους και έντεχνης κατασκευής επί 
οριζοντίων ή κατακόρυφων σειρών οπών. Συμπεριλαμβάνεται τα υλικά της ρητίνης 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτών.  



   

Τιμή ανά τεμάχιο 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,70 

(Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
 
 

 

Α.Τ. 1.7.9  
ΟΙΚ 
38.20.02 

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C 
(S500s) 

  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
 

 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των προτύπων 
ΕΛΟΤ 1422-2 / 1423-3 : 2006 και του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων 
Σκυροδέματος, κάθε διαμέτρου, έτοιμοι επί οποιωνδήποτε τμημάτων έργου. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,95 
(Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ. 1.7.10  
ΟΙΚ 
38.20.03 

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s) 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
 

 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των προτύπων 
ΕΛΟΤ 1422-2 / 1423-3 : 2006 και του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων 
Σκυροδέματος, κάθε διαμέτρου, έτοιμοι επί οποιωνδήποτε τμημάτων έργου. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,90 
(Ολογράφως):  ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 
 

 

Α.Τ. 1.7.11  
ΟΔΟ Α- 
1.1ΣΧ 

Εκσκαφές – επιχώσεις χαλαρών εδαφών 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 1110 
 

 Εκσκαφή, με την φορτοεκφόρτωση σε οποιαδήποτε απόσταση ή την διάστρωση των 
υλικών σε περιοχή πλησίον του έργου, φυτικών γαιών, ιλύος, τύρφης και λοιπών 
επιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους, σύμφωνα 
με τη μελέτη, είτε για την έδραση επιχωμάτων και εξυγιαντικών στρώσεων είτε για το 
διαχωρισμό τους από τα υπόλοιπα, κατάλληλα για την κατασκευή επιχωμάτων, 



   

προϊόντα ορυγμάτων. 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• Η προσέγγιση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, και η εκσκαφή με 

κάθε μέσον,  
• Η εκρίζωση, η κοπή και η απομάκρυνση θάμνων και δένδρων οποιασδήποτε 

διαμέτρου (πλην εκείνων που θα παραδοθούν προς εκμετάλλευση),  
• Η απομάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων και η μόρφωση παρειών και 

σκάφης,  
• Η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής,  
• Oι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις, διαστρώσεις  και μεταφορές με 

οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση, 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο έργο είτε για απόρριψη σε 
επιτρεπόμενες θέσεις εφόσον αυτά κριθούν ακατάλληλα για φυτικά, ή πλεονάζοντα, 

• Οι τυχόν ενδιάμεσες φορτοεκφορτώσεις και μετακινήσεις, αν τυχόν 
καταληφθεί ο απαιτούμενος χώρος των προσωρινών αποθέσεων από την εκτέλεση 
των υπολοίπων εργασιών, καθώς και διαμόρφωσή τους σε σειράδια και η 
διαφύλαξή τους μέχρι ν χρησιμοποιηθούν στο έργο.  

• Η κοπή δέντρων διαμέτρου έως 50εκ. 
 
Σε περίπτωση πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων στην τιμή περιλαμβάνεται, 
εκτός από τη μεταφορά τους, και η διαμόρφωσή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
ΕΤΕΠ 02-01-02-00 και των περιβαλλοντικών όρων του έργου.  
Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή. Επιμέτρηση με λήψη 
αρχικών και τελικών διατομών. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,45  
(Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ 1.7.12  
ΟΔΟ Δ-2.3 
ΣΧ 

Αποξήλωση υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση μηχανικών 
μέσων. 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 1132  
 

 Αποξήλωση στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση 
μηχανικών μέσων, οπουδήποτε πάχους, με ομαλή και ενιαίας κλίσης τελική 
επιφάνεια. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων 
ασφαλτοσκυροδέματος και ο κατακερματισμός σε μικρούς όγκους, η συγκέντρωση 
των προϊόντων καθαίρεσης, οι φορτοεκφορτώσεις, οι σταλίες των αυτοκινήτων και 
η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης 
- η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση των μηχανικών μέσων 
- η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η απόθεσή και 
διάστρωση τους στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης 
ή ανακύκλωσης 



   

- οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού  
- οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή 
προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης 
 
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τελειωμένης εργασίας αποξήλωσης 
υφιστάμενου οδοστρώματος. 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,50 
(Ολογράφως): ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ 1.7.13  
ΟΔΟ Α-2ΣΧ Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες. 

 
 Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 1132  
 Γενική εκσκαφή, φορτοεκφόρτωση-προσωρινή απόθεση-μεταφορά των 

προϊόντων εκσκαφών σε απόσταση μέχρι 1000,0m και διάστρωση περιμετρικά 
του έργου, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως ή 
παλαιών στρώσεων οδοστρωσίας, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως 
πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, 
ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή 
μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό 
και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα 
με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  
 
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη 
ανάλογης σκληρότητας: 
-     Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, ανεξαρτήτου 
πλάτους βάσεως και βάθους  εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους, με την αναπέταση 
των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν 
αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου 
και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" 
- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m 
μετά της μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα τους,  
- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 
- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές 
κατασκευάζονται στη συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού, 
- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης 
αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο 
άρθρο αυτού του τιμολογίου  
- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με 
οποιοδήποτε μέσο και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  
• η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και 
του πυθμένα της σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών  
• η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο 
και η μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση 
των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των 
ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 



   

• η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις 
θέσεις των προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς 
και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους 
περιβαλλοντικούς όρους 
• η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς 
και η εκθάμνωση κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως 
περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση. 
• η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη 
σύγχρονη κυκλοφορία, όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 
• η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση 
έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον 
καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην 
μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα 
ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά 
κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-
2).  
• οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών 
μέσων 
• η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός 
του σώματος της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, 
όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης 
• H διάστρωση των υλικών εκσκαφής περιμετρικά του έργου ή στο 
γενικότερο χώρο μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής. 
 
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεσης 
της εργασίας σε μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύθηκαν από το 
πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς. Η επιμέτρηση 
θα γίνει με βάση τον πραγματικό όγκο των εκτελεσμένων γενικών εκσκαφών 
γαιών και ημίβραχου και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών 
σχεδίων και το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία 
αποζημίωση θα καταβάλλεται στον ανάδοχο για τις επί πλέον των 
προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν δοθεί ειδική εντολή από την 
Υπηρεσία με τεκμηριωμένους λόγους.  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο γενικής εκσκαφής γαιών  

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,65 
(Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

  
Α.Τ 1.7.14  
ΟΙΚ Α-
10.07.01ΣΧ 

Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας. 
 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 1136 
 Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως επί 

οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h. 
 
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km) 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,30 
(Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ 1.7.15  



   

ΟΔΟ Α-18.3 
ΣΧΕΤ 

Προμήθεια δανείων θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 1510 
 Προμήθεια επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωμάτων 

είτε για την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση 
υπάρχοντος επιχώματος είτε για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ  

 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• Οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή 
δανειοθαλάμου,  

• Ηε κθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η 
αφαίρεση των φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη 
στρωμάτων και η απομάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση,  

• Η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,  
• Οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων στον τόπο του έργου,  
• Οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων  

Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 
"Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων". 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου 
επιχώματος με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 5,50  
(Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

  
Α.Τ. 1.7.16  
ΟΔΟ Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων 
 Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 1530 
 Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο 

καθαρισμό του εδάφους έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί 
τόπου, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή 
επιχωμάτων" 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
• Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου 
βαθμού συμπύκνωσης, όπως θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους 
επιχώματος, τα οποία θα συμπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της 
ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα 
γαιώδη επιχώματα, ή στον βαθμό που προδιαγράφεται στην μελέτη για τα βραχώδη 
επιχώματα.  
• Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε 
βαθμό συμπύκνωσης κατ' ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται 
εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
• Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος", συμπυκνωμένης σε 
ποσοστό 95% της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά 
κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor, με κατάλληλο αριθμό διελεύσεων 
οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή με λείους κυλίνδρους, ώστε να διαμορφωθεί μια λεία 



   

"σφραγιστική" επιφάνεια. 
 
Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώματος" (όπου υπάρχει), η 
οποία τιμολογείται με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. 

 Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του 
επιχώματος . 

 Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή 
διαπλάτυνσης του πέραν των ορίων που προβλέπει η μελέτη. 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών 
επιχωμάτων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από 
χωροσταθμικές αφετηρίες (repairs) εκτός της ζώνης επιχώματος, η εκτέλεση  
τοπογραφικών μετρήσεων ακριβείας και η καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, 
καθώς και η εκτέλεση τριών μετρήσεων σε χρόνους που θα καθορίσει η Υπηρεσία. 
Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με 
βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου: 

 Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, 
οχετοί, Cut and Cover, στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)  

 Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών   
 Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα   

 
Επιμέτρηση  με λήψη αρχικών και τελικών διατομών  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο  
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,90 
(Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

  
Α.Τ 1.7.17  
ΟΔΟ Γ-1.2 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m 
 Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 3111.Β 
   

Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m 
από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 
05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα 
από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια 
έργα. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• Η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  
• Η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η 

προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,00 
(Ολογράφως): ΕΝΑ ΕΥΡΩ  

  
Α.Τ 1.7.18 
 

 



   

ΟΔΟ Γ-2.2  Βάση πάχους 0,10 m 
 Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 3211.Β 
 Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από 

θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-
03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από 
τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• Η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  
• Η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η 
προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m 

  
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,10 
(Ολογράφως): ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 

  
  
Α.Τ 1.7.19  
ΟΙΚ Α-
10.07.01 
ΣΧΕΤ 

Καθαρά μεταφορά υλικού υπόβασης-βάσης-Ε4  δι' αυτοκινήτου (ανά 
τονοχιλιόμετρο συμπιεσμένου όγκου). 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 1136 
 Καθαρά μεταφορά υλικού υπόβασης-βάσης – υλικού Ε4 δι' αυτοκινήτου. Στην τιμή 

περιλαμβάνεται η καθαρά μεταφορά υλικού υπόβασης-βάσης-Ε4 από 
οποιαδήποτε απόσταση, εντός του αεροδρομίου στη θέση της οριστικής 
ενσωμάτωσης στην κατασκευή (ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
φορτοεκφορτώσεων και των ενδιάμεσων αποθέσεων και από το είδος του 
μεταφορικού μέσου). 
  
Τιμή για ένα τονο χιλιόμετρο μεταφοράς (tn.km), σε όγκο συμπιεσμένης στρώσης.
  

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,30 
(Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

  
  
Α.Τ 1.7.20  
ΟΔΟ Β-
51ΣΧ 

Πρόχυτα κράσπεδα και ρείθρα από σκυρόδεμα  

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 2921 
 

 Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C20/25, διατομής διαστάσεων περίπου περίπου 15*25-30*100εκ , σύμφωνα με τα 
σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., 
τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και 
συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με 
αυτοσχέδιους ξυλότυπους. Περιλαμβάνεται η κατασκευή  κρασπεδορείθρων, 
διαστάσεων 0,10Χ0,20m, από  σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 



   

 
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και 
τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  
• Η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων 
υλικών  του σκυροδέματος της βάσης έδρασης 
• Τα υλικά και μικρουλικά τοποθέτησης  
• Η κατασκευή των ρείθρων από σκυρόδεμα με όλα τα απαραίτητα υλικά, 
μικρουλικά, ξυλότυποι κ.α  
• Η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις 
από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι 
μικρότερου των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με 
κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με 
τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου με τη βάση έδρασής 
 

 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 12,50 
(Ολογράφως): ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 

Α.Τ 1.7.21  
ΟΔΟ Β-
51.1ΣΧ 

Πρόχυτα κράσπεδα ΄΄κήπου΄΄ από σκυρόδεμα με τη βάση έδρασης 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 2921 
 

 Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων ΄΄κήπου΄΄ από σκυρόδεμα 
διαστάσεων περίπου 6-8*20*100εκ, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, 
πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική 
εγκατάσταση. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  
• Η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων 
υλικών  του σκυροδέματος της βάσης έδρασης 
• Τα υλικά και μικρουλικά τοποθέτησης  
• Η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις 
από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι 
μικρότερου των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία 
αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου με τη βάση έδρασής 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 5,00 
(Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

  
Α.Τ 1.7.22  



   

ΟΔΟ Β-
52ΣΧ 

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων, πλατειών κλπ 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 2922 
 

 Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, με τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, 
διαστάσεων 0,40Χ0,40 m ή 0,5Χ0,5 πάχους 5,00 cm, αντιολισθηρές, οποιοσδήποτε 
σχεδίου και χρωματισμού επιλογής της υπηρεσίας, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 05-02-02-00 ‘’ Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών’’ 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των τσιμεντοπλακών και 
των υλικών στερέωσης και αρμολόγησης,  
• Όλα τα υλικά και μικρουλικά τοποθέτησης 
• Η τοποθέτηση των τσιμεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως 
ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος πάχους 2,5 - 3,0 cm, αποτελούμενου από ένα μέρος 
ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου και 180 kg τσιμέντου ανά m3 
(συμπεριλαμβάνονται τα υλικά της στρώσεως έδρασης). 
• Η αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονία με τσιμέντο σε αναλογία 650 kg 
τσιμέντου ανά m3 μαρμαροκονίας και ο καθαρισμός των αρμών . 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 12,60 
(Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

  
Α.Τ 1.7.23  
ΟΔΟ Δ-1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 

 
 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 2269Α 

 
 Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα, οποιουδήποτε 

πάχους, με χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα 
προβλεπόμενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα 
από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών. 
Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων 
καθαίρεσης, τιμολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες’’  
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,90 
(Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

  
Α.Τ 1.7.24  
ΟΔΟ 
Δ.2.1ΣΧ 

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 1132 
 



   

 Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με 
χρήση αποξεστικού μηχανήματος (φρέζας), στο προβλεπόμενο από την μελέτη 
βάθος, με ομαλή και ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με 
την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 ‘’Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος’’. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

 Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος 
 Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους στις 

προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης 
 Ο καθαρισμός της επιφανείας απόξεσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 

υποβοήθηση 
 Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού  
 Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή 

προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης 
 
Η διάθεση των υλικών απόξεσης σε πιστοποιημένο φορέα διαχείρισης αποβλήτων 
(κόστος διάθεσης ΑΕΚΚ), σύμφωνα με τους γενικούς όρους του τιμολογίου και της 
Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

  
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής - 
φρεζαρίσματος υφιστάμενου οδοστρώματος. 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,25 
(Ολογράφως): ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

  
Α.Τ 1.7.25  
ΟΔΟ Δ.4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 

 
 Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 1132 
 Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. 

προστασίας μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό 
διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας 
διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια 
και υπαίθρια έργα. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου 
αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από 
οποιαδήποτε απόσταση,  
• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος 
(θέρμανση, εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα 
προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, 
• η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος 
με αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του 
διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,42 
(Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 



   

  
 
Α.Τ 1.7.26 

 

ΟΔΟ Δ-3 Ασφαλτική επάλειψη 
 Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 4110 
 Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με 

όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της 
επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 
"Ασφαλτική προεπάλειψη". 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου 
αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από 
οποιαδήποτε απόσταση,  
• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος 
(θέρμανση, εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),  
• ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό 
σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση,  
• η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος 
με αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal),  
• η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  
• η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία 
παραγωγής ή προμήθειας και μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,10 
(Ολογράφως): ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 

  
Α.Τ 1.7.27  
ΟΔΟ Δ-7 Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές)  στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 
 Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 4421B 
 Κατασκευή ασφαλτικής συνδετικής (ισοπεδωτικής) στρώσης, σε υπόγεια και 

υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά 
αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5, ΑΣ 20 ή ΑΣ 31,5, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις 
κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
• Η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών 
και της ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 
• Η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
συνθέσεως  
• Η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με 
fιnisher 
• Η σταλία των μεταφορικών μέσων 
• Η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και 
τελική), ώτε να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 



   

• Η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και 
εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 
• Οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. 
δημιουργία τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, 
απομάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.).  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη 
ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04. 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 7,00 
(Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ 

  
Α.Τ 1.7.28  
ΟΔΟ Δ-8.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση 

κοινής ασφάλτου 
 Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 4521Β 
 Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, 

ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 
ασφαλτικού σκυροδέματος".  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
• Η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών 
και της ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 
• Η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
συνθέσεως  
• Η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με 
fιnisher 
• Η σταλία των μεταφορικών μέσων 
• Η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και 
τελική), ώτε να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 
• Η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και 
εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής 
ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με 
το συμπυκνωμένο πάχος 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 7,50 
(Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

  
Α.Τ 1.7.29  
ΥΔΡ. 
1627ΣΧ 

Ανύψωση – Καταβιβασµός Φρεατίων Επίσκεψης δικτύων 



   

Α.Τ 1.7.30 
Άρθρο Ε-17.1 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή 

 
Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε 
σχήματος, μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), 
με αντανακλαστικό 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 

 
Άρθρο Ε-17.1 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7788) 
 

ΕΥΡΩ Αριθμητικά: 3,45 
(Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 
 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 2226 
 Ανύψωση ή καταβιβασμό φρεατίων επίσκεψης διαφόρων  ειδών, διαστάσεων ως 

0,6m με τρόπο ώστε η τελική επιφάνεια να βρίσκεται επί του ίδιου επιπέδου 
(ευθυγράμμιση) με το νέο τελικό δάπεδο οδοστρωσίας. Η τιμή περιλαμβάνει την 
πλήρη περαιωμένη εργασία πάσης φύσεως (υλικά και εργασία) δηλ. αποξήλωση 
του καλύμματος και του πλαισίου έδρασης και υποδοχής, καθαίρεση ή προέκταση 
των τοιχωμάτων των φρεατίων, το επίχρισμα εσωτερικά του φρεατίου με 
τσιμεντοκονία, η κατασκευή εάν απαιτείται μικρής πλάκας επικαλύψεως, 
επανατοποθέτηση του πλαισίου και του καλύμματος ή της σχάρας και λοιπές 
μικροεργασίες καθώς και καθαρισμός και απομάκρυνση όλων των άχρηστων 
υλικών. Στην τιμή επίσης περιλαμβάνεται η προσωρινή κάλυψη του φρεατίου όλα 
τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 65,00 
(Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  

  



ΟMAΔΑ B: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
 
• ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 
1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 

εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή 
του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην 
περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των 
μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την 
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του 
παρόντος. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το 
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους 
εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές 
μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα 
τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

1.2 Οι δαπάνες 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 εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 
Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του 
τιμολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου 
χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο 
Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 
οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε 
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, 
εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 



προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως 
προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και 
μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με 
εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του 
έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

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

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων 
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον 
εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των 
υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά 
περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και 
μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις 
ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το 
πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από 
σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από 
την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 

Δημόσιο 
(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά 

έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου 
έργου. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά 
μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας 
και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας 
των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων 
εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της 
αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων 
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους 
(εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

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

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες 
εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες 
περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η 
αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα 
καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον 



χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται 
σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 
προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 
παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 
επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 
προσωπικού που οφείλονται: 
(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

κ.λπ.),  
(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης 

των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης 
των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για 
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,  
(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 

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

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  
(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 

οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, 
βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις 
εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από 
την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία 
πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, 
ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την 
ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου 
(πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την 
προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για 
την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την 
περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 



1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 
πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών 
αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι 
δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της 
οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), 
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού 
εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. 
υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΩ]),  

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

 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 
περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων 
με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

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

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

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

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την 
αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο 
αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

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

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες 
για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και 
απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση 
ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση 
υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων 
χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή 



τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών 
προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά 
την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή 
ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών 
αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που 
παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών 
έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν 
από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και 
ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

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

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 
υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 
αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την 
εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα 

για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες 
εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και 
Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν 
μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου 
όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης 
εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, 
έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο 
κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των 
εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 
(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 

περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 
(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 

βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, 
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 



(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 
λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής 
σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους 
όρους δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση 
του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και 
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης 
(π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο 
χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου 
χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 
(10) Για εγγυητικές. 
(11) Ασφάλισης του έργου. 
(12) Προσυμβατικού σταδίου. 
(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 
(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 

εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να 
προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής 
νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες 
επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα 
οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη 
χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των 
εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση 
μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και 
αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η 
διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες 
νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο 
αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  
(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 
(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση 

αυτοκινήτων 
(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού  
(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους 

περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 



(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 
(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 
(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, 

κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 
  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο 

του Έργου. 
  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 

έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, 
αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται 
διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 
με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 
(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από 

σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 
Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες 
στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό 
κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του 
χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο 
ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

     DN / DM  
  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 
   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν 

Τιμολόγιο. 
Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη 
υπάρχουσα διάμετρος. 
(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 
Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας 
του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης 
πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:  

     DN / 12 
 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 
Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας 
του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης 
ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  
 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 
παρόντος Τιμολογίου. 
Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η 
υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή 
άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 

 



  



Β.1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β.1.1. ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΟΜΒΡΙΑ 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-1 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 7   
Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο (PPR), DN20 με πάχος τοιχώματος 2,8mm, κατά 
DIN 8077/78,  τοποθετημένος, με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 
(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, υλικά και εργασία  σταθεροποίησης 
στο δάπεδο με τσιμεντάρισμα, δηλαδή πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, σύνδεσμοι, 
γωνίες, ρακόρ, ταυ, γωνίες τοίχου (φωλιές) κλπ. ως μικροϋλικά, επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Τιμή ενός m  
ΕΥΡΩ: ΕΞI ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                               6,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-2 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 7   
Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο (PPR), DN25 με πάχος τοιχώματος 3,5mm, κατά 
DIN 8077/78,  τοποθετημένος, με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 
(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, υλικά και εργασία  σταθεροποίησης 
στο δάπεδο με τσιμεντάρισμα, δηλαδή πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, σύνδεσμοι, 
γωνίες, ρακόρ, ταυ, γωνίες τοίχου (φωλιές) κλπ. ως μικροϋλικά, επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Τιμή ενός m  
ΕΥΡΩ: ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                            8,50 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-3 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 7   
Πλαστικός κυματοειδής σωλήνας πολυαιθυλενίου χρώματος μπλε, για προστασία σωλήνα 
πολυπροπυλενίου DN20, τοποθετημένος. 
Τιμή ενός m  
ΕΥΡΩ: ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                            1,50 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-4 
Κωδικός αναθεώρησης         ΥΔΡ 6621.1 
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη 
αντοχή MRS10 = 10 MPa), ονομ. διαμέτρου DN90 mm  και ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm, 
με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού 
γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης 
κενού.  
Οι σωλήνες (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 (peelable 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 και πλέγματος σήμανσης του 
δικτύου σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή και την Τεχνική Περιγραφή του 
έργου. 
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο 
με το υφιστάμενο δίκτυο, περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο και δεν  πληρώνεται ιδιαιτέρως. 
Δεν περιλαμβάνεται η χυτοσιδηρή δικλίδα που θα τοποθετηθεί στο φρεάτιο που θα 
κατασκευαστεί στο σημείο σύνδεσης με τον κεντρικό αγωγό και η εκσκαφή και επανεπίχωση 
του χάνδακα για την τοποθέτηση του σωλήνα και η απομάκρυνση των αχρήστων προϊόντων 
που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου.  
Τιμή ενός m  



ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                             15,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-5 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 5 
Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα), δηλαδή  
σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως  σε  
απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως και σύμφωνα με την 
τεχνική περιγραφή. 
Διαμέτρου   DN 80 (3΄΄ ins) 
Τιμή ενός m  
ΕΥΡΩ: ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                90,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-6  
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 5 
Έξοδος με το ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα ψυχρού νερού από 
γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα, πλήρως εγκατεστημένη, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία και σύμφωνα με την 
τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός τεμ διαμέτρου διανομέα ή συλλέκτη DN80   
ΕΥΡΩ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                               40,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-7  
Κωδικός αναθεώρησης         ΥΔΡ 6651.1 
Δικλίδα χυτοσιδηρή συρταρωτή με ωτίδες, ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm και 
ονομαστικής πίεσης 10 atm.  Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην 
σωληνογραμμή συρταρωτής δικλίδας με κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ  08-06-07-02 "Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι 
γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.  
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιμών.   
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας. 
ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                               230,00 
 
ΑΡΘΡΟ:  ΜΗΧ-8 
Κωδικός αναθεώρησης        ΗΛΜ 11     
Σφαιρική βάννα (ball valve) ορειχάλκινη πίεσης 10 atm διαμέτρου  DN15 για σύνδεση με 
σωλήνα πολυπροπυλενίου DN15, με τα μικροϋλικά  σύνδεσης και την εργασία πλήρους 
εγκατάστασης και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός τεμ  
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                               13,50 



 
ΑΡΘΡΟ:  ΜΗΧ-9 
Κωδικός αναθεώρησης        ΗΛΜ 11     
Σφαιρική βάννα (ball valve) ορειχάλκινη πίεσης 10 atm διαμέτρου  DN25 για σύνδεση με 
σωλήνα πολυπροπυλενίου DN25, με τα μικροϋλικά  σύνδεσης και την εργασία πλήρους 
εγκατάστασης και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός τεμ  
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                               15,00 
 
ΑΡΘΡΟ:  ΜΗΧ-10 
Κωδικός αναθεώρησης        ΗΛΜ 11     
Σφαιρική βάνα (BALL VALVE), ορειχάλκινη με λαβή, βαρέως τύπου με  εσωτερικό μηχανισμό 
από ανοξείδωτο χάλυβα, με τα μικροϋλικά  σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης 
και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Διαμέτρου  DN 80 για γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80   
Τιμή ενός τεμ  
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                              130,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-11  
Κωδικός αναθεώρησης        ΗΛΜ 11     
Κρουνός σφαιρικός (ball valve), ορειχάλκινος με λαβή, εκκένωσης δικτύων σωληνώσεων 
βαρέως τύπου με  εσωτερικό μηχανισμό από ανοξείδωτο χάλυβα, με τα μικροϋλικά  
σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Διαμέτρου  DN 15  
Τιμή ενός τεμ  
ΕΥΡΩ: ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ             12,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-12  
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 11 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη, κατακόρυφου ή οριζόντιας τοποθέτησης, πίεσης 10 atm 
με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της με γλωττίδα (κλαπέ) συνδεόμενη με 
σπείρωμα δηλαδή  προμήθεια και προσκόμιση βαλβίδας αντεπιστροφής ορειχάλκινης με τα 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
Διαμέτρου DN80 για διάμετρο γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα 
Τιμή ενός τεμ  
ΕΥΡΩ: ΕΝΕΝΗΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                               93,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-13  
Κωδικός αναθεώρησης         ΥΔΡ 6653.1 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή πιεζοθραυστικής 
βαλβίδας (βαλβίδας μείωσης πίεσης) ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm. Περιλαμβάνονται τα 
πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα 
παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 



Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιμών. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας. 
ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                   350,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-14 
Κωδικός αναθεώρησης        ΗΛΜ 11    
Bαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη με τα μικροϋλικά συνδέσεως και 
την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τύπου   γωνιακή διαμέτρου DN15 
Τιμή ενός τεμαχίου 
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                     19,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-15 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 7   
Συλλέκτης ύδρευσης τεσσάρων αναχωρήσεων DN15 (για το ζεστό νερό) με 
ενσωματωμένους διακόπτες και ρακόρ σύνδεσης, ορειχάλκινος, τοποθετημένος σε μεταλλικό 
ερμάριο αναλόγων διαστάσεων με κάλυμμα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση συλλέκτη, 
ρακόρ, διακοπτών και μικροϋλικών και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, σύνδεσης με τα 
δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία. 
Τιμή ενός τεμ  
ΕΥΡΩ: ΟΓΔΟΝΤΑ  ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                              80,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-16 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 7   
Συλλέκτης ύδρευσης πέντε αναχωρήσεων DN15 (για το ζεστό νερό) με ενσωματωμένους 
διακόπτες και ρακόρ σύνδεσης, ορειχάλκινος, τοποθετημένος σε μεταλλικό ερμάριο 
αναλόγων διαστάσεων με κάλυμμα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση συλλέκτη, ρακόρ, 
διακοπτών και μικροϋλικών και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, σύνδεσης με τα δίκτυα και 
παράδοση σε λειτουργία. 
Τιμή ενός τεμ  
ΕΥΡΩ: ΟΓΔΟΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ          85,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-17 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 7   
Συλλέκτης ύδρευσης επτά αναχωρήσεων DN15 (για το κρύο νερό) με ενσωματωμένους 
διακόπτες και ρακόρ σύνδεσης, ορειχάλκινος, τοποθετημένος σε μεταλλικό ερμάριο 
αναλόγων διαστάσεων με κάλυμμα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση συλλέκτη, ρακόρ, 
διακοπτών και μικροϋλικών και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, σύνδεσης με τα δίκτυα και 
παράδοση σε λειτουργία. 
Τιμή ενός τεμ  
ΕΥΡΩ: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                             90,00 
 
 



ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-18 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 7   
Συλλέκτης ύδρευσης δέκα αναχωρήσεων DN15 (για το κρύο νερό) με ενσωματωμένους 
διακόπτες και ρακόρ σύνδεσης, ορειχάλκινος, τοποθετημένος σε μεταλλικό ερμάριο 
αναλόγων διαστάσεων με κάλυμμα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση συλλέκτη, ρακόρ, 
διακοπτών και μικροϋλικών και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, σύνδεσης με τα δίκτυα και 
παράδοση σε λειτουργία. 
Τιμή ενός τεμ  
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ        116,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-19 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 7   
Συλλέκτης ύδρευσης έντεκα αναχωρήσεων DN15 (για το κρύο νερό) με ενσωματωμένους 
διακόπτες και ρακόρ σύνδεσης, ορειχάλκινος, τοποθετημένος σε μεταλλικό ερμάριο 
αναλόγων διαστάσεων με κάλυμμα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση συλλέκτη, ρακόρ, 
διακοπτών και μικροϋλικών και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, σύνδεσης με τα δίκτυα και 
παράδοση σε λειτουργία. 
Τιμή ενός τεμ  
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ       124,00 

 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-20 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 7   
Μεταλλικό ερμάριο συλλεκτών θέρμανσης διαστάσεων 45Χ60cm από λαμαρίνα πάχους 
1mm, χρωματισμένου με δύο στρώσεις μινίου και δύο ελαιοχρώματος δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση ερμαρίου και μικροϋλικών και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και στερέωσης. 
Τιμή ενός τεμ  
ΕΥΡΩ: ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                    60,00 

 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-21 
Κωδικός αναθεώρησης      ΗΛΜ-40 
Θερμική μόνωση σωλήνων διαμέτρου DN20 πάχους 9mm, με υλικό από συνθετικό 
καουτσούκ ενδ. τύπου Armaflex, κατάλληλο για σωλήνες ψύξης και θέρμανσης ( -40 έως 
105oC ) με συντελεστή αντίστασης σε εισχώρηση υδρατμών μ>5000, θερμική αγωγιμότητα 
λ(0oC) <0,036 W/(mK) (σε μέση θερμοκρασία 10οC). Κοπή συγκόλληση της ραφής κατά 
μήκος και εγκάρσια στις ενώσεις με ειδική κόλλα κατά τις υποδείξεις του εργοστασίου 
κατασκευής του μονωτικού υλικού. Όλες οι εγκάρσιες ενώσεις θα καλυφθούν με ειδική 
αυτοκόλλητη ταινία της ίδιας εταιρείας πάχους 3 mm και πλάτους 50mm. Δηλαδή προμήθεια 
μεταφορά επί τόπου, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά πλήρως τοποθετημένο.  
Τιμή ενός  m  
ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                            3,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-22 
Κωδικός αναθεώρησης      ΗΛΜ-40 



Θερμική μόνωση σωλήνων διαμέτρου DN20 πάχους 13 mm με προστασία UV λευκού 
χρώματος, με υλικό από συνθετικό καουτσούκ ενδ. τύπου Armaflex, κατάλληλο για σωλήνες 
ψύξης και θέρμανσης ( -40 έως 105oC ) με συντελεστή αντίστασης σε εισχώρηση υδρατμών 
μ>5000, θερμική αγωγιμότητα λ(0oC) <0,036 W/(mK) (σε μέση θερμοκρασία 10οC). Κοπή 
συγκόλληση της ραφής κατά μήκος και εγκάρσια στις ενώσεις με ειδική κόλλα κατά τις 
υποδείξεις του εργοστασίου κατασκευής του μονωτικού υλικού. Όλες οι εγκάρσιες ενώσεις θα 
καλυφθούν με ειδική αυτοκόλλητη ταινία της ίδιας εταιρείας πάχους 3 mm και πλάτους 50mm. 
Δηλαδή προμήθεια μεταφορά επί τόπου, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά πλήρως 
τοποθετημένο.  
Τιμή ενός m   
ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                            3,50 

 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-23 
Κωδικός αναθεώρησης      ΥΔΡ-6065 
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - 
ημιβραχώδη (μη απαιτούντα διατρητικά μηχανήματα ή εκρηκτικά), οποιουδήποτε πλάτους 
πυθμένα και βάθους, με την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων δένδρων περιμέτρου μέχρι 
50cm, και θάμνων στο εύρος του ορύγματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-01-
00 ‘’Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων’’.  
Το πλάτος εκσκαφής του χαντακιού καθορίζεται σε 0,40 μ. και το βάθος εκσκαφής σε 1,0 μ. 
περίπου. Σε περίπτωση διασταύρωσης με αγωγό αποχέτευσης, σε μήκος 1,5 μ. από κάθε 
πλευρά της διασταύρωσης, καθώς και στις αλλαγές διευθύνσεως των αγωγών ύδρευσης, και 
στις μεγάλες ευθυγραμμίες ανά 30 μ., θα γίνει εγκιβωτισμός των σωλήνων ύδρευσης σε 
άοπλο σκυρόδεμα C 12/15, διαστάσεων 3,0 Χ 0,60 Χ 0,50 μ. 
 Η τοποθέτηση του σωλήνα ύδρευσης μέσα στο χαντάκι θα γίνει πάνω σε στρώμα 
άμμου πάχους 15 εκ. Αφού τοποθετηθεί ο σωλήνας θα σκεπαστεί με άμμο πάχους 15 εκ. 
πάνω από αυτό και θα γίνει επίχωση του χαντακιού με χώματα απαλλαγμένα από βραχώδη 
υλικά. Τα υπόλοιπα προϊόντα της εκσκαφής, που δεν χρειάζονται για την επίχωση του 
χαντακιού, θα φορτωθούν επί αυτοκινήτου και θα μεταφερθούν σε εγκεκριμένο χώρο 
απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) βάσει αρχικών και τελικών διατομών και σύμφωνα με τις 
γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη.  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                             19,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-24 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 8    
Σωλήνας αποχέτευσης από αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο με στεγανωτικό δακτύλιο 
διπλού χείλους, διαμέτρου DN 40 πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά 
τεμάχια κάθε σχήματος (εκτός από σιφώνια), τα υλικά σύνδεσης στερέωσης κλπ., η εργασία 
για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός   m  
ΕΥΡΩ: ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ            12,80 



 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-25 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 8    
Σωλήνας αποχέτευσης από αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο με στεγανωτικό δακτύλιο 
διπλού χείλους, διαμέτρου DN 50 πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά 
τεμάχια κάθε σχήματος (εκτός από σιφώνια), τα υλικά σύνδεσης στερέωσης κλπ., η εργασία 
για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός   m  
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ            13,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-26 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 8    
Σωλήνας αποχέτευσης από αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο με στεγανωτικό δακτύλιο 
διπλού χείλους, διαμέτρου DN 70 πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά 
τεμάχια κάθε σχήματος (εκτός από σιφώνια), τα υλικά σύνδεσης στερέωσης κλπ., η εργασία 
για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός   m  
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ            19,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-27 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 8    
Σωλήνας αποχέτευσης από αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο με στεγανωτικό δακτύλιο 
διπλού χείλους, διαμέτρου DN 100 πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά 
τεμάχια κάθε σχήματος (εκτός από σιφώνια), τα υλικά σύνδεσης στερέωσης κλπ., η εργασία 
για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός   m  
ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ            23,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-28 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 8    
Σωλήνας αποχέτευσης από αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο με στεγανωτικό δακτύλιο 
διπλού χείλους, διαμέτρου DN 125 πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά 
τεμάχια κάθε σχήματος (εκτός από σιφώνια), τα υλικά σύνδεσης στερέωσης κλπ., η εργασία 
για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός   m  
ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ            26,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-29 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 8    
Σωλήνας αποχέτευσης από αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο με στεγανωτικό δακτύλιο 
διπλού χείλους, διαμέτρου DN 150 πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά 
τεμάχια κάθε σχήματος (εκτός από σιφώνια), τα υλικά σύνδεσης στερέωσης κλπ., η εργασία 
για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός   m  



ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ            35,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-30 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 21     
Υποβρύχια αντλία ακαθάρτων νερών και λυμάτων, παροχής 6,00m3/h-4,00mΣΥ,  
τοποθετημένη μέσα σε φρεάτιο,  σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή δηλ. προμήθεια και 
εγκατάσταση αντλίας μέσα σε φρεάτιο, εξαρτήματα και μικροϋλικά  επί τόπου και εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το 
ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκατάστασης. 
Τιμή ενός τεμαχίου  
ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ       270,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-31 
Κωδικός αναθεώρησης     ΗΛΜ-8 
Ειδικό τεμάχιο εξαερισμού κεραμιδιού με καπέλο από P.V.C, με αντοχή στην υπεριώδη 
ακτινοβολία και ρυθμιζόμενη βάση κεραμίδι, με τα υλικά για την σύνδεση με σωλήνα 
πολυπροπυλενίου, πλήρως τοποθετημένο και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, 
ονομαστικής διαμέτρου DN 75.  
Τιμή ενός τεμ  
ΕΥΡΩ: ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                   60,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-32  
Κωδικός αναθεώρησης        ΗΛΜ-8 
Μηχανοσίφωνας πλαστικού τύπου από P.V.C, διαμέτρου DN 160, βαρέως τύπου (6 atm), 
πλήρως τοποθετημένος μετά των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης και 
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός τεμ  
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ             100,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-33 
Κωδικός αναθεώρησης   ΗΛΜ-8 
Πλαστικό σιφόνι δαπέδου από πολυπροπυλένιο, υψηλής αντοχής, βαρέως τύπου με κόφτρα, 
σχάρα ανοξείδωτη, περιστρεφόμενη επέκταση ρυθμιζόμενη στο ύψος με τα μικροϋλικά 
σύνδεσης και την εργασία πλήρης εγκατάστασης, και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και 
τα λοιπά συμβατικά τεύχη.  
Διαμέτρων DN 40- DN 50 (είσοδοι) & DN 50 (έξοδος), πίεσης    6 atm 
Τιμή ενός τεμ  
ΕΥΡΩ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ            45,00 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-34 
Κωδικός αναθεώρησης   ΗΛΜ-8 



Πλαστικό σιφόνι δαπέδου από από πολυπροπυλένιο, υψηλής αντοχής, βαρέως τύπου με 
κόφτρα, σχάρα ανοξείδωτη, περιστρεφόμενη επέκταση ρυθμιζόμενη στο ύψος με τα 
μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρης εγκατάστασης, και σύμφωνα με την τεχνική 
περιγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη.  
Διαμέτρων DN 50(είσοδοι) & DN 75 (έξοδος), πίεσης    6 atm 
Τιμή ενός τεμ  
ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                   50,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-35  
Κωδικός αναθεώρησης        ΗΛΜ-4 
Τοποθέτηση φρεατίου παροχής ύδρευσης διαστάσεων 40cmx40cm, ίσιο ή κωνικό, με 
κάλυμμα από ελατό χυτοσιδηρό κλάσης Α-15.  
 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση προκατασκευασμένου φρεατίου 
παροχής ύδρευσης, νέας παροχής ή για την αντικατάσταση υφισταμένου που έχει θραυστεί. 
 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
α.  Η διάνοιξη ορύγματος στο πεζοδρόμιο για την εγκατάσταση του φρεατίου. 
β.  Η τοποθέτηση και πάκτωση με σκυρόδεμα του μεταλλικού πλαισίου έδρασης του 
φρεατίου. 
γ.  Η τοποθέτηση και στερέωση του νέου φρεατίου και η πλήρωση του διακένου του 
ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου, μέχρι την στάθμη έδρασης της πλακόστρωσης ή 
επίστρωσης του πεζοδρομίου. 
δ.  Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην πρότερά του κατάσταση σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων 
δικτύων" 
ε.  Η φόρτωση και μεταφορά των μπαζών σε οποιαδήποτε απόσταση και ο πλήρης 
καθαρισμός του χώρου της επέμβασης. 
στ. Το κάλυμμα του φρεατίου από ελατό χυτοσιδηρό κλάσης Α-15 . 
Τιμή ανά τοποθετούμενο φρεάτιο παροχής ύδρευσης (τεμ). 
ΕΥΡΩ: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                               70,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-36  
Κωδικός αναθεώρησης        ΑΤΟΕ-4602 
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων) διαστάσεων 30cm x 30cm, και 
βάθους έως 0,5 m, δηλαδή: διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 Kgr τσιμέντου πάχους 10 
cm δόμηση πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και 
τσιμεντοκονιάματος 400 Kgr τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού 
τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ150 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού για 
διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600Kgr 
τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση 
των αχρήστων υλικών και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός τεμ  



ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                  110,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-37  
Κωδικός αναθεώρησης        ΑΤΟΕ-4602 
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων) διαστάσεων 40cm x 40cm, και 
βάθους  0,5 m έως 1,00 m, δηλαδή: διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 Kgr τσιμέντου 
πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και 
τσιμεντοκονιάματος 400 Kgr τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού 
τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ150 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού για 
διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600Kgr 
τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση 
των αχρήστων υλικών και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός τεμ  
ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ         260,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-38  
Κωδικός αναθεώρησης        ΥΔΡ-6752 
Kαλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση 
CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την 
θέση τοποθέτησης). 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του 
πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 
χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα.   
Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται 
αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση) 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της 
φέρουσας ικανότητας. 
ΕΥΡΩ:  ΔΥΟ ΚΑΙ  ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                                                   2,90 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-39 
Κωδικός αναθεώρησης        ΟΔΟ 2672 
Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα. Κατασκευή πλαισίων, καλυμμάτων, εσχαρών, 
αγκυρώσεων και λοιπών απλών σιδηρών εξαρτημάτων φρεατίων, σύμφωνα με την μελέτη, 
από μορφοχάλυβα κατηγορίας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025, γαλβανισμένα εν θερμώ κατά 
ΕΛΟΤ EN ISO 1641. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
α. η προμήθεια των απαιτουμένων διατομών μορφοχάλυβα και η διαμόρφωσή τους σύμφωνα 
με τα σχέδια (κοπές, λοξοτμήσεις, διατρήσεις, συγκολλήσεις κλπ) σε εγκατάσταση 
εξοπλισμένη με τις απαιτούμενες εργαλειομηχανές 
β. το θερμό γαλβάνισμα της έτοιμης κατασκευής  
γ. τα απαιτούμενα εξαρτήματα λειτουργίας και στερέωσης (στροφείς, περικόχλια κλπ), όλα 



γαλβανισμένα εν θερμώ 
δ. η μεταφορά των ετοίμων γαλβανισμένων στοιχείων στην θέση εγκατάστασης 
ε. η διάνοιξη οπών σε υπάρχοντα στοιχεία από σκυρόδεμα για την πάκτωση των 
γαλβανισμένων στοιχείων 
στ. η παρασκευή και εφαρμογή τσιμεντοκονίας για την έδραση και πάκτωση των στοιχείων 
ζ. η τοποθέτηση και στερέωση των γαλβανισμένων στοιχείων στις προβλεπόμενες από την 
μελέτη θέσεις και στάθμες 
Με το παρόν άρθρο τιμολογούνται και οι οπλισμοί σύνδεσης των πλακών ή φορέων 
πρόσβασης με τα ακρόβαθρα.  
Τιμή ανά χιλιόγραμμο γαλβανισμένων σιδηρών εξαρτημάτων πλήρως τοποθετημένων. 

ΕΥΡΩ:  ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ                                                                          2,60 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-40 
Κωδικός αναθεώρησης ΑΤΟΕ-6531 
Κάλυμμα φρεατίων αποτελούμενο από καπάκι και πλαίσιο από αλουμίνιο, διπλό 
παρέμβυσμα, καπάκι βιδωμένο στο πλαίσιο με βίδες τύπου Allen και τελική επιφάνεια 
πλακάκι ίδιο με του δαπέδου όπου θα τοποθετηθεί, συνοδευόμενο με τα αντίστοιχα κλειδιά 
ανύψωσης και χρήσης, πλήρως εγκατεστημένο και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός τεμ. για καθαρό άνοιγμα διαστάσεων 30Χ30cm  
ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ      250,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-41 
Κωδικός αναθεώρησης     ΗΛΜ-14 
Λεκάνη αποχωρητηρίου W.C. από υαλώδη λευκή πορσελάνη, Α΄ ποιότητας, με κάθισμα και 
κάλυμμα Α΄ ποιότητας από βακελίτη αντιμικροβιακό, εργοστασίου που να κατέχει 
Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας με βάση τα πρότυπα ΕΝ ISO 9001 ή ΕΝ ISO 9002, σε 
ισχύ, δηλαδή λεκάνη, κάθισμα με κάλυμμα, δοχείο έκπλυσης διπλής παροχής από λευκή 
πορσελάνη με χωρητικότητα νερού 6lit, ρακόρ, εύκαμπτους σωληνώσεις σύνδεσης (flexible) 
και λοιπά γενικά εξαρτήματα και υλικά στερέωσης και συγκόλλησης επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκατάστασης, και συγκόλλησης στομίων και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός τεμ  
ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ         280,00 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-42 
Κωδικός αναθεώρησης     ΗΛΜ-14 
Λουτήρας ακρυλικός με βαλβίδα εκροής και υπερχείλησης, ρυθμιζόμενο πώμα, 
αντιολισθητικό δάπεδο, βάσεις στήριξης και χειρολαβές σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
προτύπου ΕΛΟΤ/ΕΝ 263 και ΕΝ 198 εργοστασίου που να κατέχει Πιστοποιητικό Διασφάλισης 
Ποιότητας με βάση τα πρότυπα ΕΝ ISO 9001 ή ΕΝ ISO 9002, σε ισχύ, δηλαδή προμήθεια 
λουτήρα ακρυλικού πλήρη και λοιπών γενικών εξαρτημάτων και υλικών στερέωσης και 



συγκόλλησης επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύμφωνα και με την τεχνική 
περιγραφή. 
Τιμή ενός τεμ διαστάσεων 1,60Χ0,80m 
ΕΥΡΩ: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                          500,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-43 
Κωδικός αναθεώρησης     ΗΛΜ-14 
Λουτήρας ακρυλικός με βαλβίδα εκροής και υπερχείλησης, ρυθμιζόμενο πώμα, 
αντιολισθητικό δάπεδο, βάσεις στήριξης και χειρολαβές σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
προτύπου ΕΛΟΤ/ΕΝ 263 και ΕΝ 198 εργοστασίου που να κατέχει Πιστοποιητικό Διασφάλισης 
Ποιότητας με βάση τα πρότυπα ΕΝ ISO 9001 ή ΕΝ ISO 9002, σε ισχύ, δηλαδή προμήθεια 
λουτήρα ακρυλικού πλήρη και λοιπών γενικών εξαρτημάτων και υλικών στερέωσης και 
συγκόλλησης επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύμφωνα και με την τεχνική 
περιγραφή. 
Τιμή ενός τεμ διαστάσεων 1,80Χ0,80m 
ΕΥΡΩ: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ          600,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-44 
Κωδικός αναθεώρησης     ΗΛΜ-14 
Νιπτήρας, υαλώδους λευκής πορσελάνης, Α΄ ποιότητας, πλήρης, διαστάσεων περίπου 
60Χ55 cm με κολόνα δαπέδου για το λουτρό εργοστασίου που να κατέχει Πιστοποιητικό 
Διασφάλισης Ποιότητας με βάση τα πρότυπα ΕΝ ISO 9001 ή ΕΝ ISO 9002, σε ισχύ, με 
βαλβίδα χρωμέ (στραγγιστήρα), πώμα χρωμέ, σιφόνι, στηρίγματα, εύκαμπτους σωλήνες 
σύνδεσης(flexible), ρακόρ, και λοιπά γενικά εξαρτήματα, όπως και μικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκατάστασης, παραδοτέος σε λειτουργία και σύμφωνα με την τεχνική 
περιγραφή. 
Τιμή ενός τεμ 
ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ           240,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-45 
Κωδικός αναθεώρησης     ΗΛΜ-14 
Νιπτήρας, υαλώδους λευκής πορσελάνης, Α΄ ποιότητας, πλήρης, διαστάσεων περίπου 
50Χ35 cm για το W.C. εργοστασίου που να κατέχει Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας με 
βάση τα πρότυπα ΕΝ ISO 9001 ή ΕΝ ISO 9002, σε ισχύ, με βαλβίδα χρωμέ (στραγγιστήρα), 
πώμα χρωμέ, σιφόνι, στηρίγματα, εύκαμπτους σωλήνες σύνδεσης(flexible), ρακόρ, και λοιπά 
γενικά εξαρτήματα, όπως και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, 
παραδοτέος σε λειτουργία και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός τεμ 
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ           190,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-46 
Κωδικός αναθεώρησης     ΗΛΜ-17 



Νεροχύτης από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, 18/10 με δύο γούρνες εργοστασίου που να 
κατέχει Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας με βάση τα πρότυπα ΕΝ ISO 9001 ή ΕΝ ISO 
9002, σε ισχύ, διαστάσεων περίπου 1,00Χ0,50m βαλβίδα (στραγγιστήρα), σιφώνι, 
στηρίγματα, ρακόρ, εύκαμπτους σωληνώσεις σύνδεσης (flexible) και λοιπά γενικά 
εξαρτήματα, όπως και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, παραδοτέος 
σε λειτουργία και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός τεμ 
ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ          250,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-47  
Κωδικός αναθεώρησης     ΗΛΜ-13 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού νερού, κουζίνας με κορμό ορειχάλκινο, 
επιχρωμιωμένο ½΄΄, επί νεροχύτου μίας οπής με αποσπώμενο ντους (ρουξούνι), επιλογή δύο 
τρόπων ροής και η οποία να πληροί την προδιαγραφή  ΕΝ 200 ή άλλου εργοστασίου που να 
κατέχει Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας με βάση τα πρότυπα ΕΝ ISO 9001 ή ΕΝ ISO 
9002, σε ισχύ,  δηλαδή αναμεικτική μπαταρία και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός τεμ  
ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                            200,00 
  
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-48 
Κωδικός αναθεώρησης     ΗΛΜ-13 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού νερού, με κορμό ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο ½΄΄ 
επί νιπτήρος μίας οπής με αυτόματη βαλβίδα, ενσωματωμένο φίλτρο, ευρωπαϊκής 
προέλευσης και η οποία να πληροί την προδιαγραφή  ΕΝ 200, που να κατέχει Πιστοποιητικό 
Διασφάλισης Ποιότητας με βάση τα πρότυπα ΕΝ ISO 9001 ή ΕΝ ISO 9002, σε ισχύ,  δηλαδή 
μπαταρία και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους 
εγκατάστασης και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός τεμ  
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                      180,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-49 
Κωδικός αναθεώρησης     ΗΛΜ-13 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού νερού ½΄΄, χρωμέ,  για λουτήρα  επίτοιχη με σπιράλ 
1,50m, “τηλέφωνο” δύο λειτουργιών και σταθερό στήριγμα εργοστασίου που να κατέχει 
Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας με βάση τα πρότυπα ΕΝ ISO 9001 ή ΕΝ ISO 9002, σε 
ισχύ,  δηλαδή μπαταρία και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και 
πλήρους εγκατάστασης και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός τεμ  
ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                              200,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-50 
Κωδικός αναθεώρησης     ΗΛΜ-14 



Χαρτοθήκη πορσελάνης 15Χ15 cm, χωνευτή, λευκής πορσελάνης, που να κατέχει 
Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας με βάση τα πρότυπα ΕΝ ISO 9001 ή ΕΝ ISO 9002, σε 
ισχύ, πλήρης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης και 
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός τεμ  
ΕΥΡΩ: ΣΑΡΑΝΤΑ  ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                     40,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-51 
Κωδικός αναθεώρησης     ΗΛΜ-14 
Πετσετοκρεμάστρα πλήρης, διπλή χωνευτή, λευκής πορσελάνης, εργοστασίου που να κατέχει 
Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας με βάση τα πρότυπα ΕΝ ISO 9001 ή ΕΝ ISO 9002, σε 
ισχύ, πλήρης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης και 
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός τεμ  
ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ  ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ            50,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-52 
Κωδικός αναθεώρησης     ΗΛΜ-14 
Άγγιστρο (γάντζος) ανάρτησης, διπλό χωνευτό, λευκής πορσελάνης, εργοστασίου που να 
κατέχει Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας με βάση τα πρότυπα ΕΝ ISO 9001 ή ΕΝ ISO 
9002, σε ισχύ, πλήρης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθέτησης και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός τεμ  
ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                    25,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-53 
Κωδικός αναθεώρησης     ΗΛΜ-14 
Σαπωνοσπογγοθήκη πλήρης χωνευτή λευκής πορσελάνης, εργοστασίου που να κατέχει 
Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας με βάση τα πρότυπα ΕΝ ISO 9001 ή ΕΝ ISO 9002, σε 
ισχύ, πλήρης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης και 
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός τεμ διαστάσεων 30Χ15 cm 
ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ              25,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-54 
Κωδικός αναθεώρησης     ΗΛΜ-14 
Εταζέρα πλήρης χωνευτή λευκής πορσελάνης, εργοστασίου που να κατέχει Πιστοποιητικό 
Διασφάλισης Ποιότητας με βάση τα πρότυπα ΕΝ ISO 9001 ή ΕΝ ISO 9002, σε ισχύ, πλήρης, 
δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης και σύμφωνα με 
την τεχνική περιγραφή.  
Τιμή ενός τεμ. μήκους 0,60 μέτρων περίπου 
ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ           25,00 
 



 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-55 
Κωδικός αναθεώρησης     ΗΛΜ-14 
Σαπωνοθήκη πλήρης χωνευτή λευκής πορσελάνης, εργοστασίου που να κατέχει 
Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας με βάση τα πρότυπα ΕΝ ISO 9001 ή ΕΝ ISO 9002, σε 
ισχύ, πλήρης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης και 
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός τεμ διαστάσεων 15Χ15 cm 
ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ  ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ               20,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-56 
Κωδικός αναθεώρησης     ΗΛΜ-14 
Έπιπλο μπάνιου καθρέπτη-ερμαρίου από ινοσανίδα (MDF) ανθυγρή, πάχους 16mm, από 
λευκή λάκα, συνολικής επιφάνειας 0,42-0,50m2, δηλαδή υλικά, μικροϋλικά και εξαρτήματα 
σύνδεσης, τοποθέτησης, στερέωσης, σφράγισης επί τόπου, εργασία πλήρους κατασκευής και 
τοποθέτησης και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός τεμ.  
ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                        200,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-57 
Κωδικός αναθεώρησης     ΗΛΜ-14 
Καθρέπτης τοίχου με πάχος 5mm και κορνίζα από ενισχυμένο PVC, συνολικής επιφάνειας 
0,30-0,42m2, δηλαδή υλικά, μικροϋλικά και εξαρτήματα σύνδεσης, τοποθέτησης, στερέωσης, 
σφράγισης επί τόπου, εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης και σύμφωνα με την 
τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός τεμ.  
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ            100,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-58 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 8     
Πλαστικός σωλήνας σύνδεσης απορροής ομβρίων μπαλκονιού με κατακόρυφη στήλη από 
σκληρό P.V.C., λευκού χρώματος, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης 
κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφωμένη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό 
δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε 
σχήματος, τα υλικά σύνδεσης στερέωσης κλπ., η εργασία για πλήρη εγκατάσταση και 
σύνδεση και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός   m, πίεσης  6 atm, Διαμέτρου DN 50 
ΕΥΡΩ: ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                  8,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-59  
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 8     



Πλαστικός σωλήνας κατακόρυφης στήλης απορροής ομβρίων από σκληρό P.V.C., λευκού 
χρώματος, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με 
διαμορφωμένη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, 
πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος, τα υλικά 
σύνδεσης στερέωσης κλπ., η εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση και σύμφωνα με 
την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός   m, πίεσης  6 atm, Διαμέτρου DN 75 
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                16,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-60  
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 8     
Πλαστικός σωλήνας οριζόντιου συλλεκτήριου αγωγού ομβρίων από σκληρό P.V.C., λευκού 
χρώματος, ανοικτής ημικυκλικής διατομής, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή 
κατάλληλης κόλλας ή με μηχανικό τρόπο που να εξασφαλίζει στεγανότητα (παρεμβάλλοντας 
ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας), πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά 
τεμάχια κάθε σχήματος, τα υλικά σύνδεσης στερέωσης κλπ., η εργασία για πλήρη 
εγκατάσταση και σύνδεση και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός   m, πίεσης  6 atm, Διαμέτρου DN 125 
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                               18,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-61  
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 8     
Απορροή ομβρίων δαπέδου μπαλκονιού από σκληρό P.V.C.,, με έξοδο Φ50 και ανοξείδωτο 
σχαράκι Φ100 με επέκταση ρυθμιζόμενη στο ύψος με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την 
εργασία πλήρης εγκατάστασης, και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός  τεμαχίου 
ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                     25,00 
  



 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β.1.2. ΘΕΡΜΑΝΣΗ  

 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-62 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 4   
Σωλήνας πλαστικός από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (PE-Χ), με φράγμα οξυγόνου, διαμέτρου 
DN16, κατάλληλος για θέρμανση, με πάχος τοιχώματος 2mm, τοποθετημένος, με όλα τα 
ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και 
συγκολλήσεως, δηλαδή πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ, 
καμπύλες στήριξης κλπ., επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως, 
δοκιμών  πιέσεως και λειτουργίας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός m  
ΕΥΡΩ: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ                                    5,60 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-63 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 4   
Σωλήνας πλαστικός από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (PE-Χ), με φράγμα οξυγόνου, διαμέτρου 
DN20, κατάλληλος για θέρμανση, με πάχος τοιχώματος 2mm, τοποθετημένος, με όλα τα 
ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και 
συγκολλήσεως, δηλαδή πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ, 
καμπύλες στήριξης κλπ., επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως, 
δοκιμών  πιέσεως και λειτουργίας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός m  
ΕΥΡΩ: ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ                                         6,30 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-64 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 4   
Σωλήνας πλαστικός από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (PE-Χ), με φράγμα οξυγόνου, διαμέτρου 
DN26, κατάλληλος για θέρμανση, με πάχος τοιχώματος 3mm, τοποθετημένος, με όλα τα 
ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και 
συγκολλήσεως, δηλαδή πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ, 
καμπύλες στήριξης κλπ., επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως, 
δοκιμών  πιέσεως και λειτουργίας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός m  
ΕΥΡΩ: ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ                                         9,50 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-65 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 4   
Σωλήνας πλαστικός από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (PE-Χ), με φράγμα οξυγόνου, διαμέτρου 
DN28, κατάλληλος για θέρμανση, με πάχος τοιχώματος 3mm, τοποθετημένος, με όλα τα 
ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και 
συγκολλήσεως, δηλαδή πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ, 
καμπύλες στήριξης κλπ., επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως, 
δοκιμών  πιέσεως και λειτουργίας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 



Τιμή ενός m  
ΕΥΡΩ: ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ                                               15,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-66 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 5   
Προμήθεια και εγκατάσταση χαλυβδοσωλήνα μαύρου χωρίς ραφή, διαμέτρου 30/35mm, 
τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα 
ειδικά τεμάχια σύνδεσης και τα υλικά στήριξης συγκόλλησης κλπ.(σύμφωνα και με την τεχνική 
περιγραφή-σχέδια της μελέτης) και η εργασία πλήρους εγκατάστασης, συγκόλλησης και 
δοκιμές πίεσης και λειτουργίας. 
Τιμή ενός m   
ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                   35,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-67 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 5   
Προμήθεια και εγκατάσταση χαλυβδοσωλήνα μαύρου χωρίς ραφή, διαμέτρου 35/40mm, 
τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα 
ειδικά τεμάχια σύνδεσης και τα υλικά στήριξης συγκόλλησης κλπ.(σύμφωνα και με την τεχνική 
περιγραφή-σχέδια της μελέτης) και η εργασία πλήρους εγκατάστασης, συγκόλλησης και 
δοκιμές πίεσης και λειτουργίας. 
Τιμή ενός m   
ΕΥΡΩ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                             41,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-68 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 5   
Προμήθεια και εγκατάσταση χαλυβδοσωλήνα μαύρου χωρίς ραφή, διαμέτρου 51/56mm, 
τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα 
ειδικά τεμάχια σύνδεσης και τα υλικά στήριξης συγκόλλησης κλπ.(σύμφωνα και με την τεχνική 
περιγραφή-σχέδια της μελέτης) και η εργασία πλήρους εγκατάστασης, συγκόλλησης και 
δοκιμές πίεσης και λειτουργίας. 
Τιμή ενός m   
ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                   58,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-69 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 5   
Προμήθεια και εγκατάσταση χαλυβδοσωλήνα μαύρου χωρίς ραφή, διαμέτρου 130/141mm, 
τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα 
ειδικά τεμάχια σύνδεσης και τα υλικά στήριξης συγκόλλησης κλπ.(σύμφωνα και με την τεχνική 
περιγραφή-σχέδια της μελέτης) και η εργασία πλήρους εγκατάστασης, συγκόλλησης και 
δοκιμές πίεσης και λειτουργίας. 
Τιμή ενός m   
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                           120,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-70 



Κωδικός αναθεώρησης      ΗΛΜ-40 
Θερμική μόνωση σωλήνων διαμέτρου DN16 πάχους 9mm, με υλικό από συνθετικό 
καουτσούκ ενδ. τύπου Armaflex, κατάλληλο για σωλήνες ψύξης και θέρμανσης ( -40 έως 
105oC ) με συντελεστή αντίστασης σε εισχώρηση υδρατμών μ>5000, θερμική αγωγιμότητα 
λ(0oC) <0,036 W/(mK) (σε μέση θερμοκρασία 10οC). Κοπή συγκόλληση της ραφής κατά 
μήκος και εγκάρσια στις ενώσεις με ειδική κόλλα κατά τις υποδείξεις του εργοστασίου 
κατασκευής του μονωτικού υλικού. Όλες οι εγκάρσιες ενώσεις θα καλυφθούν με ειδική 
αυτοκόλλητη ταινία της ίδιας εταιρείας πάχους 3 mm και πλάτους 50mm. Δηλαδή προμήθεια 
μεταφορά επί τόπου, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά πλήρως τοποθετημένο.  
Τιμή ενός  m  
ΕΥΡΩ: ΔΥΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                            2,80 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-71 
Κωδικός αναθεώρησης      ΗΛΜ-40 
Θερμική μόνωση σωλήνων διαμέτρου DN26 πάχους 9mm, με υλικό από συνθετικό 
καουτσούκ ενδ. τύπου Armaflex, κατάλληλο για σωλήνες ψύξης και θέρμανσης ( -40 έως 
105oC ) με συντελεστή αντίστασης σε εισχώρηση υδρατμών μ>5000, θερμική αγωγιμότητα 
λ(0oC) <0,036 W/(mK) (σε μέση θερμοκρασία 10οC). Κοπή συγκόλληση της ραφής κατά 
μήκος και εγκάρσια στις ενώσεις με ειδική κόλλα κατά τις υποδείξεις του εργοστασίου 
κατασκευής του μονωτικού υλικού. Όλες οι εγκάρσιες ενώσεις θα καλυφθούν με ειδική 
αυτοκόλλητη ταινία της ίδιας εταιρείας πάχους 3 mm και πλάτους 50mm. Δηλαδή προμήθεια 
μεταφορά επί τόπου, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά πλήρως τοποθετημένο.  
Τιμή ενός  m  
ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                            3,50 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-72 
Κωδικός αναθεώρησης      ΗΛΜ-40 
Θερμική μόνωση σωλήνων διαμέτρου DN28 πάχους 13mm, με υλικό από συνθετικό 
καουτσούκ ενδ. τύπου Armaflex, κατάλληλο για σωλήνες ψύξης και θέρμανσης ( -40 έως 
105oC ) με συντελεστή αντίστασης σε εισχώρηση υδρατμών μ>5000, θερμική αγωγιμότητα 
λ(0oC) <0,036 W/(mK) (σε μέση θερμοκρασία 10οC). Κοπή συγκόλληση της ραφής κατά 
μήκος και εγκάρσια στις ενώσεις με ειδική κόλλα κατά τις υποδείξεις του εργοστασίου 
κατασκευής του μονωτικού υλικού. Όλες οι εγκάρσιες ενώσεις θα καλυφθούν με ειδική 
αυτοκόλλητη ταινία της ίδιας εταιρείας πάχους 3 mm και πλάτους 50mm. Δηλαδή προμήθεια 
μεταφορά επί τόπου, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά πλήρως τοποθετημένο.  
Τιμή ενός  m  
ΕΥΡΩ: ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                            7,30 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-73 
Κωδικός αναθεώρησης      ΗΛΜ-40 
Θερμική μόνωση σωλήνων για διάμετρο χαλυβδοσωλήνων 30/35 πάχους 13mm, με υλικό 
από συνθετικό καουτσούκ ενδ. τύπου Armaflex, κατάλληλο για σωλήνες ψύξης και θέρμανσης 
( -40 έως 105oC ) με συντελεστή αντίστασης σε εισχώρηση υδρατμών μ>5000, θερμική 
αγωγιμότητα λ(0oC) <0,036 W/(mK) (σε μέση θερμοκρασία 10οC). Κοπή συγκόλληση της 



ραφής κατά μήκος και εγκάρσια στις ενώσεις με ειδική κόλλα κατά τις υποδείξεις του 
εργοστασίου κατασκευής του μονωτικού υλικού. Όλες οι εγκάρσιες ενώσεις θα καλυφθούν με 
ειδική αυτοκόλλητη ταινία της ίδιας εταιρείας πάχους 3 mm και πλάτους 50mm. Δηλαδή 
προμήθεια μεταφορά επί τόπου, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά πλήρως 
τοποθετημένο.  
Τιμή ενός  m  
ΕΥΡΩ: ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                          11,30 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-74 
Κωδικός αναθεώρησης      ΗΛΜ-40 
Θερμική μόνωση σωλήνων για διάμετρο χαλυβδοσωλήνων 35/40 πάχους 13mm, με υλικό 
από συνθετικό καουτσούκ ενδ. τύπου Armaflex, κατάλληλο για σωλήνες ψύξης και θέρμανσης 
( -40 έως 105oC ) με συντελεστή αντίστασης σε εισχώρηση υδρατμών μ>5000, θερμική 
αγωγιμότητα λ(0oC) <0,036 W/(mK) (σε μέση θερμοκρασία 10οC). Κοπή συγκόλληση της 
ραφής κατά μήκος και εγκάρσια στις ενώσεις με ειδική κόλλα κατά τις υποδείξεις του 
εργοστασίου κατασκευής του μονωτικού υλικού. Όλες οι εγκάρσιες ενώσεις θα καλυφθούν με 
ειδική αυτοκόλλητη ταινία της ίδιας εταιρείας πάχους 3 mm και πλάτους 50mm. Δηλαδή 
προμήθεια μεταφορά επί τόπου, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά πλήρως 
τοποθετημένο.  
Τιμή ενός  m  
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                   13,30 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-75 
Κωδικός αναθεώρησης      ΗΛΜ-40 
Θερμική μόνωση σωλήνων για διάμετρο χαλυβδοσωλήνων 51/56 πάχους 13mm, με υλικό 
από συνθετικό καουτσούκ ενδ. τύπου Armaflex, κατάλληλο για σωλήνες ψύξης και θέρμανσης 
( -40 έως 105oC ) με συντελεστή αντίστασης σε εισχώρηση υδρατμών μ>5000, θερμική 
αγωγιμότητα λ(0oC) <0,036 W/(mK) (σε μέση θερμοκρασία 10οC). Κοπή συγκόλληση της 
ραφής κατά μήκος και εγκάρσια στις ενώσεις με ειδική κόλλα κατά τις υποδείξεις του 
εργοστασίου κατασκευής του μονωτικού υλικού. Όλες οι εγκάρσιες ενώσεις θα καλυφθούν με 
ειδική αυτοκόλλητη ταινία της ίδιας εταιρείας πάχους 3 mm και πλάτους 50mm. Δηλαδή 
προμήθεια μεταφορά επί τόπου, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά πλήρως 
τοποθετημένο.  
Τιμή ενός  m  
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                   15,50 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-76 
Κωδικός αναθεώρησης      ΗΛΜ-40 
Θερμική μόνωση σωλήνων για διάμετρο χαλυβδοσωλήνων 130/141 πάχους 13mm, με υλικό 
από συνθετικό καουτσούκ ενδ. τύπου Armaflex, κατάλληλο για σωλήνες ψύξης και θέρμανσης 
( -40 έως 105oC ) με συντελεστή αντίστασης σε εισχώρηση υδρατμών μ>5000, θερμική 
αγωγιμότητα λ(0oC) <0,036 W/(mK) (σε μέση θερμοκρασία 10οC). Κοπή συγκόλληση της 



ραφής κατά μήκος και εγκάρσια στις ενώσεις με ειδική κόλλα κατά τις υποδείξεις του 
εργοστασίου κατασκευής του μονωτικού υλικού. Όλες οι εγκάρσιες ενώσεις θα καλυφθούν με 
ειδική αυτοκόλλητη ταινία της ίδιας εταιρείας πάχους 3 mm και πλάτους 50mm. Δηλαδή 
προμήθεια μεταφορά επί τόπου, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά πλήρως 
τοποθετημένο.  
Τιμή ενός  m  
ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                    27,00 
 
ΑΡΘΡΟ:ΜΗΧ-77 
Κωδικός αναθεώρησης      ΗΛΜ-40 
Εξωτερική επικάλυψη μόνωσης με φύλλο αλουμινίου 0,6mm , για σωλήνα Φ54 με πάχος 
μόνωσης 13 mm για την προστασία της μόνωσης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου 
του έργου, με τα απαραίτητα υλικά  και  μικροϋλικά στερέωσης της μόνωσης και η 
απαιτούμενη εργασία πλήρους τοποθέτησης και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός m   
ΕΥΡΩ: ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                  8,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-78 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 7   
Συλλέκτες θέρμανσης επτά (7) αναχωρήσεων με ενσωματωμένους διακόπτες (οι συλλέκτες 
επιστροφής θα έχουν εκτός των βανών και βαλβίδες ισοστάθμισης) και ρακόρ σύνδεσης, 
διαμέτρου Φ28, ορειχάλκινος, διαμέτρου αναχωρήσεων και αφίξεων Φ15, τοποθετημένος σε 
μεταλλικό ερμάριο αναλόγων διαστάσεων με κάλυμμα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση 
συλλέκτη, ρακόρ, διακοπτών, ερμαρίου και μικροϋλικών και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, σύνδεσης με τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία. 
Τιμή ενός ζεύγους (προσαγωγής και επιστροφής) 
ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ          205,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-79  
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 7   
Συλλέκτες θέρμανσης εννέα (9) αναχωρήσεων με ενσωματωμένους διακόπτες (οι συλλέκτες 
επιστροφής θα έχουν εκτός των βανών και βαλβίδες ισοστάθμισης) και ρακόρ σύνδεσης, 
διαμέτρου Φ28, ορειχάλκινος, διαμέτρου αναχωρήσεων και αφίξεων Φ15, τοποθετημένος σε 
μεταλλικό ερμάριο αναλόγων διαστάσεων με κάλυμμα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση 
συλλέκτη, ρακόρ, διακοπτών, ερμαρίου και μικροϋλικών και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, σύνδεσης με τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία. 
Τιμή ενός ζεύγους (προσαγωγής και επιστροφής) 
ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                              240,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-80 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 7   



Συλλέκτες θέρμανσης δέκα (10) αναχωρήσεων με ενσωματωμένους διακόπτες (οι συλλέκτες 
επιστροφής θα έχουν εκτός των βανών και βαλβίδες ισοστάθμισης) και ρακόρ σύνδεσης, 
διαμέτρου Φ28, ορειχάλκινος, διαμέτρου αναχωρήσεων και αφίξεων Φ15, τοποθετημένος σε 
μεταλλικό ερμάριο αναλόγων διαστάσεων με κάλυμμα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση 
συλλέκτη, ρακόρ, διακοπτών, ερμαρίου και μικροϋλικών και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, σύνδεσης με τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία. 
Τιμή ενός ζεύγους (προσαγωγής και επιστροφής) 
ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                    285,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-81 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 7   
Μεταλλικό ερμάριο συλλεκτών θέρμανσης διαστάσεων 45Χ60cm από λαμαρίνα πάχους 
1mm, χρωματισμένου με δύο στρώσεις μινίου και δύο ελαιοχρώματος δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση ερμαρίου και μικροϋλικών και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και στερέωσης. 
Τιμή ενός τεμ  
ΕΥΡΩ: ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                    60,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-82 
Κωδικός αναθεώρησης           ΗΛΜ-24 
Ηλεκτρικός θερμαντήρας νερού διπλής ενεργείας με ενσωματωμένο χάλκινο εναλλάκτη 
(σερμπαντίνα), κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, εφοδιασμένος με όλα τα 
αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρύθμισης όπως και τα ασφαλιστικά τους, 
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανα του, και τα υλικά 
και μικροϋλικά στερέωσης και σύνδεσης. Περιλαμβάνονται οι εύκαμπτοι σωλήνες σύνδεσης 
και τα ρακόρ σύνδεσης επί τόπου και η εργασία τοποθέτησης και πλήρους εγκατάστασης. 
Τιμή ενός ΤΕΜ χωρητικότητας  100lit και ισχύος 4 KW  
ΕΥΡΩ: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                        400,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-83 
Κωδικός αναθεώρησης        ΗΛΜ 11     
Σφαιρική βάνα (BALL VALVE), ορειχάλκινη με λαβή, βαρέως τύπου με  εσωτερικό μηχανισμό 
από ανοξείδωτο χάλυβα, με τα μικροϋλικά  σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης 
και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Διαμέτρου  DN 15 για σύνδεση με πλαστική σωλήνα DN16. 
Τιμή ενός τεμ  
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                             13,50 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-84 
Κωδικός αναθεώρησης        ΗΛΜ 11     
Σφαιρική βάνα (BALL VALVE), ορειχάλκινη με λαβή, βαρέως τύπου με  εσωτερικό μηχανισμό 
από ανοξείδωτο χάλυβα, με τα μικροϋλικά  σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης 
και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Διαμέτρου  DN 25 για σύνδεση με πλαστική σωλήνα DN28.  



Τιμή ενός τεμ  
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                             18,40 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-85 
Κωδικός αναθεώρησης        ΗΛΜ 11     
Σφαιρική βάνα (BALL VALVE), ορειχάλκινη με λαβή, βαρέως τύπου με  εσωτερικό μηχανισμό 
από ανοξείδωτο χάλυβα, με τα μικροϋλικά  σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης 
και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Διαμέτρου  DN 32 για σύνδεση με χαλυβδοσωλήνα Φ30/35  
Τιμή ενός τεμ  
ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                       23,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-86 
Κωδικός αναθεώρησης        ΗΛΜ 11     
Σφαιρική βάνα (BALL VALVE), ορειχάλκινη με λαβή, βαρέως τύπου με  εσωτερικό μηχανισμό 
από ανοξείδωτο χάλυβα, με τα μικροϋλικά  σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης 
και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Διαμέτρου  DN 40 για σύνδεση με χαλυβδοσωλήνα Φ35/40 
Τιμή ενός τεμ  
ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                       29,00 
 
ΑΡΘΡΟ:  ΜΗΧ-87 
Κωδικός αναθεώρησης        ΗΛΜ 11     
Σφαιρική βάνα (BALL VALVE), ορειχάλκινη με λαβή, βαρέως τύπου με  εσωτερικό μηχανισμό 
από ανοξείδωτο χάλυβα, με τα μικροϋλικά  σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης 
και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Διαμέτρου  DN 50 για σύνδεση με χαλυβδοσωλήνα Φ51/56 
Τιμή ενός τεμ  
ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                     38,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-88 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 12   
Συρταρωτή βαλβίδα(βάνα), σφηνοειδής, για διάμετρο χαλυβδοσωλήνα 130/141,  χυτοσιδηρά 
πίεσης 10 atm για εγκαταστάσεις σε υδραυλικό δίκτυο δηλ. προμήθεια και προσκόμιση 
συρταρωτής βαλβίδας με τα μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης. 
Διαμέτρου DN 125 για διάμετρο χαλυβδοσωλήνα 130/141   
Τιμή ενός τεμαχίου 
ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ                    250,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-89 
Κωδικός αναθεώρησης        ΗΛΜ 11     
Κρουνός σφαιρικός (ball valve), ορειχάλκινος με λαβή, εκκένωσης δικτύων σωληνώσεων 
βαρέως τύπου με  εσωτερικό μηχανισμό από ανοξείδωτο χάλυβα, με τα μικροϋλικά  
σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 



Διαμέτρου  DN 20  
Τιμή ενός τεμ  
ΕΥΡΩ: ΔEKATΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ             13,20 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-90 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 11   
Βαλβίδα ορειχάλκινη, ρυθμιστική δικτύων σωληνώσεων (Globe Valve), πίεσης 10 atm και 
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή δηλ. προμήθεια και προσκόμιση βαλβίδας ορειχάλκινης, 
με τα μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης. 
Διαμέτρου DN25 για διάμετρο σωλήνα DN28 mm 
Τιμή ενός τεμ  
ΕΥΡΩ: ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                65,00 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-91 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 11   
Βαλβίδα ορειχάλκινη, ρυθμιστική δικτύων σωληνώσεων (Globe Valve), πίεσης 10 atm και 
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή δηλ. προμήθεια και προσκόμιση βαλβίδας ορειχάλκινης, 
με τα μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης. 
Διαμέτρου DN32 για διάμετρο χαλκοσωλήνα DN35 mm 
Τιμή ενός τεμ  
ΕΥΡΩ: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ           77,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-92 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 11   
Βαλβίδα ορειχάλκινη, ρυθμιστική δικτύων σωληνώσεων (Globe Valve), πίεσης 10 atm και 
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή δηλ. προμήθεια και προσκόμιση βαλβίδας ορειχάλκινης, 
με τα μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης. 
Διαμέτρου DN50 για διάμετρο σωλήνα DN56 
Τιμή ενός τεμ  
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ              110,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-93 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 11     
Δίοδη ηλεκτροκίνητη βάνα αυτονομίας, δύο θέσεων, κοχλιωτής σύνδεσης, αποτελούμενη από 
κινητήρα, μοχλισμό και σώμα δίοδης βαλβίδας, με βοηθητική επαφή, ρακόρ σύνδεσης, 
πλήρης με τα υλικά (μετασχηματιστής κλπ.) και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή δηλ. 
προμήθεια, προσκόμιση δίοδης ηλεκτρ/νητης βαλβίδας κλπ., τα μικροϋλικά και εργασία 
πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης παραδοτέα σε λειτουργία. 
Διαμέτρου 1 ¼΄΄ για σωλήνα DN28   
Τιμή ενός τεμ 
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                      110,00 



 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-94 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 11     
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου με ψηφιακή οθόνη και εβδομαδιαίο πρόγραμμα, 
ανεξάρτητο προγραμματιστή για κάθε ημέρα κλπ. με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους 
εγκατάστασης, σύνδεσης και ρύθμισης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, και παραδοτέος 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Τιμή ενός τεμ    
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                    108,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-95 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 11     
Θερμοστάτης αντιπαγετικής προστασίας εξωτερικού περιβάλλοντος με τα υλικά σύνδεσης 
(καλωδιώσεις) και μικροϋλικά και την  εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και 
ρύθμισης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, και παραδοτέος σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
Τιμή ενός τεμ    
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                             120,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-96 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 11 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη, κατακόρυφου ή οριζόντιας τοποθέτησης, πίεσης 10 atm 
με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της με γλωττίδα (κλαπέ) συνδεόμενη με 
σπείρωμα δηλαδή  προμήθεια και προσκόμιση βαλβίδας αντεπιστροφής ορειχάλκινης με τα 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
Διαμέτρου DN50 για διάμετρο χαλκοσωλήνα Φ56 mm 
Τιμή ενός τεμ  
ΕΥΡΩ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                     43,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-97 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 12    
Φίλτρο νερού ή ατμού από χυτοσίδηρο διαμέτρου DN100, με φλάντζες, για διάμετρο 
χαλυβδοσωλήνα 130/141 σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή, με τα μικροϋλικά και την 
εργασία πλήρους εγκατάστασης. 
Τιμή ενός τεμ  
ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                                      310,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-98 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 6 
Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκόλλησης για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων, ονομαστικής πίεσης 
10 atm, με τους αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια, όπως και τα απαιτούμενο 
παρεμβύσματα, πλήρως εγκατεστημένο σε  δίκτυο σωληνώσεων. 
Τιμή ενός ζεύγους για διάμετρο χαλυβδοσωλήνα 130/141  
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ            105,00 



 ΣΗΜ.: Σε περίπτωση τοποθέτησης ενός τεμαχίου φλάντζας ισχύει το μισό της τιμής του 
ζεύγους της αντίστοιχης διαμέτρου 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-99 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 6 
Έξοδος οιονδήποτε διαστάσεων με  το  ανάλογο  σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα 
θερμού ή ψυχρού νερού από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή, πλήρως  εγκατεστημένη, δηλαδή 
προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία 
και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός τεμ διαμέτρου διανομέα ή συλλέκτη 130/141  
ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                    50,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-100 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 11 
Ρακόρ ορειχάλκινο, πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση θέρμανσης 
συμπεριλαμβανομένων των υλικών σύνδεσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εργασία 
σύνδεσης και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός τεμ διαμέτρου Φ16X1/2΄΄  
ΕΥΡΩ: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                     5,30 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-101 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 11 
Ρακόρ ορειχάλκινο, πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση θέρμανσης  
συμπεριλαμβανομένων των υλικών σύνδεσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εργασία 
σύνδεσης και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός τεμ διαμέτρου Φ20X3/4΄΄ 
ΕΥΡΩ: ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ                     6,90 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-102 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 11 
Ρακόρ ορειχάλκινο, πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση θέρμανσης  
συμπεριλαμβανομένων των υλικών σύνδεσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εργασία 
σύνδεσης και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός τεμ διαμέτρου Φ26X1΄΄ και Φ28X1΄΄ 
ΕΥΡΩ: ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ                                  9,50 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-103 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 11 
Ρακόρ ορειχάλκινο, πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση θέρμανσης  
συμπεριλαμβανομένων των υλικών σύνδεσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εργασία 
σύνδεσης και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός τεμ διαμέτρου Φ35 Χ 1 ¼΄΄ 
ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                     21,30 



 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-104 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 11 
Ρακόρ ορειχάλκινο, πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση θέρμανσης  
συμπεριλαμβανομένων των υλικών σύνδεσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εργασία 
σύνδεσης και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός τεμ διαμέτρου Φ4Χ1 ½΄΄  
ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                         26,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-105 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 11 
Ρακόρ ορειχάλκινο, πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση κλιματισμού 
συμπεριλαμβανομένων των υλικών σύνδεσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εργασία 
σύνδεσης και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός τεμ διαμέτρου Φ56Χ2΄΄ 
ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                              50,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-106 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 11     
Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος 3/8 
ins, με βαλβίδα αντεπιστροφής, όλα σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, δηλαδή υλικά και 
μικροϋλικά στο τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία.     
Τιμή ενός τεμ  
ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                28,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-107 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 23     
Σύστημα αυτόματης πλήρωσης εγκατάστασης κλειστού δοχείου διαστολής διαμέτρου 1/2 ins, 
με φίλτρο νερού και βάνα διακοπής (διακόπτη) δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
ρύθμιση και παράδοση   σε πλήρη λειτουργία. 
Τιμή ενός τεμ  
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ          135,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-108 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 31     
Μανόμετρο γλυκερίνης με κρουνό, περιοχής ενδείξεων 0 μέχρι 10 ΑΤΜ δηλ. προσκόμιση 
μανομέτρου με κρουνό με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή . 
Τιμή ενός τεμ  
ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                     30,00 
 



ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-109 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 31    
Θερμόμετρο ωρολογιακού τύπου, περιοχής ένδειξης  0o-100o C, με δίσκο ενδείξεως Φ100 
mm με εμβαπτιζόμενο βύσμα και σπειροειδή σωληνίσκο Φ 2 mm με τα μικροϋλικά και την 
εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία και σύμφωνα με την τεχνική 
περιγραφή. 
Τιμή ενός τεμ  
ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                     30,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-110 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 23 
Δοχείο διαστολής xωρητικότητας 1000 Lit, κλειστό με μεμβράνη, με ταχυσύνδεσμο και βάνα 
εκκένωσης για την εύκολη αποσύνδεση του δοχείου και έλεγχο αυτού, πλήρες με τα 
μικροϋλικά, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές για 
παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
Τιμή ενός τεμ  
ΕΥΡΩ: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ  ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ      2300,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-111 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 21     
Κυκλοφορητής νερού ηλεκτρονικής ρύθμισης (A1, A2, A3), κατάλληλου μανομετρικού ύψους, 
με ρακόρ ή φλάντζες, με θερμομονωτικό κέλυφος ιδίας εταιρείας με τον κυκλοφορητή και  
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή δηλ. προμήθεια και εγκατάσταση κυκλοφορητή, 
εξαρτήματα και μικροϋλικά  επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης με το δίκτυο 
σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και 
πλήρους εγκατάστασης. 
Τιμή ενός τεμαχίου, παροχής 7,50m3/h-4,50mΣΥ /  8,00m3/h-4,60mΣΥ / 7,60m3/h-4,80mΣΥ  
ΕΥΡΩ: ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ    1620,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-112 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 21     
Κυκλοφορητής νερού ηλεκτρονικής ρύθμισης (A4), κατάλληλου μανομετρικού ύψους, με 
ρακόρ ή φλάντζες, με θερμομονωτικό κέλυφος ιδίας εταιρείας με τον κυκλοφορητή και  
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή δηλ. προμήθεια και εγκατάσταση κυκλοφορητή, 
εξαρτήματα και μικροϋλικά  επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης με το δίκτυο 
σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και 
πλήρους εγκατάστασης. 
Τιμή ενός τεμαχίου, παροχής 4,30m3/h-3,50mΣΥ  
ΕΥΡΩ: ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                730,00 
 
ΑΡΘΡΟ ΜΗΧ-113 
Κωδικός Αναθεώρησης  ΗΛΜ-26 



Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου PANEL με θερμοστατική κεφαλή και διακόπτη πλήρως 
εγκατεστημένο  σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή δηλ. προμήθεια , προσκόμιση, εργασία 
εγκατάστασης, σύνδεση μετά του δικτύου σωληνώσεων  περιλαμβανομένων των 
εξαεριστικών, των στηριγμάτων τοίχου ή δαπέδου, ρακόρ, των ορειχάλκινων διακοπτών και 
οποιουδήποτε  μικροϋλικού απαιτηθεί ως και η δοκιμή - παράδοσή τους σε κανονική 
λειτουργία.  
Τιμή ενός τεμαχίου 1.1, θερμικής  απόδοσης 450 kcal/h  
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                  110,00 
 
ΑΡΘΡΟ ΜΗΧ-114 
Κωδικός Αναθεώρησης  ΗΛΜ-26 
Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου PANEL με θερμοστατική κεφαλή και διακόπτη πλήρως 
εγκατεστημένο  σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή δηλ. προμήθεια , προσκόμιση, εργασία 
εγκατάστασης, σύνδεση μετά του δικτύου σωληνώσεων  περιλαμβανομένων των 
εξαεριστικών, των στηριγμάτων τοίχου ή δαπέδου, ρακόρ, των ορειχάλκινων διακοπτών και 
οποιουδήποτε  μικροϋλικού απαιτηθεί ως και η δοκιμή - παράδοσή τους σε κανονική 
λειτουργία.  
Τιμή ενός τεμαχίου 1.1, ύψους 900 mm, θερμικής  απόδοσης 700 kcal/h  
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                  120,00 
 
ΑΡΘΡΟ ΜΗΧ-115 
Κωδικός Αναθεώρησης  ΗΛΜ-26 
Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου PANEL με θερμοστατική κεφαλή και διακόπτη πλήρως 
εγκατεστημένο  σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή δηλ. προμήθεια , προσκόμιση, εργασία 
εγκατάστασης, σύνδεση μετά του δικτύου σωληνώσεων  περιλαμβανομένων των 
εξαεριστικών, των στηριγμάτων τοίχου ή δαπέδου, ρακόρ, των ορειχάλκινων διακοπτών και 
οποιουδήποτε  μικροϋλικού απαιτηθεί ως και η δοκιμή - παράδοσή τους σε κανονική 
λειτουργία.  
Τιμή ενός τεμαχίου 1.1, ύψους 900 mm,θερμικής  απόδοσης 1000 kcal/h  
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                150,00 
 
ΑΡΘΡΟ ΜΗΧ-116 
Κωδικός Αναθεώρησης  ΗΛΜ-26 
Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου PANEL με θερμοστατική κεφαλή και διακόπτη πλήρως 
εγκατεστημένο  σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή δηλ. προμήθεια , προσκόμιση, εργασία 
εγκατάστασης, σύνδεση μετά του δικτύου σωληνώσεων  περιλαμβανομένων των 
εξαεριστικών, των στηριγμάτων τοίχου ή δαπέδου, ρακόρ, των ορειχάλκινων διακοπτών και 
οποιουδήποτε  μικροϋλικού απαιτηθεί ως και η δοκιμή - παράδοσή τους σε κανονική 
λειτουργία.  
Τιμή ενός τεμαχίου 2.2, ύψους 900 mm, θερμικής  απόδοσης 1350 kcal/h  
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                170,00 
 
ΑΡΘΡΟ ΜΗΧ-117 
Κωδικός Αναθεώρησης  ΗΛΜ-26 



Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου PANEL με θερμοστατική κεφαλή και διακόπτη πλήρως 
εγκατεστημένο  σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή δηλ. προμήθεια , προσκόμιση , εργασία 
εγκατάστασης , σύνδεση μετά του δικτύου σωληνώσεων  περιλαμβανομένων των 
εξαεριστικών, των στηριγμάτων τοίχου ή δαπέδου, ρακόρ, των ορειχάλκινων διακοπτών και 
οποιουδήποτε  μικροϋλικού απαιτηθεί ως και η δοκιμή - παράδοσή τους σε κανονική 
λειτουργία.  
Τιμή ενός τεμαχίου 2.2., ύψους 900 mm, θερμικής  απόδοσης 1600 kcal/h  
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ               185,00 
 
ΑΡΘΡΟ ΜΗΧ-118 
Κωδικός Αναθεώρησης  ΗΛΜ-26 
Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου PANEL με θερμοστατική κεφαλή και διακόπτη πλήρως 
εγκατεστημένο  σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή δηλ. προμήθεια , προσκόμιση, εργασία 
εγκατάστασης, σύνδεση μετά του δικτύου σωληνώσεων  περιλαμβανομένων των 
εξαεριστικών, των στηριγμάτων τοίχου ή δαπέδου, ρακόρ, των ορειχάλκινων διακοπτών και 
οποιουδήποτε  μικροϋλικού απαιτηθεί ως και η δοκιμή - παράδοσή τους σε κανονική 
λειτουργία.  
Τιμή ενός τεμαχίου 2.2., ύψους 900 mm και 600 mm, θερμικής  απόδοσης 1900 kcal/h  
ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                     200,00 
 
ΑΡΘΡΟ ΜΗΧ-119 
Κωδικός Αναθεώρησης  ΗΛΜ-26 
Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου PANEL με θερμοστατική κεφαλή και διακόπτη πλήρως 
εγκατεστημένο  σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή δηλ. προμήθεια , προσκόμιση, εργασία 
εγκατάστασης, σύνδεση μετά του δικτύου σωληνώσεων  περιλαμβανομένων των 
εξαεριστικών, των στηριγμάτων τοίχου ή δαπέδου, ρακόρ, των ορειχάλκινων διακοπτών και 
οποιουδήποτε  μικροϋλικού απαιτηθεί ως και η δοκιμή - παράδοσή τους σε κανονική 
λειτουργία.  
Τιμή ενός τεμαχίου 2.2., ύψους 900 mm, θερμικής  απόδοσης 2100 kcal/h  
ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                    210,00 
 
ΑΡΘΡΟ ΜΗΧ-120 
Κωδικός Αναθεώρησης  ΗΛΜ-26 
Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου PANEL με θερμοστατική κεφαλή και διακόπτη πλήρως 
εγκατεστημένο  σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή δηλ. προμήθεια , προσκόμιση, εργασία 
εγκατάστασης, σύνδεση μετά του δικτύου σωληνώσεων  περιλαμβανομένων των 
εξαεριστικών, των στηριγμάτων τοίχου ή δαπέδου, ρακόρ, των ορειχάλκινων διακοπτών και 
οποιουδήποτε  μικροϋλικού απαιτηθεί ως και η δοκιμή - παράδοσή τους σε κανονική 
λειτουργία.  
Τιμή ενός τεμαχίου 2.2., ύψους 900 mm και 600 mm, θερμικής  απόδοσης 2400 kcal/h  
ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                230,00 
 
ΑΡΘΡΟ ΜΗΧ-121 
Κωδικός Αναθεώρησης  ΗΛΜ-26 



Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου PANEL με θερμοστατική κεφαλή και διακόπτη πλήρως 
εγκατεστημένο  σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή δηλ. προμήθεια , προσκόμιση, εργασία 
εγκατάστασης ,σύνδεση μετά του δικτύου σωληνώσεων  περιλαμβανομένων των 
εξαεριστικών, των στηριγμάτων τοίχου ή δαπέδου, ρακόρ, των ορειχάλκινων διακοπτών και 
οποιουδήποτε  μικροϋλικού απαιτηθεί ως και η δοκιμή - παράδοσή τους σε κανονική 
λειτουργία.  
Τιμή ενός τεμαχίου 3.3., ύψους 900 mm και 600 mm, θερμικής  απόδοσης 2600 kcal/h  
ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ  270,00 

ΑΡΘΡΟ ΜΗΧ-122 
Κωδικός Αναθεώρησης  ΗΛΜ-26 
Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου PANEL με θερμοστατική κεφαλή και διακόπτη πλήρως 
εγκατεστημένο  σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή δηλ. προμήθεια , προσκόμιση, εργασία 
εγκατάστασης ,σύνδεση μετά του δικτύου σωληνώσεων  περιλαμβανομένων των 
εξαεριστικών, των στηριγμάτων τοίχου ή δαπέδου, ρακόρ, των ορειχάλκινων διακοπτών και 
οποιουδήποτε  μικροϋλικού απαιτηθεί ως και η δοκιμή - παράδοσή τους σε κανονική 
λειτουργία.  
Τιμή ενός τεμαχίου 3.3., ύψους 900 mm, θερμικής  απόδοσης 2800 kcal/h  
ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ  280,00 

ΑΡΘΡΟ ΜΗΧ-123 
Κωδικός Αναθεώρησης  ΗΛΜ-26 
Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου PANEL με θερμοστατική κεφαλή και διακόπτη πλήρως 
εγκατεστημένο  σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή δηλ. προμήθεια , προσκόμιση, εργασία 
εγκατάστασης, σύνδεση μετά του δικτύου σωληνώσεων  περιλαμβανομένων των 
εξαεριστικών, των στηριγμάτων τοίχου ή δαπέδου, ρακόρ, των ορειχάλκινων διακοπτών και 
οποιουδήποτε  μικροϋλικού απαιτηθεί ως και η δοκιμή - παράδοσή τους σε κανονική 
λειτουργία.  
Τιμή ενός τεμαχίου 3.3., ύψους 900 mm, θερμικής  απόδοσης 2950 kcal/h  
ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ  285,00 

ΑΡΘΡΟ ΜΗΧ-124 
Κωδικός Αναθεώρησης  ΗΛΜ-26 
Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου PANEL με θερμοστατική κεφαλή και διακόπτη πλήρως 
εγκατεστημένο  σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή δηλ. προμήθεια , προσκόμιση, εργασία 
εγκατάστασης ,σύνδεση μετά του δικτύου σωληνώσεων  περιλαμβανομένων των 
εξαεριστικών, των στηριγμάτων τοίχου ή δαπέδου, ρακόρ, των ορειχάλκινων διακοπτών και 
οποιουδήποτε  μικροϋλικού απαιτηθεί ως και η δοκιμή - παράδοσή τους σε κανονική 
λειτουργία.  
Τιμή ενός τεμαχίου 3.3., ύψους 900 mm, θερμικής  απόδοσης 3100 kcal/h  
ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ  290,00 

ΑΡΘΡΟ ΜΗΧ-125 



Κωδικός Αναθεώρησης  ΗΛΜ-26 
Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου ΄΄πετσετοκρεμάστρας΄΄ με διακόπτες πλήρως 
εγκατεστημένο  σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εργασία 
εγκατάστασης , σύνδεση μετά του δικτύου σωληνώσεων  περιλαμβανομένων των 
εξαεριστικών, των στηριγμάτων τοίχου ή δαπέδου, ρακόρ, των ορειχάλκινων διακοπτών και 
οποιουδήποτε  μικροϋλικού απαιτηθεί ως και η δοκιμή - παράδοσή τους σε κανονική 
λειτουργία.  
Τιμή ενός τεμαχίου θερμικής  απόδοσης 900 kcal/h  
ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                 230,00 
 
ΑΡΘΡΟ ΜΗΧ-126 
Κωδικός Αναθεώρησης  ΗΛΜ-26 
Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου ΄΄πετσετοκρεμάστρας΄΄  με διακόπτες πλήρως 
εγκατεστημένο  σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή δηλ. προμήθεια, προσκόμιση , εργασία 
εγκατάστασης, σύνδεση μετά του δικτύου σωληνώσεων  περιλαμβανομένων των 
εξαεριστικών, των στηριγμάτων τοίχου ή δαπέδου, ρακόρ, των ορειχάλκινων διακοπτών και 
οποιουδήποτε  μικροϋλικού απαιτηθεί ως και η δοκιμή - παράδοσή τους σε κανονική 
λειτουργία.  
Τιμή ενός τεμαχίου θερμικής  απόδοσης 1120 kcal/h  
ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                 260,00 
 
ΑΡΘΡΟ ΜΗΧ-127 
Κωδικός Αναθεώρησης  ΗΛΜ-26 
Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου ΄΄πετσετοκρεμάστρας΄΄  με διακόπτες πλήρως 
εγκατεστημένο  σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εργασία 
εγκατάστασης , σύνδεση μετά του δικτύου σωληνώσεων  περιλαμβανομένων των 
εξαεριστικών, των στηριγμάτων τοίχου ή δαπέδου, ρακόρ, των ορειχάλκινων διακοπτών και 
οποιουδήποτε  μικροϋλικού απαιτηθεί ως και η δοκιμή - παράδοσή τους σε κανονική 
λειτουργία.  
Τιμή ενός τεμαχίου θερμικής  απόδοσης 1300 kcal/h  
ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                 280,00 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ MΗΧ-128 
Κωδικός Αναθεώρησης  ΗΛΜ-28 
Προμήθεια και εγκατάσταση χαλύβδινου λέβητα ισχύος 470KW kcal/h και κατάλληλα 
συνεργαζόμενου καυστήρα παροχής 48kg/h περίπου. Στη τιμή περιλαμβάνονται οι 
υδροστάτες καυστήρα και κυκλοφορητών, θερμόμετρο εμβαπτιζόμενο, μανόμετρο, 
καλωδιώσεις, ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα-φίλτρο πετρελαίου, μόνωση προστατευόμενης από 
κάλυμμα λαμαρίνας βαμμένο με χρώμα φωτιάς, βάση από μπετόν, συσκευή καθοδικής 
προστασίας και λοιπά υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους 
εγκατάστασης και ρύθμισης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, όλα σύμφωνα 
με την Τεχνική Περιγραφή.  



Κατ’ αποκοπή τιμή για ένα τεμάχιο  470KW 
ΕΥΡΩ: ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                8200,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-129 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 11     
Προμήθεια ασφαλιστικής βαλβίδας λέβητα με ελατήριο οιασδήποτε πίεσης λειτουργίας με τα 
μικροϋλικά και κάθε εργασία δοκιμών και πλήρους εγκατάστασης.  
Τιμή ενός τεμαχίου διαμέτρου 1 ½΄΄ 
ΕΥΡΩ: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                       425,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-130 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 12     
Σύνδεσμος μεταλλικός διαστολικός, κοχλιωτής σύνδεσης, με ρακόρ, Φ56, τοποθετημένος σε 
σωλήνωση για την παραλαβή των συστολοδιαστολών, για διάμετρο σωλήνα Φ56 και 
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και 
σύνδεση. 
Τιμή ενός τεμαχίου  
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                        142,00 
 
ΑΡΘΡΟ ΜΗΧ-131 
Κωδικός Αναθεώρησης  ΗΛΜ-6 
Διηλεκτρικός σύνδεσμος τύπου ρακόρ χυτοσιδηρός,  κωνικός μαύρος με ειδική 
ηλεκτρομονωτική στεγανωτική ροδέλλα, διαμέτρου 2΄΄ για σύνδεση με σωλήνα διαμέτρου 
Φ56, πλήρως τοποθετημένος, σε εγκατάσταση θέρμανσης δηλ. προμήθεια, προσκόμιση με 
τα μικροϋλικά και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης παραδοτέα σε λειτουργία. 
Τιμή ενός τεμαχίου  
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                 122,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ ΜΗΧ-132 
Κωδικός Αναθεώρησης  ΗΛΜ-29 
Δεξαμενή πετρελαίου 8,00 Μ3 περίπου, ενδεικτικών διαστάσεων πλάτους 2,00m, μήκους 
2,00m, ύψους 2,00m, από λαμαρίνα μαύρη πλήρης με όλα τα εξαρτήματα πληρώσεως , 
εκκενώσεως , αερισμού, δείκτη ελέγχου στάθμης πετρελαίου, σύμφωνα με την τεχνική, 
δοκιμή και παράδοση σε κανονική λειτουργία δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, και  
χρωματισμός γενικώς, ( δηλ. απόξεση και καθαρισμός δια ψήκτρας και σμυριδόπανου, δύο 
στρώσεις ελαιοχρώματος μίνιου και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος), υπέργεια τοποθέτηση, 
σύνδεση με τα δίκτυα σωληνώσεων. Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική 
Περιγραφή. 
Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου  

ΕΥΡΩ: ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ              5000,00 
 
ΑΡΘΡΟ ΜΗΧ-133 



Κωδικός Αναθεώρησης  ΗΛΜ-52 
Προμήθεια και εγκατάσταση πίνακα αυτονομίας δεκαοκτώ ωρομετρητών μετά καλωδίων 
σύνδεσης θερμοστατών, διόδου βάνας κλπ. σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου.  

ΕΥΡΩ: ΧΙΛΙΑ  ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                 1000,00 
 
ΑΡΘΡΟ ΜΗΧ-134 
Κωδικός Αναθεώρησης  ΗΛΜ-19 
Προμήθεια και εγκατάσταση πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 6kg, φορητός 
πλήρης, με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεως του στον τοίχο, πλήρως τοποθετημένος, 
δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη, σύμφωνα και με τη τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός τεμαχίου  
ΕΥΡΩ: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                      78,00 
 
ΑΡΘΡΟ ΜΗΧ-135 
Κωδικός Αναθεώρησης  ΗΛΜ-19 
Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου πυροσβεστήρα οροφής κόνεως 12 Kgr, πλήρης, με 
το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεως του στην οροφή, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή 
προμήθεια, μεταφορά και στήριξη, σύμφωνα και με τη τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός τεμαχίου  
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                      100,00 
 
ΑΡΘΡΟ ΜΗΧ-136 
Κωδικός Αναθεώρησης  ΗΛΜ-19 
Προμήθεια και εγκατάσταση πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός 6 Kgr, πλήρης, με το 
αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεως του στον τοίχο, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή 
προμήθεια, μεταφορά και στήριξη, σύμφωνα και με τη τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός τεμαχίου  
ΕΥΡΩ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                         42,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-137 
Κωδικός αναθεώρησης           ΗΛΜ-40 
Θερμομονωτικό εξάρτημα ανάρτησης των σωλήνων με σκληρό εσωτερικό πυρήνα από 
διογκωμένη πολυουρεθάνη πυκνότητας (RG 145) 145 Kgr/M3 με περίβλημα του πυρήνα από 
κυψελοειδές συνθετικό καουτσούκ περιβάλλεται από μανδύα αλουμινίου πάχους 0,8mm με 
συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ<0,034 W/mK σε μέση θερμοκρασία 00C κατά 
DIN52612, συμπεριφορά στη διάδοση της φωτιάς Β2 κατά DIN4102, συντελεστή αντίστασης 
στη διάχυση υδρατμών μ>7000 κατά DIN52615 δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του 
έργου, με τα απαραίτητα υλικά  και  μικροϋλικά στερέωσης του εξαρτήματος και η 
απαιτούμενη εργασία πλήρους τοποθέτησης και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός τεμαχίου για την στήριξη σωλήνων Φ16 έως και Φ28  
ΕΥΡΩ: ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                             5,00 



 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-138 
Κωδικός αναθεώρησης           ΗΛΜ-40 
Θερμομονωτικό εξάρτημα ανάρτησης των σωλήνων με σκληρό εσωτερικό πυρήνα από 
διογκωμένη πολυουρεθάνη πυκνότητας (RG 145) 145 Kgr/M3 με περίβλημα του πυρήνα από 
κυψελοειδές συνθετικό καουτσούκ περιβάλλεται από μανδύα αλουμινίου πάχους 0,8mm με 
συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ<0,034 W/mK σε μέση θερμοκρασία 00C κατά 
DIN52612, συμπεριφορά στη διάδοση της φωτιάς Β2 κατά DIN4102, συντελεστή αντίστασης 
στη διάχυση υδρατμών μ>7000 κατά DIN52615 δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του 
έργου, με τα απαραίτητα υλικά  και  μικροϋλικά στερέωσης του εξαρτήματος και η 
απαιτούμενη εργασία πλήρους τοποθέτησης και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός τεμαχίου για την στήριξη σωλήνων Φ35 έως και Φ56  
ΕΥΡΩ: ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                          7,00 
 
ΑΡΘΡΟ ΜΗΧ-139 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 28 
Καπνοδόχος και καπναγωγός προκατασκευασμένοι από χρωμονικελιούχο ωστενιτικό 
χάλυβα, εξωτερικής διαμέτρου Φ400, διπλού τοιχώματος (εσωτερικά με χάλυβα AISI 316L και 
εξωτερικά AISI 304) με κεραμική ινώδη μόνωση πάχους 50 mm (ή ισοδύναμου άλλου θερμικά 
υλικού), αποτελούμενοι από ευθύγραμμα τμήματα, γωνίες, διακλαδωτές, μούφες, δοχείο 
συγκέντρωσης αιθάλης, τάπες, στηρίγματα τοίχου, κολλάρα σύνδεσης, αντιανεμική απόληξη 
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
κατασκευής, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης. 
Τιμή ενός  m   
ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                               300,00 
 
ΑΡΘΡΟ ΜΗΧ-140 
Κωδικός Αναθεώρησης  ΥΔΡ-6751 
Σιδηροκατασκευή διαμόρφωσης στηριγμάτων ομαδικής αντικραδασμικής και αντισεισμικής 
ανάρτησης σωλήνων, κλπ. από γαλβανισμένα διάτρητα προφίλ δηλαδή υλικά και μικροϋλικά 
επί τόπου και εργασία κατασκευής, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης. 
Τιμή ενός Χλγ 
ΕΥΡΩ: ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                        6,50 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-141 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 23     
Μειωτής πίεσης περιοχής ρύθμισης από 8.0 έως 1.5 atm με μανόμετρο δηλ. προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση   σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα και με την 
τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ενός τεμαχίου  
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ         130,00 
 
 



ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β.1.3. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 
 
ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-142 
Κωδικός Αναθεώρησης  ΗΛΜ-63 
Προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα ηλεκτρουδραυλικού τύπου αποτελούμενος από α) 
Έμβολο, β) Κύλινδρο  κατασκευασμένο από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή βαρέως τύπου, γ) 
Ηλεκτρικό κινητήρα - αντλία συζευγμένα σε κοινό άξονα κατάλληλο γιά παρεμβολή σε 
ηλεκτρικό δίκτυο πολικής τάσης 380 V,  50Ηz, δ) Σωληνώσεις κατασκευασμένες από ειδικό 
σωλήνα, ανάλογης διατομής, ε) Υδραυλικά όργανα λειτουργίας  και αυτοματισμού,  στ) 
Τροχαλίες,  στην κορυφή του εμβόλου ανάλογης διαμέτρου και διαστάσεων αυλάκων,  ζ) 
αντλία  και  δεξαμενή λαδιού, η) Θάλαμος ανελκυστήρα πολυτελούς κατασκευής και 
εμφανίσεως, κατασκευασμένος σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή και Προδιαγραφές της 
μελέτης πλήρης, θ) Οδηγός ολισθήσεως θαλάμου ανελκυστήρα, ειδικού τύπου από χάλυβα 
κατά DIN 15311, με τις απαιτούμενες αρμοκαλύπτρες, τους κοχλίες, τα περικόχλια, τους 
σφιγκτήρες, την διάταξη αναρτήσεως και πακτώσεως, τα στηρίγματα  στηρίξεως των οδηγών 
στα τοιχεία του φρέατος, από μορφοσίδηρο, σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες από 1.70 m και 
την βαφή τους με αντισκωριακό χρώμα, καθώς και τα λοιπά υλικά και μικροϋλικά, ι) 
Συρματόσχοινο θαλάμου ανελκυστήρα, διαμέτρου σύμφωνα με τους υπολογισμούς, ειδικού 
τύπου για ανελκυστήρες, πολύκλωνο, εύκαμπτο, Τύπου 6Χ19 (1-9-9) 114 συρματίδια και 
καννάβινη ψυχή σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό, 
του εργοστασίου κατασκευής του, που θα αναγράφει την ποιότητα του χάλυβα, τον αριθμό 
των κλώνων και των συρματιδίων και την ειδική αντοχή των συρματιδίων,  που δεν πρέπει να 
είναι μικρότερη από 160 kg/mm2, ια)Ηλεκτρική εξάρτηση  ανελκυστήρα, ταχύτητας έως 1 
m/sec, ικανότητος μέχρι οκτώ (8) άτομα, μέχρι έξι (6) στάσεων, με διάταξη ισοσταθμίσεως, 
πλήρης & κατ' αποκοπή περιλαμβάνουσα  1) τον γενικό πίνακα κινήσεως του ανελκυστήρα 
περιέχοντα τον γενικό ασφαλειοδιακόπτη και τον αυτόματο διακόπτη προστασίας του 
ηλεκτροκινητήρα, 2) τον πίνακα χειρισμού & λειτουργίας περιέχοντα τα όργανα 
μετασχηματισμού, ρύθμισης λειτουργίας, αναστροφής κινήσεως ηλεκτρονόμων ορόφων, 
φωτισμού ασφαλείας, διατάξεως επιβραδύνσεως κλπ., 3) τις κάθε είδους απαιτούμενες 
κομβιοδόχους στο θάλαμο και στις στάσεις, 4) τις κάθε είδους απαιτούμενες σημάνσεις όπως 
δείκτες θέσεως θαλάμου στους ορόφους και στον θάλαμο, προειδοποιητικοί κώδωνες, βέλη 
πορείας κλπ., 5) τον οροφοδιαλογέα αποτελούμενο από τον δίσκο, τις επαφές, το 
συρματόσχοινο, την τροχαλία τανύσεως, το ρυθμιστή ταχύτητας, τους διακόπτες τέρματος 
κλπ, 6)την πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση με τις γραμμές κίνησης χειρισμών φωτεινών 
σημάτων, κωδώνων κινδύνου, φωτισμού φρέατος, ευκάμπτων καλωδίων κλπ. με τα όργανα 
τους και τις συσκευές, την εγκατάσταση  ρευματοδότου 42 V στο μηχανοστάσιο, φορητό 
λαμπτήρα 42 V (παλαντέζα), το σύστημα γειώσεως, τον ηλεκτρονόμο διαφυγής κλπ.  και το 
σύνολο των λοιπών υλικών και μικροϋλικων, βοηθητικών μεταλλικών κατασκευών και την 
εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως, ρυθμίσεως, ελέγχου δοκιμών και την δαπάνη εκδόσεως 
της αδείας λειτουργίας, σύμφωνα και με την τεχνική περιγραφή για παράδοση του 
ανελκυστήρα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς,  σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Εμμεσης ανάρτησης, ταχύτητας 0.64 m/sec, έξι (6) στάσεων Ικανότητας 8 ατόμων. 
Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή. 
Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου 
ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                              30.000,00 
 
 



 
Β.2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ   ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β.2.1. ΙΣΧΥΡΑ  ΡΕΥΜΑΤΑ 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-1 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 41   
Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πλαστικού σωλήνα ηλεκτρικών 
γραμμών,  εντοιχισμένος από P.V.C. δηλ. σωλήνας ευθύς μετά των απαραιτήτων 
προστομίων και μικροϋλικών συνδέσεως επί τόπου του έργου, μετά της εργασίας 
διανοίξεως αυλάκων επί παντός στοιχείου (πλινθοδομές μπετόν, σοβάς και 
πλινθοδομές κλπ.) και στερεώσεως των σωλήνων  με τσιμεντόλασπη, πλήρως 
εγκατεστημένος και σύμφωνα με την  Τεχνική Προδιαγραφή. 
Για κάθε μέτρο μήκους σωλήνα διαμέτρου    
α. Φ. 13,5 
EΥΡΩ: ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                                     3,65 
β. Φ. 16 
EΥΡΩ: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                           5,40 
γ. Φ. 23 
EΥΡΩ: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                               5,55 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-2 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 41   
Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πλαστικού σωλήνα ηλεκτρικών 
γραμμών,  εντοιχισμένος από P.V.C. δηλ. σωλήνας εύκαμπτος (σπιράλ 
πλαστικός) μετά των απαραιτήτων προστομίων και μικροϋλικών συνδέσεως επί 
τόπου του έργου, μετά της εργασίας διανοίξεως αυλάκων επί παντός στοιχείου 
(πλινθοδομές μπετόν, σοβάς και πλινθοδομές κλπ.) και στερεώσεως των 
σωλήνων  με τσιμεντόλασπη, πλήρως εγκατεστημένος και σύμφωνα με την  
Τεχνική Προδιαγραφή. 
α. Φ. 13,5 
EΥΡΩ: ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ    ΛΕΠΤΑ                                                                3,60 
β. Φ. 16 
EΥΡΩ: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                                     5,40 
γ. Φ. 23 
EΥΡΩ: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ                         5,50 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-3 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 42  
Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση χαλύβδινου σωλήνα ηλεκτρικών 
γραμμών, ευθύς με ή χωρίς εσωτερική μόνωση ή πλαστικός, σωλήνας από 
σκληρό P.V.C λείος άκαμπτος υψηλής αντοχής PKS ορατός ή εντοιχισμένος, δηλ. 
σωλήνας μετά των απαραιτήτων εξαρτημάτων αυτού (μούφες, γωνίες κλπ.) των 
κολάρων στερεώσεως και γεφυρώσεως και μικροϋλικών συνδέσεως  μετά της 
βαφής του σωλήνα με δύο στρώσεις ελαιοχρώματος εκλογής της επιβλέψεως, 
κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή . 
Για κάθε μέτρο μήκους χαλυβδοσωλήνα διαμέτρου 



α. Φ. 13,5ή PKS Φ16 
 
EΥΡΩ: ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ    ΛΕΠΤΑ                                                                8,20 
β. Φ. 16ή PKS Φ 20 
EΥΡΩ: ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                                                8,30 
γ. Φ. 21ή PKS Φ 25 
EΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ                                                   10,80 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-4 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 42  
Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση χαλύβδινου σωλήνα ηλεκτρικών 
γραμμών, σπιράλ  χωρίς εσωτερική μόνωση ή πλαστικός, σωλήνας από σκληρό 
P.V.C λείος άκαμπτος υψηλής αντοχής PKS ορατός ή εντοιχισμένος, δηλ. 
σωλήνας μετά των απαραιτήτων εξαρτημάτων αυτού (μούφες, γωνίες κλπ.) των 
κολάρων στερεώσεως και γεφυρώσεως και μικροϋλικών συνδέσεως  μετά της 
βαφής του σωλήνα με δύο στρώσεις ελαιοχρώματος εκλογής της επιβλέψεως, 
κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή . 
Για κάθε μέτρο μήκους χαλυβδοσωλήνα ή PKS διαμέτρου 
α. Φ. 13,5ή PKS Φ16 
EΥΡΩ: ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ                                                               7,40 
β. Φ. 16ή PKS Φ 20 
EΥΡΩ: ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                                                7,60 
γ. Φ. 21ή PKS Φ 25 
EΥΡΩ: ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ                           8,50 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-5 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 41  
Σωλήνας προστασίας υπογείων καλωδίων, από πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας (HDPE) 2ης γενιάς, κατά DIN 8074-8075, PN 10atm και εξωτερικής 
διαμέτρου Φ63, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός μέτρου 
σωλήνα, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, για την κατασκευή υπογείου δικτύου 
διέλευσης ηλεκτρικών καλωδίων, συγκροτούμενου από επί μέρους τεμάχια (ειδικά 
τεμάχια κολλημένα με ειδική κόλλα) και εγκατάσταση αυτών μέσα σε χάνδακα 
βάθους έως 1,00μ, με την άμμο για την κάλυψη του σωλήνα (σε αναλογία), με τα 
υλικά στερέωσης και επισημάνσεως (πλαστική ταινία σήμανσης) μαζί με τον 
απαιτούμενο οδηγό από γαλβανισμένο σύρμα 5mm². 
Για κάθε μέτρο μήκους σωλήνα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 
διαμέτρου Φ63 
EΥΡΩ: ΔΥΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ                                                               2,80 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-6 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 49  
Κυτίο διακλαδώσεως ορατό ή εντοιχισμένο, χαλύβδινο κατάλληλο για 
χαλυβδοσωλήνα δηλαδή κυτίο και μικρουλικά (γύψος, πίσσα μονωτική, κάνναβι, 
μίνιο, ξύλινα τακάκια, διαστολές, συστολές, τάπες κτλ) επί  τόπου  και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως σύμφωνα και με την Τεχνική Περιγραφή.                                                      
Για κάθε τεμάχιο κυτίου διακλαδώσεως Φ13,5 ή Φ16. 



EΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                               10,00 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-7 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 49  
Προμήθεια, μεταφορά και σύνδεση κιτίου διακλαδώσεως πλαστικό κατάλληλο για 
ηλεκτρικό πλαστικό σωλήνα υψηλής αντοχής PKS, επίτοιχο ή εντοιχισμένο, 
πλήρες μετά των μικροϋλικών για την στήριξη και στεγάνωσή του, κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. 
Για κάθε τεμάχιο κιτίου διακλαδώσεως διαστάσεων   
α.Φ70 
EΥΡΩ: ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ  3,55 
β.7 ½ Χ7 ½ εκ. 
EΥΡΩ: ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ                                                        4,40  
γ.10 Χ15 εκ. 
EΥΡΩ: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ  ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ                                                           5,50 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-8 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 49  
Προμήθεια, μεταφορά και σύνδεση κολάρου ορειχάλκινο ή γαλβανισμένο 
γεφυρώσεως χαλυβδοσωλήνων ή κιτίου διακλαδώσεως ή χαλκοσωλήνων μετά 
δύο κοχλιών συσφίξεως πλήρως εγκατεστημένο και  συνδεδεμένο. 
Για κάθε τεμάχιο κολάρου κατάλληλο για χαλυβδοσωλήνα ή χαλκοσωλήνα 
διαμέτρου 
α.   Φ. 13,5 ή Φ.16 ή ½΄΄ 
 EΥΡΩ:ΤΡΙΑΚΑΙΟΓΔΟΝΤΑΛΕΠΤΑ3,80 
β.   Φ. 21 
 EΥΡΩ: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ                                                               5,20 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-9 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 45 
Προμήθεια, μεταφορά και σύνδεση χάλκινου αγωγού γεφυρώσεως 
χαλυβδοσωλήνων ή κιτίων διακλαδώσεως διατομής 6 τ.χ. μονόκλωνος πλήρως 
εγκατεστημένος και συνδεδεμένος. 
Για κάθε μέτρο μήκους αγωγού 
EΥΡΩ: ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ                                                            3,20 

 
 

ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-10 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 45  
Προμήθεια, μεταφορά και σύνδεση γυμνού χάλκινου πολύκλωνου αγωγού 
γειώσεως γαλβανισμένος   τοποθετημένος εντός του χάνδακος ή εντός σωλήνων ή 
επί τοίχου ή επί σχάρας σύμφωνα με το άρθρο Π-310-04 της Τεχνικής  
Προδιαγραφής. 
Για κάθε μέτρο μήκους πολύκλωνου αγωγού διατομής 70 τ.χ 
 EΥΡΩ: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ  ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                                      5,50 
 



 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-11 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 43 
Προμήθεια, μεταφορά εγκατάσταση και σύνδεση αγωγού τύπου ΝΥΑ χάλκινος 
μονόκλωνος ή πολύκλωνος  εγκατεστημένος εντός σωλήνων, ήτοι αγωγός και 
μικροϋλικά συνδέσεως (κάψα ή διακλαδωτήρες) επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως και συνδέσεως σύμφωνα με το άρθρο Π-300-01-2 της Τεχν. 
Προδιαγραφής. 
Για κάθε μέτρο μήκους αγωγού ΝΥΑ διατομής 
α.   1,5  τ.χ. 
EΥΡΩ:  ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ                                                                     1,20 
β.   2,5  τ.χ. 
EΥΡΩ: ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                                                    1,30 
γ.   4  τ.χ. 
EΥΡΩ:  ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                                                  1,40 
δ.   6  τ.χ. 
EΥΡΩ:  ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                                                  1,95 
ε.   16  τ.χ. 
EΥΡΩ: ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                                                    3,60 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-12 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 46 
Προμήθεια, μεταφορά  εγκατάσταση και σύνδεση καλωδίου πεπλατυσμένων 
χάλκινων αγωγών, τύπου ΝΥΙFY ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή  προμήθεια 
υλικών και  μικροϋλικών (γύψος, τσιμέντο, καρφιά στερεώσεως κλπ) και εργασία 
στερεώσεως και συνδέσεως επί τόπου του  έργου, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το 
άρθρο Π-300-01-2     της Τεχνικής Περιγραφής. 
Για κάθε μέτρο μήκους καλωδίου διατομής 
α.  2 X 1,5 τ.χ. 
EΥΡΩ:  ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                                             3,80 
β.  3 X 1,5 τ.χ. 
EΥΡΩ:ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ4,00 
γ.  3 X 2,5 τ.χ. 
EΥΡΩ:ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                                            4,30 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-13 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 102 
Προμήθεια, μεταφορά εγκατάσταση και σύνδεση καλωδίου χάλκινων αγωγών 
τύπου ΝΥΜ ή ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο ή εντός γαλβανισμένου 
σιδηροσωλήνα, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών ( κολάρα, 
τσιμεντοκονίαμα,  στηρίγματα αποστάσεως, φίσερ, βίδες ή HILTI, κάπς, Κως, 
ακροδέκτες,  αναλόγου μεγέθους κλπ.) επί τόπου του έργου, τοποθετημένο σε 
τοίχο ή σε εσχάρα ή εντοιχισμένο σε τοίχο ή οροφή μετά των  απαραιτήτων υλικών 
και μικροϋλικών τοποθετήσεως και συνδέσεως, της  εργασίας διανοίξεως αυλακών 
ή οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου τοποθετήσεως, της διαμορφώσεως 
και συνδέσεως των άκρων του καλωδίου στα αντίστοιχα όργανα διακοπής, κατά τα 
λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. 
Για κάθε μέτρο μήκους καλωδίου διατομής   



α.3 Χ120+70τ.χ. 
EΥΡΩ:   ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                         77,00 
β.3 Χ 1,50 τ.χ. 
EΥΡΩ:   ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                                 5,00 
γ.3 Χ 2,50 τ.χ. 
EΥΡΩ:   ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                                                5,35 
δ.5 Χ 6 τ.χ. 
EΥΡΩ:   ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                              10,70 
 
 
  
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-14 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 52 
Προμήθεια, μεταφορά εγκατάσταση και σύνδεση Ηλεκτρικού πίνακας τύπου STAB 
εντοιχισμένος, μεταλλικός, προστασίας Ρ 30 με γυάλινη θύρα, χωρίς την αξία και 
συνδεσμολογία των οργάνων (διακόπτες, PACCO, ραγοδιακόπτες, ασφάλειες, 
μικροαυτομάτους, ενδεικτικές λυχνίες κλπ.) αλλά με τα απαραίτητα μπαράκια 
γειώσεως  και ουδετέρου, μετά της βαφής των μεταλλικών μερών  δια βασικού 
χρώματος και δύο στρώσεων ελαιοχρώματος, μετά της εργασίας διανοίξεως οπής 
επί του τοίχου, της   στερεώσεως του πίνακα, την εισαγωγή των σωληνώσεων 
εντός αυτού, τη συνδεσμολογία των αναχωρούντων κυκλωμάτων και της παροχής 
στα αντίστοιχα όργανα διακοπής), έλεγχος, δοκιμή και κλείσιμο του πίνακα έτοιμος 
για λειτουργία. 
     Για κάθε πίνακα ως ανωτέρω διαστάσεων  35Χ50   εκ. περίπου 
 EΥΡΩ:  ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                          160,00    
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-15 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 55 
Προμήθεια, μεταφορά εγκατάσταση και σύνδεση Ηλεκτρικού πίνακας τύπου 
ερμαρίου από χαλυβδοέλασμα "ντεκαπέ" και μορφοσίδηρο, προστασίας Ρ43 με 
μεταλλική θύρα, χωρίς την αξία και συνδεσμολογία των οργάνων αυτού (διακόπτες 
PACCO, ραγοδιακόπτες, ασφάλειες, μικροαυτόματοι, ενδεικτικές λυχνίες κλπ)   τα 
οποία καλύπτονται με λαμαρίνα η οποία θα μπορεί να εξάγεται με τη βοήθεια 
τεσσάρων μπουλονιών για τον έλεγχο των όπισθεν αυτής οργάνων, με τα 
απαραίτητα μπαράκια φάσεων γειώσεως και ουδετέρου, μετά  της βαφής των 
μεταλλικών μερών δια βασικού χρώματος και δύο στρώσεων ελαιοχρώματος, μετά 
της εργασίας στερεώσεώς του επί του τοίχου της εισαγωγής  των σωληνώσεων ή 
των καλωδίων εντός αυτού, της συνδεσμολογίας των αναχωρούντων κυκλωμάτων 
και της παροχής στα αντίστοιχα όργανα διακοπής, ελέγχου, δοκιμής και 
κλεισίματος του πίνακα, έτοιμος για λειτουργία και σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 
Για κάθε πίνακα ως ανωτέρω διαστάσεων  
α.   160 Χ 200 Χ 40 εκ (Υ Χ Π Χ Β) 
 EΥΡΩ:ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ  ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ                2.500,00 
β. 35 Χ50   εκ. περίπου 
EΥΡΩ:   ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ  ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ                                        220,00 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-16 



Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ  52 
Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ), εσωτερικών διαστ. 1000Χ800Χ300mm, 
δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός πίλλαρ κατασκευασμένου με 
μεταλλικά πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνίες. λάμες κλπ.), συγκολλημένα ή 
συνδεδεμένα με κοχλίες και εξωτερικό μεταλλικό κιβώτιο από χαλυβδοέλασμα 
ΝΤΕΚΑΠΕ πρεσσαριστό πάχους τουλάχιστον 2 mm. Οι εσωτερικές ωφέλιμες 
διαστάσεις του θα είναι: Πλάτος 1000mm ύψος 800mm και βάθος 300mm. Οι θύρες 
α) θα κλείνουν με την βοήθεια ελαστικού παρεμβύσματος β) περιμετρικά θα είναι δύο 
φορές κεκαμένες κατά ορθή γωνία (στρατζαριστές) για να παρουσιάζουν αυξημένη 
αντοχή στην παραμόρφωση και να εφαρμόζουν καλά στο κλείσιμο γ) θα αναρτώνται 
στο σώμα του πίλλαρ με την βοήθεια μεντεσέδων βαρέως τύπου και δ) θα έχουν 
ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά. Στον εσωτερικό χώρο θα υπάρχει κατασκευή από 
σιδηρογωνίες, ελάσματα, ράγες κλπ. για την στερέωση της ηλεκτρικής διανομής. Το 
επάνω μέρος του πίλλαρ θα έχει σχήμα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της 
υπόλοιπης κατασκευής κατά 6 εκ. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στην 
βροχή και αφού προηγηθεί επιμελής καθαρισμός θα βαφεί με δύο στρώσεις 
χρώματος μινίου και δύο στρώσεις από βερνικόχρωμα αποχρώσεως επιλογής της 
Υπηρεσίας. Στην τιμή του κιβωτίου (πίλλαρ) περιλαμβάνονται επίσης : α) η εκσκαφή 
για την βάση έδρασης του πίλλαρ, β) τα ειδικά τεμάχια γωνίες 45° από πλαστικό 
σωλήνα Φ63 για την διέλευση των καλωδίων, γ) η βάση έδρασης του πίλλαρ η οποία 
θα είναι προκατασκευασμένη ή κατασκευασμένη επί τόπου του έργου 
(περιλαμβάνονται ξυλότυποι κλπ), από σκυρόδεμα ποιότητας C35/45 
(περιλαμβάνεται η αξία του σκυροδέματος), άοπλη, συνολικών διαστάσεων 
1000Χ500Χ700mm (Μήκος Χ Πλάτος Χ Βάθος). Η βάση για την στερέωση του 
μεταλλικού πίνακα θα περιέχει το σύστημα των κοχλιών αγκύρωσης (αγκύριο) που 
θα αποτελείται από ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου Μ16 συνολικού μήκους 
0,55m (μήκος 0,45m και σπείρωμα 0,10m) καλά επεξεργασμένο (περιλαμβάνεται το 
αγκύριο). Δηλαδή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου όλων των υλικών 
που απαιτούνται, για την πλήρη εγκατάσταση ενός κιβωτίου (πίλλαρ), την εργασία 
ενσωμάτωσης των άκρων των υπογείων σωλήνων διελεύσεως των τροφοδοτικών 
καλωδίων, την εργασία εγκατάστασης και γενικά την εκτέλεση κάθε εργασίας 
συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών και μικροϋλικών ανηγμένων σε εργασία για 
την πλήρη και έντεχνη κατασκευή και εγκατάσταση ενός πίλλαρ σύμφωνα με τα 
σχέδια και την Τεχνική Περιγραφή. 
 
Για κάθε κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) ως ανωτέρω διαστ. 
1000Χ800Χ300mm  
EΥΡΩ: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                              370,00    
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-17 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ  51 
Προμήθεια, μεταφορά εγκατάσταση και σύνδεση ασφαλειοδιακόπτου δηλ. 
μονοπολικός ή τριπολικός διακόπτης PACCO ή μαχαιρωτός και με μία ή τρεις 
συντηκτικές ασφάλειες μέσα σε στεγανό κιβώτιο πλήρως εγκατεστημένος και 
συνδεδεμένος και σύμφωνα με τις   Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Για κάθε τεμάχιο ασφαλειοδιακόπτη εντάσεως   
α.  1 Χ25 Α /16Α 
 EΥΡΩ:  ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ                                           45,00 
β.  3 Χ25Α /25Α 



 EΥΡΩ:  ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ                                              68,60 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-18 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ  50 
Προμήθεια, μεταφορά εγκατάσταση και σύνδεση διακόπτη πινάκων ενδεικτικού 
τύπου 5TE SIEMENS (ραγοδιακόπτης) κατάλληλος  για εγκατάσταση σε 
χωνευτό πίνακα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας τύπου STAB ή τύπου ερμαρίου ή 
επιδαπεδίου ερμαρίου (πεδίου) δηλ. προμήθεια διακόπτου περιορισμένων 
διαστάσεων μετά μοχλίσκου και μετά των μικροϋλικών  συνδέσεως (καλωδιώσεις, 
Κως, κλπ.) της εργασίας  εγκαταστάσεως και συνδέσεως επί τόπου του έργου ή 
κατά το στάδιο συνδεσμολογίας του πίνακα, του  χαρακτηρισμού των φάσεων με 
τα αντίστοιχα χρώματα  στους ακροδέκτες, παραδοτέος σε λειτουργία σύμφωνα με 
τις   Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Για κάθε τεμάχιο διακόπτου εντάσεως 
α.1 Χ25Α 
EΥΡΩ:   ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ                                                 10,70 
β. 2 Χ 25Α 
EΥΡΩ:  ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                       14,50 
γ.2 Χ40Α 
 EΥΡΩ:   ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                   15,70 
δ. 3 Χ 25Α 
EΥΡΩ:  ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ                         17,20 
ε. 3 Χ40Α 
 EΥΡΩ:   ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ                                             18,60 
στ. 3 χ 40 Α τηλεχειριζόμενος 
EΥΡΩ:   ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                             25,00 
ζ. 3 Χ 80Α 
EΥΡΩ:  ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                           27,50 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-19 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ  55 
Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση μικροαυτόματου για ασφάλιση ηλεκτρικών 
γραμμών ενδεικτικού τύπου WL SIEMΕΝS μονοπολικός ή διπολικός με 
διακοπή ουδετέρου (L+Mp) ή τριπολικός, ικανότητας διακοπής 6ΚΑ, 
κατάλληλος για τοποθέτηση εντός μεταλλικού πίνακα διανομής μετά της 
αναλογούσης δαπάνης για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας και της εργασίας 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως επί τόπου του έργου ή κατά το στάδιο της 
συνδεσμολογίας του πίνακα, του χαρακτηρισμού των φάσεων, παραδοτέος σε 
λειτουργία σύμφωνα με τις   Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Για κάθε τεμάχιο μικροαυτομάτου 
α. Μονοπολικός εντάσεως 10Α 
 EΥΡΩ: ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ             9,80 
β. Μονοπολικός εντάσεως 16Α 
 EΥΡΩ: ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ           11,50 
γ. Μονοπολικός εντάσεως 20Α 
 EΥΡΩ: ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ           11,80 
δ. Μονοπολικός εντάσεως 25Α 
EΥΡΩ: ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ                                                           12,50 
ε. Διπολικός (L+Mp) εντάσεως 10Α 
EΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                                13,00 



ε. Τριπολικός εντάσεως 25Α 
EΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                        14,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-20 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ  55 
Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση ενδεικτικής λυχνίας τάσεως μέχρι 500 V με 
ασφάλεια συντηκτική πλήρως εγκατεστημένη σε πίνακα διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας τύπου επίτοιχου ερμαρίου ή επιδαπεδίου ερμαρίου (πεδίου) μετά των 
υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως, της εργασίας συνδέσεως, παραδοτέα σε 
κανονική  λειτουργία, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Για κάθε τεμάχιο 
EΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                                       16,80 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-21 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ  55 
 
Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500V, πλήρης εγκατεστημένη, κατάλληλη για 
σύνδεση σε ηλεκτρικό πίνακα σε μορφή DIN43880 (ράγα), οποιοδήποτε τύπου 
επίτοιχου ή εντοιχισμένου, πλήρης, με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως και την εργασία παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Για κάθε τεμάχιο 
EΥΡΩ: ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ                                                                        6,20 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-22 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ  54 
Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση συντηκτικής Ασφάλειας , τύπου ΕΖ 
SIEMENS πλήρης εκ πορσελάνης μετά της βάσεως, μήτρας, πώματος και του   
συντηκτικού φυσιγγίου βραχείας ή ταχείας τήξεως, του προστατευτικού δακτυλίου 
(κάλυμμα) εκ πορσελάνης ή βακελίτου μετά των ακροδεκτών συνδέσεως 
κατάλληλη για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου STAB ή τύπου ερμαρίου ή 
εντός στεγανού κιβωτίου  μετά των μικροϋλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας 
συνδέσεως αυτής έτοιμη για λειτουργία κατά  τα λοιπά και σύμφωνα με τις   
Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Για κάθε τεμάχιο ασφάλειας εντάσεως 
α.   έως 25 Α 
EΥΡΩ: ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ             7,00 
β.   35 έως 63 Α 
EΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ           10,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-23 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ  55 
Προμήθεια, μεταφορά εγκατάσταση και σύνδεση Αυτόματου διακόπτη προστασίας 
έναντι διαρροής ρεύματος (ρελέ αντιηλεκτροπληξίας), κατηγορίας AC, πλήρως 
τοποθετημένος και συνδεδεμένος μέσα σε μεταλλικό πίνακα τύπου STAB  ή 
επίτοιχο ερμάριο, 



 μετά των αναγκαίων υλικών και μικροϋλικών συνδέσεως και της εργασίας 
εγκαταστάσεως, έτοιμος για λειτουργία σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Για κάθε τεμάχιο ρελέ αντιηλεκτροπληξίας εντάσεως 
α.  4 Χ 40 Α / 30 mA. 
EΥΡΩ: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                          70,00 
β.  4 Χ 63 Α / 30 mA. 
EΥΡΩ: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                             90,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-24 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ  53 
Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση αυτόματου διακόπτη ισχύος Χ.Τ. κλειστού 
τύπου, τριπολικός, τύπου MOULDED CASE κατάλληλος για τοποθέτηση πίσω 
από πίνακα με χειρισμό από μπροστά, με τρία ρυθμιζόμενα θερμικά στοιχεία για 
προστασία έναντι υπερφορτίσεως και τρία ηλεκτρομαγνητικά για προστασία έναντι 
βραχυκυκλώματος εντάσεως 35 KA, χωρίς πηνίο ελλείψεως τάσεως, του θαλάμου 
σβέσεως τόξου (όπου απαιτείται) κλπ. της εργασίας εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως επί τόπου του έργου ή κατά το στάδιο συνδεσμολογίας του πίνακα, 
του χαρακτηρισμού  των φάσεων με τα αντίστοιχα χρώματα στους ακροδέκτες, 
παραδοτέος σε λειτουργία σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Για κάθε τεμάχιο αυτομάτου διακόπτου Χ.Τ εντάσεως 3Χ250Α με θερμικά 
περιοχής ρυθμίσεως 175Αέως 250Α  
 EΥΡΩ: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                 390,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-25 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ  89 
Προμήθεια, μεταφορά εγκατάσταση και σύνδεση Αμπερομέτρου αντίστοιχης 
περιοχής ένδειξης με το μετασχηματιστή έντασης, διαστάσεων 96 Χ 96 χλστ. 
σχέσης μετασχηματιστή έως 630Α/5Α, κλάσης ακρίβειας 0,5%, κινητού σιδήρου, 
με τα υλικά σύνδεσης και στερέωσης στον πίνακα, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, συνδεσμολογία και παράδοση σε κανονική λειτουργία σύμφωνα με 
τις   Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Για κάθε τεμάχιο αμπερομέτρου ως ανωτέρω 
EΥΡΩ: ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                  81,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-26 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ  89 
Προμήθεια, μεταφορά εγκατάσταση και σύνδεση Βολτόμετρου περιοχής ένδειξης 
0-500V μετά του μεταγωγέα βολτομέτρου, διαστάσεων 96 Χ 96 χλστ κλάσης 
ένδειξης ακριβείας 0,5%,κινητού σιδήρου, εγκατεστημένο σε πίνακα διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας με τα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και  σύνδεσης, της 
εργασίας εγκατάστασης και σύνδεσης  παραδοτέο σε κανονική λειτουργία 
σύμφωνα με τις   Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Για κάθε τεμάχιο βολτομέτρου μετά του μεταγωγέα 7 θέσεων. 
EΥΡΩ: ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ    82,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-27 



Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ  61 
Προμήθεια, μεταφορά εγκατάσταση και σύνδεση τριφασικού μετρητού ηλεκτρικής 
ισχύος εντάσεως έως 63 Α, εγκατεστημένος σε πίνακα διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας με τα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και  σύνδεσης, της εργασίας 
εγκατάστασης και σύνδεσης  παραδοτέο σε κανονική λειτουργία σύμφωνα με τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Για κάθε τεμάχιο τριφασικού μετρητού ηλεκτρικής ισχύος  
EΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ  ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ     200,00 

ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-28 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ  49 
Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση διακόπτου απλού ή κομμιτατέρ ή αλλέ-
ρετούρ ή ενδιάμεσος αλλέρετούρ των 10 Α/ 250V, από θερμοπλαστικό ABS-UV 
σταθεροποιημένο και σύμφωνα με το πρότυπο  IEC 60669-1,πιστοποιημένοι κατά 
CE και RoHS, με το κυτίο και μετά της εργασίας στερεώσεως, συνδέσεως και 
μικροϋλικών και σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Για κάθε τεμάχιο 
α. Απλός χωνευτός 
EΥΡΩ: ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ   3,90 
β.   Κ/Τ ή αλλέρετούρ χωνευτός 
EΥΡΩ: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ         5,50 
γ. Απλός στεγανός χωνευτός ή επίτοιχος 
EΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ   13,20 

ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-29 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ  49 
Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση ρευματοδότου χωνευτού, με εσωτερικό από 
αλουμίνιο/μέταλλο και εξωτερικό από θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο 
και σύμφωνα με το πρότυπο  IEC 60884-1, πιστοποιημένοι κατά CE και RoHS, με 
το κυτίο και μετά της εργασίας στερεώσεως, συνδέσεως και μικροϋλικών και 
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Για κάθε τεμάχιο 
α. Σούκο των 16Α χωνευτός 
EΥΡΩ: ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ  7,70 
β. Σούκο των 16Α χωνευτός στεγανός 
EΥΡΩ: ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ      12,30 

ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-30 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ  49 
Προμήθεια, μεταφορά εγκατάσταση και σύνδεση χωνευτού μπουτόν 
κλιμακοστασίου των 10 Α, 250V με ενσωματωμένο ενδεικτική λυχνία, μετά της 
εργασίας στερεώσεως, συνδέσεως και μικροϋλικών και σύμφωνα με τις   Τεχνικές 
Προδιαγραφές 
Για κάθε τεμάχιο μπουτόν κλιμακοστασίου 
EΥΡΩ: ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ  5,30 



ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-31 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ  49 
Προμήθεια, μεταφορά εγκατάσταση και σύνδεση  χωνευτού μπουτόν κουδουνιού 
με ενσωματωμένο ενδεικτική λυχνία τάσης λειτουργίας 8VAC, μετά της εργασίας 
στερεώσεως, συνδέσεως και μικροϋλικών και σύμφωνα με τις   Τεχνικές 
Προδιαγραφές 
Για κάθε τεμάχιο μπουτόν κουδουνιού  
EΥΡΩ: ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ  5,30 

ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-32 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ  49 
Προμήθεια, μεταφορά εγκατάσταση και σύνδεση  αυτομάτου κλιμακοστασίου, 
ταχείας στήριξης, ισχύος τουλάχιστον 2000W με δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας 
από 0,5 min έως 10min, με μεταγωγικό διακόπτη για αυτόματη ή συνεχή 
λειτουργία, τάση λειτουργίας 250V με χρήση τριών ή τεσσάρων καλωδίων, μετά 
της εργασίας στερεώσεως, συνδέσεως και μικροϋλικών, σύμφωνα με τις   Τεχνικές 
Προδιαγραφές 
Για κάθε τεμάχιο αυτομάτου κλιμακοστασίου 
EΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ      52,00 

ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-33 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ55 90%, ΗΛΜ05 10% 
Φωτοηλεκτρικό κύτταρο δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση επί στύλου και 
σύνδεση ενός φωτοηλεκτρικού κύτταρου κατάλληλου για αυτόματη αφή και σβέση 
οδικού ηλεκτροφωτισμού. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η αξία των υλικών 
(σιδηροσωλήνες, καλώδια κλπ.) μέχρι τον πίνακα διανομών, το ραγοϋλικό εντός του 
ηλεκτρικού πίνακα, τα γαλβανισμένα περιλαιμία στερεώσεως και τα λοιπά υλικά και 
μικροϋλικά.   
Για κάθε τεμάχιο εγκατεστημένου φωτοηλεκτρικού κυττάρου 
EΥΡΩ: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ      75,00 

ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-34 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ  59 
Φωτιστικό σώμα ένδειξης όδευσης διαφυγής ή εξόδου κινδύνου, μη συνεχούς 
λειτουργίας, με LEDλυχνίες, φωτεινής ροής 30/210lm(24 LED), μήκους περίπου 
30cm, στεγασμένων χώρων, προστασίας IP 42, επίτοιχο αποτελούμενο από 
ενισχυμένη βάση βαμμένη με ψημένο χρώμα, με ενσωματωμένα όλα τα όργανά του 
δηλαδή LED, μπουτόν test, το ανορθωτικό σύστημα και μπαταρία 3,6V/3Ah Ni-Cd 
διάρκειας 180 λεπτών (3ωρών), με ειδική αυτοκόλλητη ένδειξη σύμφωνη με την 
Ευρωπαϊκή οδηγία ΕΝ 1838 (εικονόγραμμα ορατό μέχρι 27m), πιστοποιήμένο κατά 
CE και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Για κάθε τεμάχιο φωτιστικού σώματος 
EΥΡΩ:ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ 55,00 

ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-35 



Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ  59 
Προμήθεια, μεταφορά εγκατάσταση και σύνδεση  φωτιστικού σώματος φθορισμού 
με κώδωνα, κατάλληλο για εγκατάσταση επί της οροφής προστασίας ΙP 55. Το 
φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από βάση και κεφαλές από λαμαρίνα σε ατσάλι 
κατεργασμένες με φωσφάτωση, βαμμένες ηλεκτροστατικά σε φούρνο με λευκό 
χρώμα. Το φωτιστικό σώμα θα είναι κατάλληλο για λαμπτήρες φθορισμού 
οικονομίας Τ8 ισχύος 20 W μήκους 1,20m, μετά των απαιτουμένων στάρτερ, 
πηνίου και πυκνωτή διόρθωσης συνημίτονου, ως και εφεδρικές λυχνίες σύμφωνα 
με το άρθρο Π-300 της Προδιαγραφής.      
Για κάθε τεμάχιο φωτιστικού σώματος 2 Χ 20W, με τους λαμπτήρες Τ8,  
διαστάσεων 10Χ124 εκ περίπου, με κάλυμμα, προστασίας ΙP 55. 
EΥΡΩ: ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ      83,00 

ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-36 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ  60 
Προμήθεια, μεταφορά εγκατάσταση και σύνδεση φωτιστικού σώματος τύπου 
χελώνας, χυτοσιδηρά ή αλουμινίου προστασίας ΙΡ44, μετά υαλίνου διαφανούς 
κώδωνος και προστατευτικού πλέγματος ίδιου χρώματος και υλικού με τη βάση, 
διαστάσεων και χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, κατάλληλο να υποδεχθεί 
βιδωτή λυχνία Ε27, LED10 Watt (αντίστοιχης φωτεινότητας με λαμπτήρα 
πυρακτώσεως 75 Watt) πλήρως εγκατεστημένο και συνδεδεμένο μετά της λυχνίας 
LEDκαι παράδοση λαμπτήρων, ως εις άρθρο Π-300-04-2 της Προδιαγραφής. 
Τόσο το φωτιστικό όσο και ο λαμπτήρας θα είναι πιστοποιημένα κατά CE. 

Για κάθε τεμάχιο φωτιστικού τύπου χελώνας μετά του λαμπτήρα LED 10 Watt. 
EΥΡΩ:ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ       38,00 

ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-37 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ  60 
Προμήθεια, μεταφορά εγκατάσταση και σύνδεση φωτιστικού σώματος οροφής ή 
τοίχου, επίτοιχο ή χωνευτό εντός ψευδοροφής(εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου), 
αλουμινίου λευκού χρώματος μετά του βιδωτού λαμπτήρα λυχνιολαβής Ε27, 
οικονομίας, LED10 Watt (αντίστοιχης φωτεινότητας με λαμπτήρα πυρακτώσεως 
75Watt), στεγανή,με βάση κατασκευασμένη από αλουμίνιο, γαλακτερό γυάλινο 
κώδωνα, σφαιρικό δακτύλιο για την συγκράτηση του κώδωνα επί της βάσης με 
τρεις τουλάχιστον βίδες ίδιου χρώματος με την βάση επίσης από αλουμίνιο, 
διαστάσεων και σχήματος επιλογής της Υπηρεσίας, κατάλληλη για βιδωτή λυχνία 
LED Ε27 πλήρως εγκατεστημένη και συνδεδεμένη μετά της λυχνίας και παράδοση 
σε κανονική λειτουργία. Τόσο το φωτιστικό όσο και ο λαμπτήρας θα είναι 
πιστοποιημένα κατά CE. 

Για κάθε τεμάχιο φωτιστικού σώματος μετά του λαμπτήρα LED 10 Watt 
EΥΡΩ: ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ          65,00 

ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-38 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ  60 



Προμήθεια, μεταφορά εγκατάσταση και σύνδεση φωτιστικού αλουμινίου τοίχου ή 
οροφής μετά λαμπτήρος LED 10 Watt (αντίστοιχης φωτεινότητας με λαμπτήρα 
πυρακτώσεως 75Watt), στεγανό,IP44,με βάση κατασκευασμένη από αλουμίνιο, 
αποτελούμενο από γαλακτερό γυάλινο κώδωνα, σφαιρικό λευκό δακτύλιο για την 
συγκράτηση του κώδωνα επί της βάσης με τρεις τουλάχιστον βίδες, διαστάσεων 
και χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, κατάλληλο για βιδωτή λυχνία LED Ε27 
πλήρως εγκατεστημένο και συνδεδεμένο μετά της λυχνίας και παράδοση σε 
κανονική λειτουργία. Τόσο το φωτιστικό όσο και ο λαμπτήρας θα είναι 
πιστοποιημένα κατά CE. 
 
Για κάθε τεμάχιο φωτιστικού σώματος μετά του λαμπτήρα LED 10 Watt.  
 
EΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ                                                  29,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-39 
Κωδικός αναθεώρησης    ΗΛΜ  60 
Προμήθεια, μεταφορά εγκατάσταση και σύνδεση αναρτημένου φωτιστικού 
σώματος από την οροφή, με τον γάντζο αναρτήσεως, κλέμμες κλπ, 
δηλαδήλυχνιολαβήπορσελάνηςΕ27(βιδωτή) με σειρίδα διατομής 1,5 τ.χ 
προστασίας ΙΡ20, με τον λαμπτήρα LED 13 Watt (αντίστοιχης φωτεινότητας με 
λαμπτήρα πυρακτώσεως 100Watt) και λοιπά υλικά και μικρουλικά πλήρως 
εγκατεστημένο  και συνδεδεμένο.  

EΥΡΩ:   ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                                                8,00 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-40 
Κωδικός αναθεώρησης    ΗΛΜ  103 
Φωτιστικό σώμα κορυφής τύπου φανού, για ιστό μικρού ύψους, για λυχνία 
λυχνιολαβής Ε27, LED ισχύος 16Watt 4000oK, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και 
τοποθέτηση εντός ολόσωμου φωτιστικού σώματος και της λυχνίας LED, και 
εγκατάσταση σε κορυφή ιστού ελεύθερου ύψους μέχρι 7m. Τούτο θα αποτελείται 
από ανακλαστήρα αλουμινίου άριστης ποιότητας διαμέτρου  περίπου 650 mm 
ανθεκτικό σε κρούσεις και εξωτερικές καιρικές μεταβολές, από μεταλλική βάση 
από χυτοσίδηρο ή κράμα αλουμινίου, που περιβάλλεται από κάλυμμα γυάλινης 
επένδυσης, άριστης ποιότητας, σχήματος ανεστραμμένου κολούρου κώνου, που 
παρεμβάλλεται μεταξύ βάσεως και ανακλαστήρα. Στη βάση θα είναι 
ενσωματωμένο μεταλλικό στέλεχος οξειδομένο ανοδικά ηλεκτρολυτικά  πάνω στο 
οποίο θα είναι συνδεδεμένα όλα τα όργανα πλήρως ηλεκτρικώς 
συνδεσμολογημένα. Όλα τα μή βαμμένα μεταλλικά μέρη είναι ηλεκτρολυτικώς 
ανοδικώς οξειδωμένα. Ύψος φωτιστικού σώματος περίπου 600 mm. Προστασία 
τουλάχιστον ΙP65 κατά DIN 40050 ή ισοδύναμη κατά τους διεθνείς κανονισμούς. 
Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου. 
ΕΥΡΩ  : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ                                    95,00 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-41 
Κωδικός αναθεώρησης    ΗΛΜ  101 



Σιδηροϊστός ηλεκτροφωτισμού εξαγωνικής διατομής από έλασμα πάχους 5 
mm, μήκους 4m, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός σιδηροϊστού 
κολουροκωνικού σχήματος διατομής κανονικού εξαγώνου, πλευράς βάσεως 8,7cm 
και κορυφής 6 cm, κατασκευασμένου από έλασμα 5mm για να αποφευχθούν όσο 
είναι  δυνατόν οι ηλεκτροσυγκολλήσεις και να εξασφαλισθεί ικανοποιητική  αισθητική 
εμφάνιση.  

Ο κορμός του σιδηροϊστού θα φέρει χαλύβδινη τετραγωνική πλάκα εδράσεως 
διαστάσεων 0.40 x 0.40m, πάχους 15mm καλά ηλεκτρο συγκολλημένη σε αυτόν και 
με έξη (6) ενισχυτικά πτερύγια πάχους 10 mm σχήματος ορθογωνίου τριγώνου 
διαστάσεων των καθέτων πλευρών του 0.10 και 0.15 m. Η πλάκα εδράσεως θα 
πρέπει να φέρει ανάλογο κεντρική οπή για την διέλευση του υπογείου καλωδίου 
καθώς και τέσσερες (4) οπές διαμέτρου 3/4 ins η κάθε μία.  

Ο σιδηροϊστός θα συνοδεύεται από σύστημα αγκυρώσεως που θα αποτελείται 
από τέσσερις ήλους μήκους 0.80 m  και διατομής 3/4 ins που θα καταλήγουν σε 
σπείρωμα μήκους 0.20 m, καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερις ήλοι πρέπει να είναι 
συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες πάνω τους σιδηρογωνίες 
20/20/2 mm σε σχήμα τετραγώνου στην βάση τους και χιαστί προ του σπειρώματός 
τους για να αποφευχθεί μετακίνησή τους κατά την ενσωμάτωσή τους μέσα στην βάση 
από σκυρόδεμα. 

Ο σιδηροϊστός θα εδράζεται σε βάση διαστάσεων 1,00mΧ1,00mΧ1,00m η 
οποία θα είναι προκατασκευασμένη (μαζί με το αγκύριο) ή κατασκευασμένη επί 
τόπου του έργου (περιλαμβάνονται ξηλότυποι κλπ), από σκυρόδεμα ποιότητας 
C35/45 (περιλαμβάνεται η αξία του σκυροδέματος), άοπλη, συνολικών διαστάσεων 
1000Χ1000Χ1000mm (Μήκος Χ Πλάτος Χ Βάθος). 

Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 0.80 m από την βάση του οπή για την 
τοποθέτηση του ακροκιβωτίου που θα κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα 
πάχους 4 mm.  

Ο ιστός μετά από την σχετική προεργασία δηλαδή την απόξεση, τον 
καθαρισμό και λοιπές εργασίες για να μην διακρίνονται τα σημεία ραφής του θα βαφεί 
με δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής και δύο στρώσεις χρώματος ντούκο 
ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες και επιδράσεις αποχρώσεως της αρεσκείας της 
επιβλέψεως.  

Στους τέσσερες ήλους αγκυρώσεως του ιστού θα τοποθετηθούν πρίν από την 
ανύψωση του ιστού από ένα περικόχλιο 3/4 ins για να στηρίζεται η πλάκα εδράσεως 
του ιστού χωρίς σφήνες κατά την ζυγοστάθμιση του, στερεούμενη με δύο περικόχλια 
από πάνω σε κάθε θέση. 

Ο ιστός στα τελευταία 0.40m θα φέρει σιδηροσωλήνα ή τούμπο από έλασμα 
του ίδιου πάχους με το έλασμα του σιδηροϊστού που θα προεκτείνεται μέσα στον ιστό 
κατά 0.40 m ακόμη κατάλληλα ηλεκτροσυγκολλημένο για την τοποθέτηση και την 
στερέωση πάνω σε αυτόν του βραχίονα ή απευθείας του φωτιστικού σώματος 
κορυφής. 

Η όλη κατασκευή θα πρέπει να εκτελεσθεί κατά τρόπο που να μην 
παρουσιάζει ελαττώματα. Στην τιμή περιλαμβάνονται, ο ιστός πλήρης ως ανωτέρω, η 
εκσκαφή για την κατασκευή της βάσης, η αξία του συστήματος αγκυρώσεως καθώς 
και της βάσεως από σκυρόδεμα διαστάσεων 1,00mΧ1,00mΧ1,00m. 
 
Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου. 
ΕΥΡΩ  : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                    420,00 
 
 



ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-42 
Κωδικός αναθεώρησης    ΗΛΜ  104 
Ακροκιβώτιο ιστού για μονό φωτιστικό δηλαδή προμήθεια  μεταφορά, τοποθέτηση και 
σύνδεση ενός ακροκιβωτίου ιστού που να φέρει  στο κάτω μέρος δύο οπές για την 
είσοδο και την έξοδο μέσω καταλλήλων  στυπιοθλιπτών υπογείου, καλωδίου της 
απαιτουμένης διατομής και στο   επάνω μέρος μια οπή για την διέλευση επίσης μέσω 
καταλλήλου  στυπιοθλίπτου του καλωδίου τροφοδοτήσεως του φωτιστικού σώματος. 
Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες. οι απαιτούμενες ασφάλειες των 
6Α τύπου ταμπακιέρας καθώς και κοχλίες προσδέσεως του χαλκού γειώσεως και τού 
αγωγού γειώσεως του φωτιστικού σώματος. 
Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου. 
ΕΥΡΩ  : ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ   55,00 

ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-43 
Κωδικός αναθεώρησης    ΗΛΜ  102 
Προμήθεια μεταφορά εγκατάσταση και σύνδεση σε οριζόντια σειρά ακροδεκτών 
(κλέμμες) από μονωτικό υλικό στηριζόμενες πάνω σε ράγα κατάλληλες για 
ονομαστική χωρητικότητα καλωδίων διατομής ως κάτωθι. 
Για κάθε τεμάχιο κλέμμας κατάλληλης για καλώδιο διατομής 
 α.   2,5τ.χ έως 4 τ.χ 
ΕΥΡΩ:   ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ      1,10 
β.   6 τ.χ  έως 10 τ.χ 
ΕΥΡΩ:   ΔΥΟ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ        2,00 
γ.  16 τ.χ έως 25 τ.χ 
ΕΥΡΩ:   ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  3,50 

ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-44 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ  5 
Προμήθεια μεταφορά εγκατάσταση και σύνδεση γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα 
βαρέως τύπου  (πράσινη ετικέτα) για την προστασία καλωδίων, μεταφορά 
επί τόπου του έργου και πλήρης τοποθέτηση ενός μέτρου μήκους σιδηροσωλήνα 
σε οιανδήποτε θέση μετά των ειδικών τεμαχίων και απαιτουμένων υλικών 
στηρίξεως και  σύμφωνα προς το άρθρο Π-311-02-5 της Τεχνικής  Προδιαγραφής. 
Για κάθε μέτρο μήκους σωλήνα διαμέτρου  2 1/2΄΄ 
ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ      30,00 

ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-45 
Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ-6751/55%, ΟΙΚ-2121/5%, ΟΙΚ-3071/10%, ΟΙΚ-3128/30%, 
Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων, δηλ. εκσκαφή σε οποιοδήποτε 
έδαφος πλην συμπαγούς, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου, 
δόμηση πλευρικών επιφανειών με σκυρόδεμα 300 kg, επίχριση με 
τσιμεντοκονίαμα 600 kg του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου 
και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών.       
Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου διαστάσεων 100Χ100 cm, βάθους 80 cm 
ΕΥΡΩ: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ  400,00 



ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-46 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ-10 
Προκατασκευασμένο  φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 3 cm με 
χυτοσιδηρό κάλυμμα διαστάσεων 30x30cm, βάθους 25 cm δηλαδή προμήθεια, 
μεταφορά ενός έτοιμου φρεατίου ως ανωτέρω,  ενσωμάτωση των άκρων 
υπογείων σωλήνων διελεύσεως τροφοδοτικών καλωδίων και γενικά εκτέλεση κάθε 
εργασίας  συμπεριλαμβανομένων και των εκσκαφών για την πλήρη και έντεχνη 
κατασκευή του φρεατίου. 
Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου. 
ΕΥΡΩ  : ΣΑΡΑΝΤΑ  ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                              40,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-47 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ-45 
Ηλεκτρόδιο γειώσεως, διαμέτρου Φ17 και μήκους 1500mm, κατασκευασμένο από 
χαλύβδινη ψυχή ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένo με πάχος επιχάλκωσης 254μm. Το 
ηλεκτρόδιο θα φέρει σπείρωμα στις δύο άκρες του ώστε να είναι δυνατή η 
επιμήκυνσή του με τη χρήση συνδέσμου επιμήκυνσης. Η σύνδεση του 
ηλεκτροδίου με τον αγωγό πραγματοποιείται με κοχλιωτό σφικτήρα από κράμα 
χαλκού. Το ηλεκτρόδιο θα πρέπει να έχει υποστεί με επιτυχία όλες τις 
προβλεπόμενες από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2 εργαστηριακές 
δοκιμές. Η πραγματοποίηση των ανωτέρω δοκιμών θα αποδεικνύεται με Δελτίο 
Αποτελεσμάτων Δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης 
του οποίου θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι δοκιμές των Ευρωπαϊκών Προτύπων 
σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164. Το ηλεκτρόδιο θα βρίσκεται εντός προκατασκευασμένου 
φρεατίου από σκληρό PVC με καπάκι με ανάγλυφο το σήμα της γείωσης 
διαστάσεων 25X25cm. Δηλαδή κόστος προμήθειας, προσκόμισης των υλικών 
στον τόπο του έργου, εγκατάστασης σύνδεσης, ελέγχου και παράδοσης σε πλήρη 
λειτουργία. 
Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου. 
ΕΥΡΩ  : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                               35,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-48 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ-45 
Κατασκευή τριγώνου γείωσης αποτελούμενο από τρεις γειωτές COPPERCLAD 
Φ17, μήκους 3μ σε ισόπλευρη διάταξη, με πλευρά τριγώνου 6m, μετά των 
φρεατίων πλήρες δηλ. προμήθεια προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών επί τόπου 
του έργου και της εργασίας τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών για πλήρη και 
κανονική λειτουργία σύμφωνα και με την Τεχνική Περιγραφή. 
Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου. 
ΕΥΡΩ  : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                               450,00 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-49 
Κωδικός αναθεώρησης         ΥΔΡ-6065 



Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων ή σωλήνων πλάτους όφρυος 
ορύγματος μικρότερου ή μέχρι 1,00m 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, τωνκάθε 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 ενός m3 
ΕΥΡΩ  : ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                                          16,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-50 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ-39 
Απορροφητήρας κουζίνας συρόμενου τύπου, για εγκατάσταση σε ντουλάπι, INOX, 
μετά του πλαστικού σωλήνα απαγωγής από πλαστικό PVC 6 atm, με πλενόμενα 
μεταλλικά φίλτρα με πλαίσιο αλουμινίου, με μοτέρ χαμηλής στάθμης θορύβου 
τριών ταχυτήτων, μέγιστης απορροφητικότητας τουλάχιστον 750m3/h, ενεργειακής 
κλάσης Α+, με φωτισμό 2Χ2WLED, με πιστοποίηση CE, με διάφραγμα 
αντεπιστροφής πλάτους 600mm, κλπ. Επίσης περιλαμβάνονται το εξωτερικό 
στόμιο με περσίδες και η εργασία αποκατάστασης ζημιών στην τοιχοποιία και τα 
επιχρίσματα. Δηλαδή υλικά και μικροϋλικά, εργασία πλήρης εγκατάστασης και 
σύνδεσης επί τόπου και εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
σύμφωνα και με την Τεχνική Περιγραφή. 
Τιμή κατ’ αποκοπή για κάθε τεμάχιο  
ΕΥΡΩ  : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                        300,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-51 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ-39 
Εξαεριστήρας WC 1, παροχής 250m3/h-μανομετρικού 10mmΣΥ, κυκλικής 
διατομής, τοποθετημένου ενδιάμεσα σε αεραγωγό (από πλαστικό PVC 6 atm) για 
την απαγωγή του αέρα, με κέλυφος από γαλβανισμένη λαμαρίνα, προστασία 
ΙΡ44,πιστοποιημένος κατά CE, με το αντεπίστροφο κλαπέτο ίδιας διατομής, με τα 
στόμια απαγωγής και απόρριψης και την εργασία διάνοιξης οπών και 
αποκατάστασης αυτών, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά, εργασία πλήρης 
εγκατάστασης και σύνδεσης με τα δίκτυα (ηλεκτρικό και σωληνώσεων) επί τόπου 
και εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα και με την 
Τεχνική Περιγραφή. 
Τιμή κατ’ αποκοπή για κάθε τεμάχιο  
ΕΥΡΩ  : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ    120,00 
 
 



 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-52 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ-39 
Εξαεριστήρας WC 2, παροχής 80m3/h-μανομετρικού5mmΣΥ, κυκλικής διατομής, 
για την απαγωγή του αέρα, με κέλυφος από θερμοπλαστικό υλικό ABS, 
προστασία ΙΡ44, πιστοποιημένος κατά CE, με το αντεπίστροφο κλαπέτο ίδιας 
διατομής, με τα στόμια απαγωγής και απόρριψης και την εργασία διάνοιξης οπών 
και αποκατάστασης αυτών, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά, εργασία πλήρης 
εγκατάστασης και σύνδεσης με τα δίκτυα (ηλεκτρικό και σωληνώσεων) επί τόπου 
και εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα και με την 
Τεχνική Περιγραφή. 
Τιμή κατ’ αποκοπή για κάθε τεμάχιο  
ΕΥΡΩ  : ΠΕΝΗΝΤΑΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ    50,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-53 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 8  
Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό P.V.C. για 600C, λευκού χρώματος, 
για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με 
διαμορφωμένη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο 
στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε 
σχήματος (εκτός από σιφώνια), τα υλικά σύνδεσης στερέωσης κλπ., η εργασία για 
πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, για την 
κατασκευή δικτύου εξαερισμού. 
Πίεσης  6 atm, Διαμέτρου DN 100  
Τιμή ενός   m  
ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ               23,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-54 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ 8  
Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό P.V.C. για 600C, λευκού χρώματος,  
για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με 
διαμορφωμένη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο 
στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε 
σχήματος (εκτός από σιφώνια), τα υλικά σύνδεσης στερέωσης κλπ., η εργασία για 
πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, για την 
κατασκευή δικτύου εξαερισμού. 
Πίεσης  6 atm, Διαμέτρου DN 125  
Τιμή ενός   m  
ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ             26,00 
 
 
 
  



 
 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β.2.2. ΑΣΘΕΝΗ  ΡΕΥΜΑΤΑ 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-55 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ-48 
Προμήθεια μεταφορά εγκατάσταση και σύνδεση αγωγού τύπου UTP 4΄΄ κατηγορίας 
5e (τηλεφωνικό  καλώδιο) με θερμοπλαστική μόνωση κατηγορίας, δηλ. προμήθεια 
προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών επί τόπου του έργου και της εργασίας 
τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών για πλήρη και κανονική λειτουργία.  
Για κάθε μέτρο μήκους αγωγού   
ΕΥΡΩ  : ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    2,50 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-56 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ-48 
Καλώδιο τύπου A-2Y(FL)2Y,τριάντα(30) ζευγών, τηλεφωνικό υπόγειο ή 
σωληνώσεων κατάλληλο για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός και 
μικροϋλικά επίτόπου και εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεων, δοκιμών 
μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. 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 σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του εδάφους τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως 
των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους 
εγκαταστάσεως. Τοποθέτηση του αγωγού εντός του εδάφους και προμήθεια 
άμμου και τουβλών για την προστασία του. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι 
εργασίες και τα υλικά που απαιτούνται για την προμήθεια, μεταφορά και 
εγκατάσταση άμμου ποταμού και πλίνθων 19 Χ 9 Χ 6 στον τόπο του έργου, την 
διάστρωση του πυθμένα της τάφρου στρώματος άμμου πάχους 10 εκ για την 
τοποθέτηση του καλωδίου, την διάστρωση δευτέρου στρώματος άμμου πάχους 10 
εκ πάνω από το καλώδιο και τέλος την τοποθέτηση συνεχούς σειράς τούβλων 
εγκάρσια στην διαδρομή του καλωδίου, σε τάφρο καλωδίων από 40 έως 100 εκ. 
Τιμή ενός m 
ΕΥΡΩ  : ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                                14,00 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-57 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ-49 
Λήψη τηλεφώνου - data, κατάλληλη για χωνευτή εγκατάσταση με βύσμα  τύπου  
RJ45, category 5, διπλή, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση, 
σύνδεση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Για κάθε τεμάχιο  
ΕΥΡΩ:  ΕΙΚΟΣΙ  ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                                     23,50 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-58 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ-49 



Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση λήψη κεραίας R-TV, για χωνευτή  
εγκατάσταση, ενδιάμεση ή τερματική, με δύο υποδοχές, μία τηλεόρασης και μία 
ραδιοφώνου, κατά  DIN 45330, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά, 
εγκατάσταση και σύνδεση.  
Τιμή ενός τεμαχίου 
ΕΥΡΩ: ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                                             11,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-59 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ-56 
Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση μελωδικού κουδουνιού δύο ήχων με 
δυνατότητα τροφοδότησης μέσω μετασχηματιστού 230V/8 έως12V/AC πλήρως 
εγκατεστημένο και συνδεδεμένο και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
Για κάθε τεμάχιο κουδουνιού 
EΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ 23,00 

 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-60 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ-52 
Προμήθεια μεταφορά εγκατάσταση και σύνδεση τηλεφωνικού κατανεμητή  
τεχνολογίας σφηνωτού και διαχωριστικού τύπου με ξεχωριστές οριολωρίδος 
για τις εισερχόμενες και εξερχόμενες γραμμές αποτελούμενος από μεταλλικό 
ερμάριο από φύλλο λαμαρίνας πάχος 1.5 ΜΜ με πόρτα και κλειδαριά κατάλληλος 
για επίτοιχη ή χωνευτή εγκατάσταση στεγανότητας IP 40, με τις οπές διέλευσης 
των τηλεφωνικών καλωδίων ή αγωγών, με την καρτέλα αναγραφής 
τωνκυκλωμάτων, μετά της βαφής του με δύο στρώσεις ελαιοχρώματος εκλογής 
της επιβλέψεως, κατά τα λοιπά ως Τεχνική Προδιαγραφή. 
Για κάθε τεμάχιο κατανεμητού ως ανωτέρω 100 ζευγών 
ΕΥΡΩ:   ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                             210,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-61 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ-46 
Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση ομοαξονικό καλωδίου, ονομαστικής 
έντασης 75 ΩΜ/Μ, ενδεικτικού  τύπου SIMΕNS SAL 410, δηλαδή προμήθεια,  
προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία. 
Τιμή ενός m 
ΕΥΡΩ: ΔΥΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                                                 2,80 

 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-62 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ-61 
Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση κεντρικής κεραίας τηλεόρασης (R-TV),  
πλήρης (μετά όλων των απαραίτητων υλικών πλην του 
ενισχυτικούσυγκροτήματος) τοποθετημένη σε τηλεσκοπικό ιστό, αρθρωτής βάσης, 
ύψους 4   Μ, κατασκευασμένο από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο ISO-MΕDIUM 
βαρέως  τύπου (πράσινη ετικέτα), διαμέτρου έως 2 1/2 INS. Η κεραία θα είναι 
κατάλληλη για την λήψη όλων των καναλιών της Ελληνικής Τηλεόρασης και των 
δορυφορικών εκπομπών των προερχομένωναπό αναμετάδοση Ελληνικών 
Σταθμών κλπ). Η κεραία θεωρείται πλήρης με τα ανάλογα στοιχεία, μείκτες κλπ,  
δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης,  
πλήρης  εγκατάστασης,  δοκιμών  και  παράδοσης σε λειτουργία. 
Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου 
ΕΥΡΩ:  ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                               450,00 



 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-63 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ-61 
Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση Ενισχυτικού  συγκροτήματος  
τηλεοπτικού σήματος, εντός κιβωτίου,(εφόσον  απαιτηθεί),  πλήρες,  με όλα τα  
απαιτούμενα  υλικά,  όπως ενισχυτικές βαθμίδες,  όλων   των   καναλιών,  
τροφοδοτική  διάταξη,  προενισχυτές, διανεμητές,  φίλτρα, φίσες, καπάκια, 
τερματικές αντιστάσεις, κατάλληλους  διακλαδωτήρες κλπ.,  δηλαδή  προμήθεια 
υλικών και μικροϋλικών   και   εργασία  τοποθέτησης,  σύνδεσης,  πλήρης  
εγκατάστασης,  δοκιμών  και  παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου 
ΕΥΡΩ:   ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                      1200,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-64 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ-61 
Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση εξωτερικού πίνακα κλήσης συστήματος  
θυροτηλεφώνων με θυρομεγάφωνο, μικρόφωνο, βάσεις τοποθέτησης και με  
δέκα οκτώ τουλάχιστον μπουτόν κλήσης, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές  
Προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια και  προσκόμιση  συσκευής  στον  τόπο  του 
έργου, μικροϋλικά στήριξης  και σύνδεσης και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και 
δοκιμής για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Τιμή ενός τεμαχίου 
ΕΥΡΩ:   ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                                600,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-65 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ-61 
Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση εσωτερικήςσυσκευήςθυροτηλεφώνου 
επίτοιχη, με τηλέφωνο χειρός, σιπράλ καλώδιο και βάση, όπως περιγράφεται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση συσκευής στον  τόπο  
του έργου, μικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης και εργασία τοποθέτησης,  
σύνδεσης και δοκιμής για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Τιμή ενός τεμαχίου 
ΕΥΡΩ:   ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                    30,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-66 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ-61 
Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση τροφοδοτικής  συσκευής  συστήματος  
θυροτηλεφώνων  πλήρης, που περιλαμβάνει   μετασχηματιστή  κουδουνιών  και  
ανορθωτή  με  ηλεκτρονική   γεννήτρια   σήματος,  όπως  περιγράφεται  στις 
Τεχνικές   Προδιαγραφές,  δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση συσκευής  στον  
τόπο  του  έργου,  μικροϋλικά  στήριξης  και σύνδεσης  και  εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης και δοκιμής για πλήρη και κανονική λειτουργία 
Τιμή ενός τεμαχίου 
ΕΥΡΩ:ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                        200,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-67 



Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ-61 
Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικού διακλαδωτή ορόφου, 
κατάλληλο για τα καλώδια θυροτηλεφώνων, τοποθετημένου μέσα σε πλαστικό 
κουτί 15Χ15cm πλήρης, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές,  δηλαδή  
προμήθεια  και  προσκόμιση συσκευής  στον  τόπο  του  έργου, πλαστικό κουτί, 
μικροϋλικά  στήριξης  και σύνδεσης  και  εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και 
δοκιμής για πλήρη και κανονική λειτουργία 
Τιμή ενός τεμαχίου 
ΕΥΡΩ: ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                                60,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-68 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ-46 
Καλώδιο  τύπου  ΝΥLHY χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο μέσα σε 
σωλήνα, 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. 
Για κάθε μέτρο μήκους καλωδίου διατομής   
α.3 χ 0,75 τ.χ. 
EΥΡΩ:   ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                                          4,60    
β.3 χ1,50 τ.χ. 
EΥΡΩ:   ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                                 5,00 
γ.4 χ1,50 τ.χ. 
EΥΡΩ:   ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ                                                        5,20 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-69 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ-43 
Αγωγός κωδώνων, τύπου Υ' με θερμοπλαστική μόνωση  τοποθετούμενος μέσα σε 
σωλήνες, δηλαδήπρομήθεια   και   προσκόμιση  αγωγού  και  μικροϋλικών  (τακάκια,  
βίδες,  σύρμασυνδέσεως,  μονωτικά  κάθε  φύσεως  κλπ.)  επί  τόπου  και εργασία 
τοποθετήσεως,συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία 
Για κάθε μέτρο μήκους καλωδίου διατομής   
1 χ 0,5 τ.χ. (Διαμέτρου Φ0,8mm)  
EΥΡΩ:  ENAKAI ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ                                                                      1,20 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-70 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ-61 
Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση ηλεκτρικού  απόμανδαλωτή πόρτας 
κατάλληλος για λειτουργία στα  8  V ΑC  και τοποθέτηση μέσα στον σκελετό της 
πόρτας,  δηλαδή προμήθεια και  προσκόμιση  συσκευής  στον  τόπο  του έργου, 
μικροϋλικά στήριξης  και σύνδεσης και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και  
δοκιμής για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Τιμή ενός τεμαχίου 
ΕΥΡΩ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                                    40,00 
 



 

ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-71 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ-62 
Πίνακας πυρανίχνευσης, 11ζωνών, με επαναφορτιζόμενη μπαταρία, όπως στην 
Τεχνική Περιγραφή και στις Προδιαγραφές περιγράφεται, δηλαδή προμήθεια και 
προσκόμιση στον τόπο του έργου, μικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης και εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιμών για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Για κάθε τεμάχιο 
ΕΥΡΩ: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                                1100,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-72 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ-62 
Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός μετά βάσεως κατάλληλος για εγκατάσταση στην 
οροφή ρυθμιζόμενης ευπάθειας πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών και 
μικρουλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. 
Για κάθε τεμάχιο 
ΕΥΡΩ: ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                              60,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-73 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ-62 
Ανιχνευτής ιονισμού μετά βάσεως κατάλληλος για εγκατάσταση στην οροφή 
ρυθμιζόμενης ευπάθειας πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών και 
μικρουλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. 
Για κάθε τεμάχιο 
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                            135,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-74 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ-62 
Ανιχνευτής πυρκαγιάς καπνού, οπτικού τύπου (φωτοηλεκτρονικός), όπως στην 
Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές με λεπτομέρεια περιγράφεται, δηλαδή 
προμήθεια και προσκόμιση στον τόπο του έργου, μικροϋλικά στήριξης και 
σύνδεσης και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιμών για πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
Για κάθε τεμάχιο 
ΕΥΡΩ:  ΕΞΗΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                   65,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-75 
Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ-56 
Σειρήνα  συναγερμού αναγγελίας κινδύνου πυρκαϊάς, με ηχητικό και  οπτικό  σήμα,  
πλήρης,  δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση συσκευής  στον  τόπο  του  έργου,  
μικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιμών 
για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Για κάθε τεμάχιο 
ΕΥΡΩ:   ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                     63,00 
 
ΑΡΘΡΟ: ΗΛ-76 



Κωδικός αναθεώρησης         ΗΛΜ-19 
Κομβίο συναγερμού, τύπου, θραυομένης υάλου, ενδιάμεσο ή τελικό, ανθυγρό, 
κατάλληλο για χειροκίνητη λειτουργία, πλήρες, όπως αναφέρεται στην τεχνική 
περιγραφή και προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία   
τοποθέτησης,   σύνθεσης   και  παράδοση  σε  πλήρη λειτουργία. 
Για κάθε τεμάχιο 
ΕΥΡΩ:   ΠΕΝΗΝΤΑ  ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                               50,00 
 
 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ                       
 

Ο ΤΜΧΗΣ 
    ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ (Γ2/4)                    

 

Ο 
 Δ/ΝΤΗΣ Γ2 

 

Επγός (ΜΕ) Αβραάμ 
Χαρακόπουλος   

Υπσγός (ΤΗΓ) 
Κων/νος Κοντοτάσιος 

 

Σμχος (ΜΕ) 
Απόστολος Διγγελίδης 

Σμχος (ΜΕ) 
Αθανάσιος Βαλάσης 

ΣΕΙΔ (ΠΕ/ΜΗΧ) 
Στυλιανός Κανελλόπουλος   

 



ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  AΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
Γ’ ΚΛΑΔΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ 
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Π-11 ΣΤΗΝ 
110ΠΜ» (110ΠΜ-20-02) 

3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



ΕΡΓΟ:

ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Μερική Ολική

1 Εγχυτο σκυρόδεμα  ΟΙΚ 3226ΣΧ 1.1.1 3211 m3 1 600,00 600,00

2 Προσαύξηση έγχυτου σκυροδέματος ΟΙΚ 3226.01ΣΧ 1.1.2 3218 cm/m2 100,00 4,00 400,00

3 Ελάσματα ενίσχυσης υποστυλωμάτων 
(Μεταλλικοί Κλωβοί) 

ΟΙΚ 3820.01ΣΧ 1.1.3 3872 kgr 39.099,70 4,50 175.948,65

4 Ενίσχυση πλακών με επικόλληση 
ανθρακονημάτων (ανθρακοελάσματα) 

ΟΙΚ 7912ΣΧ 1.1.4 7914 m2 1,00 1.100,00 1.100,00

5 Ενίσχυση δοκών με επικόλληση 
ανθρακονημάτων (Ανθρακουφάσματα) 

ΟΙΚ 7912.01ΣΧ 1.1.5 7914 m2 600,00 220,00 132.000,00

6 Καθαρισμός επιφάνειας σκυροδέματος ΟΙΚ 7225ΣΧ 1.1.6 7245 m2 1.000,00 1,50 1.500,00

7 Αποκατάσταση διαβρωμένου στοιχείου 
οπλισμένου σκυροδέματος ΟΙΚ 7137ΣΧ 1.1.7 7136 m2 34,00 50,00 1.700,00

8 Τοποθέτηση ενός διατμητικού βλήτρου 
διαμέτρου Φ20 mm ΟΙΚ 3835ΣΧ 1.1.8 3874 τεμ 32,00 4,00 128,00

313.376,65 313.376,65

Μερική Ολική

9
Καθαρισμός,προ της έναρξης 
εργασιών,των χώρων της  
πολυκατοικίας

ΟΙΚ 22.04ΣΧ 1.2.1 ΟΙΚ-2222 τεμ 1,00 500,00 500,00

10 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά ΟΙΚ 23.03ΣΧ 1.2.2 ΟΙΚ-2303 m2 2.000,00 5,00 10.000,00

11
Οπτοπλινθοδομές με διακένους 
τυποποιημένους οπτοπλίνθους 
κατακορύφων οπών (δρομική)

ΟΙΚ 46.16.01ΣΧ 1.2.3 ΟΙΚ-4662.1 m2 1.750,00 20,00 35.000,00

12
Οπτοπλινθοδομές με διακένους 
τυποποιημένους οπτοπλίνθους 
κατακορύφων οπών (διπλή δρομική)

ΟΙΚ 46.10.01ΣΧ 1.2.4 ΟΙΚ-4662.1 m2 1.200,00 35,00 42.000,00

13
Οπτοπλινθοδομές με διακένους 
τυποποιημένους οπτοπλίνθους 
9x19x24 cm (μπατικοί τοίχοι)

ΟΙΚ 46.16.02ΣΧ 1.2.5 ΟΙΚ-4662.1 m2 850,00 39,00 33.150,00

14
Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά 
διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων

ΟΙΚ 49.01.01ΣΧ 1.2.6 ΟΙΚ-3213 μμ 2.400,00 15,00 36.000,00

15
Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά 
διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων

ΟΙΚ 49.01.02ΣΧ 1.2.7 ΟΙΚ-3213 μμ 480,00 17,50 8.400,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α.Τ. Κωδικός 
Αναθεώρησης MM ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή 

Μονάδας 
Δαπάνη (Ευρώ)

Σύνολο ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.1

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.2 ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ- ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ- ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.1 : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  ΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Π-11 ΣΤΗΝ
110ΠΜ (110ΠΜ-20-02)

Δαπάνη (Ευρώ)
ΑΑ Είδος Εργασιών Κωδικός Άρθρου Α.Τ. Κωδικός 

Αναθεώρησης MM ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ)

ΑΑ Είδος Εργασιών Κωδικός Άρθρου



Μερική Ολική

Δαπάνη (Ευρώ)
ΑΑ Είδος Εργασιών Κωδικός Άρθρου Α.Τ. Κωδικός 

Αναθεώρησης MM ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ)

16 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 
τσιμεντοκονίαμα ΟΙΚ 71.21 1.2.8 ΟΙΚ-7121 m2 900,00 12,00 10.800,00

17 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 
μαρμαροκονίαμα (εσωτερικά) ΟΙΚ 71.31 1.2.9 ΟΙΚ-7131 m2 10.450,00 10,00 104.500,00

18 Γυψοσανίδες ανθρυγρές με τον 
μεταλλικό σκελετό τοιχοπετάσματος ΟΙΚ 78.05.04 ΣΧ   1.2.10 ΟΙΚ-7809 m2 100,00 20,00 2.000,00

19

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, 
φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών 
πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 
600x600 mm ή 625x625 mm με 
σκελετό

ΟΙΚ 78.30.01ΣΧ 1.2.11 ΟΙΚ-7809 m2 30,00 33,00 990,00

20 Στεγανωτικές επιστρώσεις με 
τσιμεντοειδή υλικά ΟΙΚ 79.08ΣΧ 1.2.12 ΟΙΚ 7903 m2 380,00 3,80 1.444,00

21 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα ΟΙΚ 22.15 ΣΧΕΤ 1.2.13 ΟΙΚ 2226 τεμ 1 250,00 250,00

22 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος 
με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα

ΟΙΚ 79.02 1.2.14 ΟΙΚ 7902 m2 100,00 2,00 200,00

23 Καπνοδόχοι από προκατασκευασμένα 
στοιχεία ΟΙΚ 48.35ΣΧ 1.2.15 ΟΙΚ 4835 μμ 25,00 40,00 1.000,00

286.234,00 286.234,00Σύνολο ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.2



Μερική Ολική

Δαπάνη (Ευρώ)
ΑΑ Είδος Εργασιών Κωδικός Άρθρου Α.Τ. Κωδικός 

Αναθεώρησης MM ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ)

Μερική Ολική
24 Γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ΟΙΚ 31.02.02 1.3.1 ΟΙΚ-3208 m3 205,00 70,00 14.350,00

25
Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια 
με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις 
πάχους 3,0 cm

ΟΙΚ 73.36.01 1.3.2 ΟΙΚ7335 m2 200,00 16,00 3.200,00

26 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια 
GROUP 4 73.33.02ΣΧ 1.3.3 ΟΙΚ-7331 m2 2.850,00 30,00 85.500,00

27 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια 
GROUP ΙΙ 73.34ΣΧ 1.3.4 ΟΙΚ-7326.1 m2 1.100,00 31,50 34.650,00

28 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά 
πλακίδια 73.35.01ΣΧ 1.3.5 ΟΙΚ-7326.1 μμ 1.900,00 4,00 7.600,00

29

Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού 
μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε αναλογία 
6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό 
μέτρο

ΟΙΚ 74.30.02 1.3.6 ΟΙΚ7432 m2 110 74,00 8.140,00

30

Κατώφλια και περιζώματα 
(μπορντούρες) επιστρώσεων από 
μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους 11 
- 30cm

ΟΙΚ 75.01.1 1.3.7 ΟΙΚ7503 m2 30 70,00 2.100,00

31
Περιθώρια (σοβατεπιά) μαρμάρου 
Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος 
(extra)

ΟΙΚ 75.11.01 1.3.8 ΟΙΚ 7511 μμ 120 8,50 1.020,00

32
Μπαλκονοποδιές μαρμάρου Βέροιας, 
λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra), 
πάχους 3,0cm

ΟΙΚ  75.36.01 ΣΧΕΤ 1.3.9 ΟΙΚ7536 μμ 120 30,00 3.600,00

33
Επιστρώσεις στηθαίων ή πεζουλιών 
μαρμάρου Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής 
ποιότητος (extra)

ΟΙΚ 75.21.01 1.3.10 ΟΙΚ7521 m2 70 65,00 4.550,00

34 Ποδιές παραθύρων από μαλακό 
μάρμαρο πάχους 2 cm ΟΙΚ 75.31.01ΣΧ 1.3.11 ΟΙΚ7531 m2 12,00 70,00 840,00

35
Επενδύσεις βαθμίδων δια μαρμάρου 
Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος 
(extra)

ΟΙΚ 75.41.01 1.3.12 ΟΙΚ7541 μμ 180,00 35,00 6.300,00

36 Σκαλομέρια δια μαρμάρου Βέροιας, 
λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra) ΟΙΚ 75.58.01 1.3.13 ΟΙΚ7558 τεμ 150,00 15,00 2.250,00

37
Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από 
μάρμαρο Βέροιας,λευκό,εξαιρετικής 
ποιότητος (extra)

ΟΙΚ 74.90.01 1.3.14 ΟΙΚ 7491 μμ 400 10,00 4.000,00

178.100,00 178.100,00

Μερική Ολική

38

Χρωματισμοί επί επιφανειών 
επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα. 
Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση 
πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, 
ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.

ΟΙΚ 77.80.01 1.4.1 ΟΙΚ-7785.1 m2 8.500,00 8,00 68.000,00

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.4 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Σύνολο ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.3

MM ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή 
Μονάδας 

Δαπάνη (Ευρώ)ΑΑ Είδος Εργασιών Κωδικός Άρθρου Α.Τ. Κωδικός 
Αναθεώρησης

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.3 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΑΑ Είδος Εργασιών Κωδικός Άρθρου Α.Τ. Κωδικός 
Αναθεώρησης MM ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τιμή 
Μονάδας 
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)



Μερική Ολική

Δαπάνη (Ευρώ)
ΑΑ Είδος Εργασιών Κωδικός Άρθρου Α.Τ. Κωδικός 

Αναθεώρησης MM ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ)

39

 Χρωματισμοί επί επιφανειών 
επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα. 
Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση 
πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, 
ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.

ΟΙΚ 77.80.02 1.4.2 ΟΙΚ-7785.2 m2 800,00 9,00 7.200,00

40
Χρωματισμοί επιφανειών 
γυψοσανίδων με πλαστικό χρώμα με 
σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

ΟΙΚ 77.84.03ΣΧ 1.4.3 ΟΙΚ 77.86.1 m2 30,00 11,00 330,00

41 Σπατουλάρισμα επιφανειών 
σκυροδεμάτων ΟΙΚ 77.17.01ΣΧ 1.4.4 ΟΙΚ 7737 m2 627,41 3,50 2.195,94

77.725,94 77.725,94

Μερική Ολική

42 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες 
μονόφυλλες ΟΙΚ 62.24 ΣΧ 1.5.1 ΟΙΚ 6224 τεμ 24,00 220,00 5.280,00

43 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες 
δίφυλλες ΟΙΚ 62.24.01 ΣΧ 1.5.2 ΟΙΚ 6225 τεμ 10,00 350,00 3.500,00

44
Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, 
ανοιγόμενες, μονόφυλλες ή δίφυλλές 
κλάσης πυραντίστασης 60 min

ΟΙΚ 62.60.02 ΣΧ 1.5.3 ΟΙΚ 6236 m2 9,00 270,00 2.430,00

45
Τυποποιημένα κουφώματα επάλληλα 
με θερμοδιακοπή από αλουμίνιο με 
ηλεκτροστατική βαφή 

ΟΙΚ 65.01ΣΧ 1.5.4 ΟΙΚ 6501 m2 295,0 450,00 132.750,00

46
Τυποποιημένα κουφώματα με 
θερμοδιακοπή από αλουμίνιο με 
ηλεκτροστατική βαφή 

ΟΙΚ 65.01.01ΣΧ 1.5.5 ΟΙΚ 6501 m2 12,0 220,00 2.640,00

47
Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες 
από ηλεκτροστατικά βαμμένο 
αλουμίνιο μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη

ΟΙΚ 65.02.01ΣΧ 1.5.6 ΟΙΚ 6502 m2 10,0 185,00 1.850,00

48 Θύρες αλουμινίου με ή χωρίς 
υαλοστάσιο. ΟΙΚ 65.05ΣΧ 1.5.7 ΟΙΚ 6502 m2 7,5 175,00 1.312,50

49

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 
25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 
mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 
mm)

ΟΙΚ 76.27.03 1.5.8 ΟΙΚ 7609.02 m2 330,0 75,00 24.750,00

Εξώφυλλο (παντζούρι) αλουμινίου με 
περσίδες ΟΙΚ 65.50.01ΣΧ 1.5.8 ΟΙΚ 6550.02 m2 14,0 0,00 0,00

50 Σίτες αερισμού ΟΙΚ 65.25 ΣΧ 1.5.9 ΟΙΚ6530 m2 8,0 45,00 360,00
51 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές ΟΙΚ 54.46.01 ΣΧ 1.5.10 ΟΙΚ 5446 m2 155,0 140,00 21.700,00
52 Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές ΟΙΚ 54.51 ΣΧ 1.5.11 ΟΙΚ 5451 m2 40,0 170,00 6.800,00
53 Θύρες ξύλινες μονόφυλλες κρεμαστές ΟΙΚ 54.61 ΣΧ 1.5.12 ΟΙΚ 5461 m2 33,0 190,00 6.270,00

54 Ιματιοθήκες (ντουλάπες) 
υπνοδωματίων ΟΙΚ 54.75 ΣΧ 1.5.13 ΟΙΚ 5472.1 m2 305,0 220,00 67.100,00

55 Κιγκλίδωμα αλουμινίου ΟΙΚ 64.01 ΣΧ 1.5.14 ΟΙΚ 6401 m 400 50,00 20.000,00

56
Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους 
συνήθων διατομών, απλού σχεδίου 
από ευθύγραμμες ράβδους

ΟΙΚ 64.01.01 
ΣΧΕΤ 1.5.15 ΟΙΚ 6401 kgr 1500,0 4,70 7.050,00

57 Κάλυψη ανοίγματος φωταγωγού με  
λαμαρίνα πάχους 3mm ΟΙΚ 72.31.03 ΣΧ 1.5.16 ΟΙΚ7231 m2 5 40,00 200,00

ΑΑ Είδος Εργασιών Κωδικός Άρθρου Α.Τ. Κωδικός 
Αναθεώρησης MM ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή 

Μονάδας 
Δαπάνη (Ευρώ)

Σύνολο ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.4

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.5 ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ- ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ- ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ- ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ



Μερική Ολική

Δαπάνη (Ευρώ)
ΑΑ Είδος Εργασιών Κωδικός Άρθρου Α.Τ. Κωδικός 

Αναθεώρησης MM ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ)

58 Κατασκευή στεγάστρου οχημάτων ΟΙΚ 64.50 ΣΧ 1.5.17 ΟΙΚ6401 m2 900,0 60,00 54.000,00

59 Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή 
τυποποιημένα ΟΙΚ 56.23 ΣΧ 1.5.18 ΟΙΚ 5613.1 m2 75,0 260,00 19.500,00

60 Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί 
τοίχου, μή τυποποιημένα ΟΙΚ 56.23 ΣΧ 1.5.19 ΟΙΚ 5613.1 m2 70,0 210,00 14.700,00

61 Πάγκος κουζίνας  ΟΙΚ 54.21 ΣΧ 1.5.20 ΟΙΚ 5617 μμ 95,0 100,00 9.500,00
62 Ερμάρια κουζίνας (τροφοθηκη) ΟΙΚ 56.23 ΣΧ 1.5.21 ΟΙΚ 5613.1 m2 20,0 260,00 5.200,00

Ερμάριο Κάλυψης σωληνώσεων ΟΙΚ 56.24ΣΧ 1.5.22 ΟΙΚ 5613.1 m2 10,0 80,00 800,00

63 Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα 
επιστέγασης ΟΙΚ 6129ΣΧ 1.5.23 ΟΙΚ 6118 kgr 200,0 3,00 600,00

64
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή 
κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 
160 mm

ΟΙΚ 64.01 ΣΧ 1.5.24 ΟΙΚ 6401 kgr 700 2,60 1.820,00

65 Στέγαστρο εισόδου ΟΙΚ 64.01.02ΣΧ 1.5.25 ΟΙΚ 6401 m2 7,50 220,00 1.650,00
66 Σύστημα σκίασης με αντιρίδες ΟΙΚ 78.20.01ΣΧ 1.5.26 ΟΙΚ 7813 m2 500,00 30,00 15.000,00

426.762,50 426.762,50

Μερική Ολική

67 Σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσοψης ΟΙΚ 79.70.10ΣΧ 1.6.1 1.6.1 m2 1950,0 45,00 87.750,00

68 Κατασκευή σκελετού ξύλινης στέγης ΟΙΚ 52.66ΣΧ 1.6.2 1.6.2 m2 490,00 85,00 41.650,00

69 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού 
τύπου ΟΙΚ 7216 1.6.3 1.6.3 m2 505,0 21,00 10.605,00

70 Επίστρωση με ελαστομερή 
υδρατμοπερατή μεμβράνη ΟΙΚ 79.10 1.6.4 1.6.4 m2 505,0 7,00 3.535,00

71 Θερμομόνωση με εκτοξευόμενο αφρό 
διογκωμένης πολυουρεθάνης ΟΙΚ 79.50 1.6.5 ΟΙΚ 7934 m3 30,0 100,00 3.000,00

72
Επένδυση σωλήνων αποχετεύσεως 
και εξαερισμού δια παπλώματος 
υαλοβάμβακος

ΟΙΚ 79.42. 1ΣΧ 1.6.6 ΟΙΚ 7810 m2 150,0 5,00 750,00

147.290,00 147.290,00

Μερική Ολική

71
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 
για την κατασκευήπεζοδρόμου, 
βεραντών κλπ

ΟΔΟ Α1ΣΧ 1.7.1 ΟΔΟ-1110 τεμ 2,00 800,00 1.600,00

72

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

ΟΙΚ 32.01.03 1.7.2 ΟΙΚ-3214 m3 3,00 75,00 225,00

73

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

ΟΙΚ 32.01.04 1.7.3 ΟΙΚ-3214 m3 190,00 80,00 15.200,00

MM ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή 
Μονάδας 

Δαπάνη (Ευρώ)

ΑΑ Είδος Εργασιών Κωδικός Άρθρου Α.Τ. Κωδικός 
Αναθεώρησης MM ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή 

Μονάδας 
Δαπάνη (Ευρώ)

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.7 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

Σύνολο ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.6

ΑΑ Είδος Εργασιών Κωδικός Άρθρου Α.Τ. Κωδικός 
Αναθεώρησης

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.6 ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΣΤΕΓΗ

Σύνολο ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.5



Μερική Ολική

Δαπάνη (Ευρώ)
ΑΑ Είδος Εργασιών Κωδικός Άρθρου Α.Τ. Κωδικός 

Αναθεώρησης MM ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ)

74

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

ΟΙΚ 32.01.05 1.7.4 ΟΙΚ-3214 m3 30,00 85,00 2.550,00

75 Ξυλότυποι συνήθων χυτών 
κατασκευών ΟΙΚ 38.03 1.7.5 ΟΙΚ-3816 m2 400,00 14,00 5.600,00

76 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών ΟΙΚ 38.02 1.7.6 ΟΙΚ 3811 m2 1.100,00 20,00 22.000,00

77
Διάνοιξη οπής επί σκυροδέματος, 
διαμέτρου έως 20mm,για πάκτωση με 
ρητίνη οπλισμού

ΟΙΚ 22.40.2ΣΧ 1.7.7 0ΙΚ 2272Α τεμ 1.500,00 3,50 5.250,00

78 Πάκτωση σιδηρών οπλισμών δια 
ειδικής ρητίνης ΟΙΚ 79.23.1ΣΧ 1.7.8 0ΙΚ7923 τεμ 5.000,00 0,70 3.500,00

79
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. 
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας 
B500C (S500s)

ΟΙΚ 38.20.02 1.7.9 ΟΙΚ-3873 kgr 2.400,00 0,95 2.280,00

80 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. 
Δομικά πλέγματα B500C (S500s) ΟΙΚ 38.20.03 1.7.10 ΟΙΚ-3873 kgr 3.400,00 0,90 3.060,00

81 Εκσκαφές – επιχώσεις χαλαρών 
εδαφών ΟΔΟ Α-1 ΣΧ 1.7.11 ΟΔΟ-1110 m3 900,00 0,45 405,00

82
Αποξήλωση υφιστάμενου ασφαλτικού 
οδοστρώματος με χρήση μηχανικών 
μέσων.

ΟΔΟ Δ- 2.3 ΣΧ 1.7.12 ΟΔΟ-1132 m2 2,00 2,50 5,00

83 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες – 
ημιβραχώδες. ΟΙΚ Α-2 ΣΧ 1.7.13 ΟΔΟ-1123Α m3 450,00 0,65 292,50

84 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου 
οδών καλής βατότητας. ΟΙΚ 10.07.01 1.7.14 ΟΙΚ-1136 ton.km 5.000,00 0,30 1.500,00

85 Προμήθεια δανείων θραυστών 
επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4

ΟΔΟ Α-18.3 ΣΧ 1.7.15 ΟΔΟ-1510 m3 1.400,00 5,50 7.700,00

86 Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΟ Α-20 1.7.16 ΟΔΟ-1530 m3 350,00 0,90 315,00

87 Υπόβαση οδοστρωσίας 
συμπυκωμένου πάχους 0,10 m ΟΔΟ Γ-1.2 ΣΧ 1.7.17 ΟΔΟ-3111.Β m2 2.500,00 1,00 2.500,00

88 Βάση πάχους 0,10 m ΟΔΟ Γ. 2.2 1.7.18 ΟΔΟ-3211.Β m2 2.500,00 1,10 2.750,00

89 Καθαρά μεταφορά υλικού υπόβασης-
βάσης-Ε4  δι' αυτοκινήτου (ανά 
κυβοχιλιόμετρο συμπιεσμένου όγκου).

ΟΙΚ 10.07.01 ΣΧ 1.7.19 ΟΙΚ-1136 tn.km 22.000,00 0,30 6.600,00

90 Πρόχυτα κράσπεδα και ρείθρα από 
σκυρόδεμα ΟΔΟ Β-51ΣΧ 1.7.20 ΟΔΟ-2921 μμ 450,00 12,50 5.625,00

91 Πρόχυτα κράσπεδα κήπου από 
σκυρόδεμα με τη βάση έδρασης ΟΔΟ Β-51.1ΣΧ 1.7.21 ΟΔΟ-2921 μμ 1.050,00 5,00 5.250,00

92 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, 
νησίδων, πλατειών κλπ ΟΔΟ Β-52 1.7.22 ΟΔΟ-2922 m2 1.050,00 12,60 13.230,00

93 Τομή οδοστρώματος με 
ασφαλτοκόπτη ΟΔΟ Δ. 1 1.7.23 ΟΙΚ-2269A m 50,00 0,90 45,00

94
Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος 
(φρεζάρισμα) 
σε βάθος έως 5 cm

ΟΔΟ Δ.2.1ΣΧ 1.7.24 ΟΔΟ-1132 m2 350,00 1,25 437,50

95 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΟΔΟ Δ.4 1.7.25 ΟΔΟ-4120 m2 350,00 0,42 147,00
96 Ασφαλτική προεπάλειψη ΟΔΟ Δ.3 1.7.26 ΟΔΟ-4110 m2 2.500,00 1,10 2.750,00
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97
Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές)  
στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 
0,05 m

ΟΔΟ Δ.7 1.7.27 ΟΔΟ-4421β m2 2.500,00 6,90 17.250,00

98
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με 
χρήση κοινής ασφάλτου 

Δ-8.1 1.7.28 ΟΔΟ-4521.Β m2 2.650,00 7,40 19.610,00

99 Ανύψωση – Καταβιβασµός Φρεατίων 
Επίσκεψης δικτύων ΥΔΡ-1627ΣΧ 1.7.29 ΟΙΚ-2226 τεμ. 5,00 65,00 325,00

100 Διαγράμμιση οδοστρώματος με 
ανακλαστική βαφή ΟΔΟ Ε-17.1 1.7.30 ΟΙΚ-7788 m2 150,00 3,45 517,50

148.519,50 148.519,50

Μερική Ολική

101

Πλαστικός σωλήνας από 
πολυπροπυλένιο (PPR), DN20 με 
πάχος τοιχώματος 2,8mm, κατά DIN 
8077/78

ΜΗΧ-1 ΗΛΜ-7 ΜΜ 2200 6,00 13.200,00

102

Πλαστικός σωλήνας από 
πολυπροπυλένιο (PPR), DN25 με 
πάχος τοιχώματος 3,5mm, κατά DIN 
8077/78

ΜΗΧ-2 ΗΛΜ-7 ΜΜ 600 8,50 5.100,00

103
Πλαστικός κυματοειδής σωλήνας 
πολυαιθυλαινίου για προστασία 
σωλήνα DN20.

ΜΗΧ-3 ΗΛΜ-7 ΜΜ 1400 1,50 2.100,00

104

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 
12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / 
ΡΝ 10 atm

ΜΗΧ-4 ΥΔΡ-6621.1 ΜΜ 40 15,00 600,00

105 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με 
ραφή διαμέτρου 3΄΄. ΜΗΧ-5 ΗΛΜ-5 ΜΜ 10 90,00 900,00

106 Έξοδος με τον συλλέκτη διαμέτρου 
3΄΄από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα.

ΜΗΧ-6 ΗΛΜ-5 TEM 20 40,00 800,00

107
Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με 
ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm, 
ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm

ΜΗΧ-7 ΥΔΡ-6651.1 TEM 1 230,00 230,00

108

Σφαιρική βάννα (ball valve) 
ορειχάλκινη πίεσης 10 atm διαμέτρου  
DN15 για σύνδεση με σωλήνα 
πολυπροπυλενίου DN25.

ΜΗΧ-8 ΗΛΜ-11 TEM 10 13,50 135,00

109

Σφαιρική βάννα (ball valve) 
ορειχάλκινη πίεσης 10 atm διαμέτρου  
DN 25 για σύνδεση με σωλήνα 
πολυπροπυλενίου DN25.

ΜΗΧ-9 ΗΛΜ-11 TEM 55 15,00 825,00

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β1.1. (ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΟΜΒΡΙΑ)

ΟΜΑΔΑ Β: Η-Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Σύνολο ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.7

Β.1 . ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΑ Είδος Εργασιών Κωδικός Άρθρου Α.Τ. Κωδικός 
Αναθεώρησης MM ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή 

Μονάδας 
Δαπάνη (Ευρώ)
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110

Σφαιρική βάννα (ball valve) 
ορειχάλκινη πίεσης 10 atm διαμέτρου  
DN80 για σύνδεση με γαλβανισμένο 
σιδηροσωλήνα DN80.

ΜΗΧ-10 ΗΛΜ-11 TEM 2 130,00 260,00

111

Κρουνός 
ορειχάλκινος,επιχρωμιωμένος, 
σφαιρικός,(ball valve), ορειχάλκινoς 
πίεσης 10 atm διαμέτρου  DN15, με 
λαβή.

ΜΗΧ-11 ΗΛΜ-11 TEM 47 12,00 564,00

112 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη 
διαμέτρου DN80 ΜΗΧ-12 ΗΛΜ-11 TEM 1 93,00 93,00

113

Βαλβίδα μείωσης πίεσης με 
ελεγχόμενο προοδευτικά κλείσιμο 
ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm και 
ονομαστικής διαμέτρου DN80.

ΜΗΧ-13 ΥΔΡ-6653.1 TEM 1 350,00 350,00

114
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) 
ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη γωνιακή 
διαμέτρου DN15

ΜΗΧ-14 ΗΛΜ-11 ΤΕΜ 195 19,00 3.705,00

115

Συλλέκτης νερού τεσσάρων 
αναχωρήσεων, με ενσωματ. διακόπτες 
DN15 και ρακόρ σύνδεσης,  διαμέτου 
DN18 (ζεστό νερό).

ΜΗΧ-15 ΗΛΜ-7 TEM 1 80,00 80,00

116

Συλλέκτης νερού πέντε αναχωρήσεων, 
με ενσωματ. διακόπτες DN15 και 
ρακόρ σύνδεσης, διαμέτρου DN18 
(ζεστό νερό).

ΜΗΧ-16 ΗΛΜ-7 TEM 17 85,00 1.445,00

117
Συλλέκτης νερού επτά αναχωρήσεων, 
με ενσωματ. διακόπτες DN15 και 
ρακόρ σύνδεσης, διαμέτρου DN18.

ΜΗΧ-17 ΗΛΜ-7 ΤΕΜ. 1 90,00 90,00

118

Συλλέκτης νερού δέκα αναχωρήσεων 
ενιαίος ή τμηματικός με ενσωματ. 
διακόπτες DN15 και ρακόρ σύνδεσης, 
διαμ. DN18.

ΜΗΧ-18 ΗΛΜ-7 ΤΕΜ. 11 116,00 1.276,00

119
Συλλέκτης νερού έντεκα αναχωρήσεων 
ενιαίος ή τμηματικός, με ενσωματ. 
διακόπτες διακόπτες DN15 και ρακόρ 
σύνδεσης, διαμέτρου DN18.

ΜΗΧ-19 ΗΛΜ-7 TEM 6 124,00 744,00

120
Μεταλλικός πίνακας (ερμάριο) για τους 
συλλέκτες ζεστού-κρύου νερού χρήσης 
διαστάσεων 45Χ60cm

ΜΗΧ-20 ΗΛΜ-7 TEM 18 60,00 1.080,00

121
Θερμική μόνωση σωλήνων διαμέτρου 
DN20 από συνθετικό καουτσούκ, 
πάχους 9 mm.

ΜΗΧ-21 ΗΛΜ-40 ΜΜ 700 3,00 2.100,00

122

Θερμική μόνωση σωλήνων διαμέτρου 
DN20 από συνθετικό καουτσούκ, 
πάχους 13 mm με προστασία UV 
λευκού χρώματος .

ΜΗΧ-22 ΗΛΜ-40 ΜΜ 50 3,50 175,00
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123

Εκσκαφή και επανεπίχωση χάνδακα 
για τοποθέτηση καλωδίων ή σωλήνων 
σε έδαφος γαιώδες και απομάκρυνση 
αχρήστων προιόντων. 

ΜΗΧ-23 ΥΔΡ-6065 Μ3 50 19,00 950,00

124

Σωλήνας αποχέτευσης από 
αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο με 
στεγανωτικό δακτύλιο διπλού χείλους, 
διαμ. DN 40 

ΜΗΧ-24 ΗΛΜ-8 ΜΜ 70 12,80 896,00

125

Σωλήνας αποχέτευσης από 
αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο με 
στεγανωτικό δακτύλιο διπλού χείλους, 
διαμ. DN 50

ΜΗΧ-25 ΗΛΜ-8 ΜΜ 120 13,00 1.560,00

126

Σωλήνας αποχέτευσης από 
αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο με 
στεγανωτικό δακτύλιο διπλού χείλους, 
διαμ. DN 70

ΜΗΧ-26 ΗΛΜ-8 ΜΜ 140 19,00 2.660,00

127

Σωλήνας αποχέτευσης από 
αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο με 
στεγανωτικό δακτύλιο διπλού χείλους, 
διαμ. DN 100

ΜΗΧ-27 ΗΛΜ-8 ΜΜ 180 23,00 4.140,00

128

Σωλήνας αποχέτευσης από 
αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο με 
στεγανωτικό δακτύλιο διπλού χείλους, 
διαμ. DN 125

ΜΗΧ-28 ΗΛΜ-8 ΜΜ 50 26,00 1.300,00

129

Σωλήνας αποχέτευσης από 
αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο με 
στεγανωτικό δακτύλιο διπλού χείλους, 
διαμ. DN 150

ΜΗΧ-29 ΗΛΜ-8 ΜΜ 80 35,00 2.800,00

130
Υποβρύχια αντλία ακαθάρτων και 
λυμάτων παροχής 6m3/h και 
μανομετρικού 4mΣΥ.

ΜΗΧ-30 ΗΛΜ-21 ΤΕΜ. 1 270,00 270,00

131
Ειδικό τεμάχιο εξαερισμού κεραμιδιού 
με καπέλλο από P.V.C και 
ρυθμιζόμενη βάση κεραμίδι

ΜΗΧ-31 ΗΛΜ-8 ΤΕΜ. 5 60,00 300,00

132 Μηχανοσίφωνας πλαστικός DN 160 ΜΗΧ-32 ΗΛΜ-8 ΤΕΜ. 1 100,00 100,00

133
Πλαστικό σιφόνι δαπέδου βαρέως 
τύπου, διαμ. εισόδου DN40-DN50 & 
εξόδουDN 50.

ΜΗΧ-33 ΗΛΜ-8 ΤΕΜ. 17 45,00 765,00

134
Πλαστικό σιφόνι δαπέδου βαρέως 
τύπου, διαμ. εισόδου DN50 & 
εξόδουDN75. 

ΜΗΧ-34 ΗΛΜ-8 ΤΕΜ. 18 50,00 900,00

135

Φρεάτιο παροχής ύδρευσης 
διαστάσεων 40cmx40cm, ίσιο ή 
κωνικό, με κάλυμμα από ελατό 
χυτοσιδηρό κλάσης Α-15.  

ΜΗΧ-35 ΗΛΜ-4 ΤΕΜ. 3 70,00 210,00

136
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων 
αποχετεύσεως βάθους  έως 0,50 m 
διαστάσ.30x30 cm 

ΜΗΧ-36 ΑΤΟΕ- 4602 ΤΕΜ. 2 110,00 220,00

137
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων 
αποχετεύσεως βάθους 0,50 έως 1,00 
m διαστάσ.40x40 cm 

ΜΗΧ-37 ΑΤΟΕ- 4602 ΤΕΜ. 12 260,00 3.120,00
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138 Καλύμματα φρεατίων από ελατό 
χυτοσίδηρο (ductile iron) ΜΗΧ-38 ΥΔΡ-6752 ΧΛΓ 530 2,90 1.537,00

139
Κάλυμμα κεντρικού φρεατίου 
ύδρευσης από γαλβανισμένα σιδηρά 
εξαρτήματα

ΜΗΧ-39 ΟΔΟ-2672 ΧΛΓ 120 2,60 312,00

140

Καλύμματα φρεατίων με πλαίσιο και 
καπάκι από αλουμίνιο και τελική 
επιφάνεια πλακάκι δαπέδου 
διαστάσεων 30Χ30 cm

ΜΗΧ-40 ΑΤΟΕ-6531 ΤΕΜ. 2 250,00 500,00

141

Λεκάνη αποχωρητηρίου W.C. 
καθήμενου τύπου χαμηλής πίεσης από 
υαλώδη λευκή πορσελάνη με πλαστικό 
κάθισμα, καπάκι και δοχείο έκπλυσης

ΜΗΧ-41 ΗΛΜ-14 ΤΕΜ. 35 280,00 9.800,00

142
Λουτήρας ακρυλικός πλήρης 
τοποθετημένος διαστάσεων 
1,60Χ0,80m. 

ΜΗΧ-42 ΗΛΜ-14 ΤΕΜ. 1 500,00 500,00

143
Λουτήρας ακρυλικός πλήρης 
τοποθετημένος διαστάσεων 
1,80Χ0,80m. 

ΜΗΧ-43 ΗΛΜ-14 ΤΕΜ. 17 600,00 10.200,00

144

Νιπτήρας υαλώδους λευκής 
πορσελάνης με κολώνα δαπέδου 
διαστ. 60cmX55cm περίπου για το 
λουτρό.

ΜΗΧ-44 ΗΛΜ-14 ΤΕΜ. 18 240,00 4.320,00

145
Νιπτήρας υαλώδους λευκής 
πορσελάνης διαστ. 50cmX35cm 
περίπου για το W.C.

ΜΗΧ-45 ΗΛΜ-14 ΤΕΜ. 17 190,00 3.230,00

146
Νεροχύτης από ανοξείδωτο χάλυβα 
AISI 304, 18/10 διαστάσεων 
0,50Χ1,00m.

ΜΗΧ-46 ΗΛΜ-17 ΤΕΜ. 18 250,00 4.500,00

147
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-
ψυχρού νερού, για τον νεροχύτη 
κουζίνας.

ΜΗΧ-47 ΗΛΜ-13 ΤΕΜ. 18 200,00 3.600,00

148
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-
ψυχρού νερού για νιπτήρα λουτρού και 
W.C..

ΜΗΧ-48 ΗΛΜ-13 ΤΕΜ. 35 180,00 6.300,00

149

Αναμικτήρας (μπαταρία) ντους  
θερμού-ψυχρού νερού, συνοδεία 
"τηλεφώνου" με εύκαμπτο σωλήνα και 
κατάλληλη διάταξη με άγγιστρο

ΜΗΧ-49 ΗΛΜ-13 ΤΕΜ. 18 200,00 3.600,00

150 Χαρτοθήκη πορσελάνης 15Χ15 cm, 
χωνευτή. ΜΗΧ-50 ΗΛΜ-14 ΤΕΜ. 35 40,00 1.400,00

151 Πετσετοκρεμάστα πορσελάνης διπλή 
χωνευτή. ΜΗΧ-51 ΗΛΜ-14 ΤΕΜ. 35 50,00 1.750,00

152 Άγγιστρο (γάντζος) από πορσελάνη, 
διπλό, χωνευτό. ΜΗΧ-52 ΗΛΜ-14 ΤΕΜ. 53 25,00 1.325,00

153 Σπογγοσαπωνοθήκη 30Χ15cm από 
πορσελάνη χωνευτή. ΜΗΧ-53 ΗΛΜ-14 ΤΕΜ 18 25,00 450,00

154 Εταζέρα από πορσελάνη μήκους 0,60 
μέτρων περίπου. ΜΗΧ-54 ΗΛΜ-14 ΤΕΜ. 35 25,00 875,00

155 Σαπωνοθήκη 15Χ15cm από 
πορσελάνη χωνευτή. ΜΗΧ-55 ΗΛΜ-14 ΤΕΜ. 35 20,00 700,00
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156

Έπιπλο μπάνιου καθρέπτη-ερμαρίου 
από ινοσανίδα (MDF) ανθυγρή, 
πάχους 16mm, από λευκή λάκα, 
συνολικής επιφάνειας 0,42-0,50m2.

ΜΗΧ-56 ΗΛΜ-14 ΤΕΜ 18 200,00 3.600,00

157
Καθρέπτης τοίχου με πάχος 5mm και 
κορνίζα από ενισχυμένο PVC, 
συνολικής επιφάνειας 0,30-0,42m2

ΜΗΧ-57 ΗΛΜ-14 ΤΕΜ 17 100,00 1.700,00

158

Πλαστικός σωλήνας σύνδεσης 
απορροής μπαλκονιού με κατακόρυφη 
στήλη ομβρίων από σκληρό P.V.C., 6 
atm, διαμ. DN50.

ΜΗΧ-58 ΗΛΜ-8 ΜΜ 70 8,00 560,00

159
Πλαστικός σωλήνας κατακόρυφης 
στήλης ομβρίων από σκληρό P.V.C. 
πίεσης 6 atm, διαμ. DN 75

ΜΗΧ-59 ΗΛΜ-8 ΜΜ 220 16,00 3.520,00

160

Πλαστικός σωλήνας οριζόντιου 
συλλεκτήριου αγωγού ομβρίων από 
σκληρό P.V.C. πίεσης 6 atm, 
ημικυκλικής διατομής διαμ. DN 125

ΜΗΧ-60 ΗΛΜ-8 ΜΜ 150 18,00 2.700,00

161 Απορροή ομβρίων με έξοδο Φ50 και 
ανοξείδωτο σχαράκι Φ100. ΜΗΧ-61 ΗΛΜ-8 ΤΕΜ. 65 25,00 1.625,00

124.647,00 124.647,00

Μερική Ολική

162

Σωλήνας πλαστικός από δικτυωμένο 
πολυαιθυλένιο (PE-Χ), με φράγμα 
οξυγόνου, διατομής DN16 με πάχος 
τοιχώματος 2mm

ΜΗΧ-62 ΗΛΜ-7 MM 2200 5,60 12.320,00

163

Σωλήνας πλαστικός από δικτυωμένο 
πολυαιθυλένιο (PE-Χ), με φράγμα 
οξυγόνου, διατομής DN20 με πάχος 
τοιχώματος 2mm

ΜΗΧ-63 ΗΛΜ-7 MM 10 6,30 63,00

164

Σωλήνας πλαστικός από δικτυωμένο 
πολυαιθυλένιο (PE-Χ), με φράγμα 
οξυγόνου, διατομής DN26 με πάχος 
τοιχώματος 3mm

ΜΗΧ-64 ΗΛΜ-7 MM 10 9,50 95,00

165

Σωλήνας πλαστικός από δικτυωμένο 
πολυαιθυλένιο (PE-Χ), με φράγμα 
οξυγόνου, διατομής DN28 με πάχος 
τοιχώματος 3mm

ΜΗΧ-65 ΗΛΜ-7 MM 50 15,00 750,00

166 Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή, 
Φ 30/35 mm, ΜΗΧ-66 ΗΛΜ-7 MM 30 35,00 1.050,00

167 Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή, 
Φ 35/40 mm, ΜΗΧ-67 ΗΛΜ-7 MM 30 41,00 1.230,00

168 Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή, 
Φ 50/55 mm ΜΗΧ-68 ΗΛΜ-7 MM 140 58,00 8.120,00

169 Χαλυβδ/λήνας μαύρος χωρίς ραφή, Φ 
130/141 mm ΜΗΧ-69 ΗΛΜ-6 ΜΜ 10 120,00 1.200,00

170
Θερμική μόνωση σωλήνων από 
συνθετικό καουτσούκ, πάχους 9 mm 
για διάμετρο σωλήνα DN16

ΜΗΧ-70 ΗΛΜ-40 ΜΜ 2200 2,80 6.160,00

MM ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή 
Μονάδας 

Δαπάνη (Ευρώ)ΑΑ Είδος Εργασιών Κωδικός Άρθρου Α.Τ. Κωδικός 
Αναθεώρησης

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β1.2. ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Σύνολο ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β1.1



Μερική Ολική

Δαπάνη (Ευρώ)
ΑΑ Είδος Εργασιών Κωδικός Άρθρου Α.Τ. Κωδικός 

Αναθεώρησης MM ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ)

171
Θερμική μόνωση σωλήνων από  
συνθετικό καουτσούκ, πάχους 9 mm 
για διάμετρο χαλκοσωλήνα DN20

ΜΗΧ-71 ΗΛΜ-40 ΜΜ 10 3,00 30,00

172 Θερμική μόνωση σωλήνων από  
συνθετικό καουτσούκ, πάχους 13 mm 
για διάμετρο χαλκοσωλήνα DN26

ΜΗΧ-72 ΗΛΜ-40 ΜΜ 50 8,00 400,00

173 Θερμική μόνωση σωλήνων από  
συνθετικό καουτσούκ, πάχους 13 mm 
για διάμετρο χαλκοσωλήνα Φ35 mm

ΜΗΧ-73 ΗΛΜ-40 ΜΜ 30 11,30 339,00

174 Θερμική μόνωση σωλήνων από  
συνθετικό καουτσούκ, πάχους 13 mm 
για διάμετρο χαλκοσωλήνα Φ42 mm

ΜΗΧ-74 ΗΛΜ-40 ΜΜ 30 13,30 399,00

175 Θερμική μόνωση σωλήνων από  
συνθετικό καουτσούκ, πάχους 13 mm 
για διάμετρο χαλκοσωλήνα Φ54 mm

ΜΗΧ-75 ΗΛΜ-40 ΜΜ 140 15,50 2.170,00

176

Θερμική μόνωση σωλήνων από  
συνθετικό καουτσούκ, πάχους 13 mm 
για διάμετρο χαλυβδοσωλήνα 
130/141mm.

ΜΗΧ-76 ΗΛΜ-40 ΜΜ 10 27,00 270,00

177
Εξωτερική επικάλυψη μόνωσης 
πάχους 13mm, σωλήνων Φ54 με 
φύλλο αλουμινίνου 0,6mm.  

ΜΗΧ-77 ΗΛΜ-40 ΜΜ 12 8,00 96,00

178 Συλλέκτης νερού επτά αναχωρήσεων 
με ενσωματ. διακόπτες και ρακόρ 
σύνδεσης διαμ. Φ28.

ΜΗΧ-78 ΗΛΜ-7 ΖΕΥΓ 2 205,00 410,00

179 Συλλέκτης νερού εννέα αναχωρήσεων 
με ενσωματ. διακόπτες και ρακόρ 
σύνδεσης διαμ. Φ28.

ΜΗΧ-79 ΗΛΜ-7 ΖΕΥΓ 24 240,00 5.760,00

180

Συλλέκτης νερού δέκα αναχωρήσεων 
ενιαίος ή τμηματικός με ενσωματ. 
διακόπτες και ρακόρ σύνδεσης διαμ. 
Φ28.

ΜΗΧ-80 ΗΛΜ-7 ΖΕΥΓ 10 285,00 2.850,00

181 Ερμάριο συλλεκτών θέρμανσης 
διαστάσεων 45X60cm. ΜΗΧ-81 ΗΛΜ-7 ΤΕΜ 18 60,00 1.080,00

182 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός διπλής 
ενεργείας (boiler) 100 lit, 4KW ΜΗΧ-82 ΗΛΜ-24 TEM 18 400,00 7.200,00

183

Σφαιρική βάννα (ball valve) 
ορειχάλκινη πίεσης 10 atm διαμέτρου  
DN15 για σύνδεση με χαλκοσωλήνα 
Φ15.

ΜΗΧ-83 ΗΛΜ-11 TEM 5 13,50 67,50

184

Σφαιρική βάννα (ball valve) 
ορειχάλκινη πίεσης 10 atm διαμέτρου  
DN25 για σύνδεση με χαλκοσωλήνα 
Φ28

ΜΗΧ-84 ΗΛΜ-11 TEM 36 18,40 662,40



Μερική Ολική

Δαπάνη (Ευρώ)
ΑΑ Είδος Εργασιών Κωδικός Άρθρου Α.Τ. Κωδικός 

Αναθεώρησης MM ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ)

185

Σφαιρική βάννα (ball valve) 
ορειχάλκινη πίεσης 10 atm διαμέτρου  
DN32 για σύνδεση με χαλκοσωλήνα 
Φ35

ΜΗΧ-85 ΗΛΜ-11 TEM 1 23,00 23,00

186

Σφαιρική βάννα (ball valve) 
ορειχάλκινη πίεσης 10 atm διαμέτρου  
DN40 για σύνδεση με χαλκοσωλήνα 
Φ42

ΜΗΧ-86 ΗΛΜ-11 TEM 1 29,00 29,00

187

Σφαιρική βάννα (ball valve) 
ορειχάλκινη πίεσης 10 atm διαμέτρου  
DN50 για σύνδεση με χαλκοσωλήνα 
Φ54

ΜΗΧ-87 ΗΛΜ-11 TEM 8 38,00 304,00

188

Συρταρωτή βαλβίδα (βάνα) 
σφηνοειδής χυτοσιδηρά  πίεσης έως 
10 atm, για χαλυβδοσωλήνα 130/141 
mm

ΜΗΧ-88 ΗΛΜ-12 TEM 2 250,00 500,00

189

Κρουνός ορειχάλκινος δικτύων, 
σφαιρικός,(ball valve), ορειχάλκινoς 
πίεσης 10 atm διαμέτρου  DN20, με 
λαβή.

ΜΗΧ-89 ΗΛΜ-11 TEM 1 13,20 13,20

190
Ατμοφράκτης (ρυθμιστική 
βαλβίδα)ορειχάλκ. πίεσης έως 10 atm, 
DN25, για χαλκ. Φ28

ΜΗΧ-90 ΗΛΜ-11 TEM 18 65,00 1.170,00

191
Ατμοφράκτης (ρυθμιστική 
βαλβίδα)ορειχάλκ. πίεσης έως 10 atm, 
DN32, για χαλκ. Φ35

ΜΗΧ-91 ΗΛΜ-11 TEM 3 77,00 231,00

192
Ατμοφράκτης (ρυθμ.βαλβίδα) 
ορειχάλκ. πίεσ. έως 10 atm,DN50, για 
χαλκ. Φ54mm

ΜΗΧ-92 ΗΛΜ-12 TEM 4 110,00 440,00

193
Δίοδος ηλεκτροκίνητη βάνα δύο 
θέσεων αυτονομίας, 1 1/4΄΄για 
χαλκ.Φ28

ΜΗΧ-93 ΗΛΜ-11 ΤΕΜ 18 110,00 1.980,00

194 Θερμοστάτης χώρου ηλεκτρονικός. ΜΗΧ-94 ΗΛΜ-11 ΤΕΜ 18 108,00 1.944,00

195 Αισθητήριο αντιπαγετικής προστασίας 
εξωτερικού περιβάλλοντος

ΜΗΧ-95 ΗΛΜ-11 ΤΕΜ 4 120,00 480,00

196
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη 
με γλωτίδα (κλαπέ),DN50,για 
χαλκοσωλ. Φ 54

ΜΗΧ-96 ΗΛΜ-11 ΤΕΜ 4 43,00 172,00

197
Φίλτρο νερού από χυτοσίδηρο, 
DN100, για χαλυβδοσωλήνα 130/141 
mm.

ΜΗΧ-97 ΗΛΜ-12 ΤΕΜ 1 310,00 310,00

198 Ζεύγος φλαντζών 5'' (ins) για 
χαλυβδοσωλήνα 130/141 mm. ΜΗΧ-98 ΗΛΜ-6 ΖΕΥΓ 5 105,00 525,00

199 Έξοδος οιονδ. διαστάσεων με τον 
συλλέκτη διαμέτρου 130/141mm. ΜΗΧ-99 ΗΛΜ-6 ΤΕΜ 10 50,00 500,00

200 Ρακόρ ορειχάλκινο 15x1/2'' ΜΗΧ-100 ΗΛΜ-11 ΤΕΜ 1 5,30 5,30
201 Ρακόρ ορειχάλκινο 18x3/4'' ΜΗΧ-101 ΗΛΜ-11 ΤΕΜ 1 6,90 6,90
202 Ρακόρ ορειχάλκινο 22x1'' και 28Χ1''. ΜΗΧ-102 ΗΛΜ-11 ΤΕΜ 1 9,50 9,50
203 Ρακόρ ορειχάλκινο 35Χ1 1/4'' ΜΗΧ-103 ΗΛΜ-11 ΤΕΜ 1 21,30 21,30
204 Ρακόρ ορειχάλκινο 42Χ1 1/2'' ΜΗΧ-104 ΗΛΜ-11 ΤΕΜ 1 26,00 26,00
205 Ρακόρ ορειχάλκινο 54Χ2'' ΜΗΧ-105 ΗΛΜ-11 ΤΕΜ 1 50,00 50,00
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Δαπάνη (Ευρώ)
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206 Αυτόματη βαλβίδα εξαερισμού σωλην. 
νερού ΜΗΧ-106 ΗΛΜ-11 TEM 12 28,00 336,00

207 Αυτόματος πλήρωσης διαμ. 1/2ins ΜΗΧ-107 ΗΛΜ-23 TEM 1 135,00 135,00
208 Μανόμετρο γλυκερίνης με κρουνό ΜΗΧ-108 ΗΛΜ-31 ΤΕΜ 2 30,00 60,00
209 Θερμόμετρο ωρολογιακού τύπου ΜΗΧ-109 ΗΛΜ-31 ΤΕΜ 2 30,00 60,00

210 Κλειστό δοχείο διαστολής με μεμβράνη 
χωρητικότητας  1000LIT. ΜΗΧ-110 ΗΛΜ-23 ΤΕΜ 1 2.300,00 2.300,00

211
Κυκλοφορητής νερού ηλεκτρονικής 
ρύθμισης,  παροχής  7,50 m3/h-
4,50mΣΥ(Α1), 8,00m3/h-4,60mΣΥ(Α2), 
7,60 m3/h-4,80mΣΥ(Α3).

ΜΗΧ-111 ΗΛΜ-21 TEM 3 1.620,00 4.860,00

212
Κυκλοφορητής νερού ηλεκτρονικής 
ρύθμισης,  παροχής  4,30m3/h-
3,50mΣΥ (Α4).

ΜΗΧ-112 ΗΛΜ-21 TEM 1 730,00 730,00

213 Θερμαντικό σώμα Panel τύπου  1.1,    
θερμικής απόδοσης 450 kcal/h. ΜΗΧ-113 ΗΛΜ-26 ΤΕΜ 5 110,00 550,00

214
Θερμαντικό σώμα Panel τύπου  1.1, 
ύψους 900,θερμικής απόδοσης 700 
kcal/h.

ΜΗΧ-114 ΗΛΜ-26 ΤΕΜ 12 120,00 1.440,00

215
Θερμαντικό σώμα Panel τύπου  1.1, 
ύψους 900, θερμικής απόδοσης 1000 
kcal/h.

ΜΗΧ-115 ΗΛΜ-26 ΤΕΜ 1 150,00 150,00

216
Θερμαντικό σώμα Panel τύπου  2.2, 
ύψους 900, θερμικής απόδοσης 1350 
kcal/h.

ΜΗΧ-116 ΗΛΜ-26 ΤΕΜ 12 170,00 2.040,00

217
Θερμαντικό σώμα Panel τύπου  2.2,     
ύψους 900, θερμικής απόδοσης 1600 
kcal/h.

ΜΗΧ-117 ΗΛΜ-26 ΤΕΜ 12 185,00 2.220,00

218
Θερμαντικό σώμα Panel τύπου  2.2,     
ύψους 900, θερμικής απόδοσης 
1900kcal/h.

ΜΗΧ-118 ΗΛΜ-26 ΤΕΜ 15 200,00 3.000,00

219
Θερμαντικό σώμα Panel τύπου  2.2,     
ύψους 900, θερμικής απόδοσης 
2100kcal/h

ΜΗΧ-119 ΗΛΜ-26 ΤΕΜ 6 210,00 1.260,00

220
Θερμαντικό σώμα Panel τύπου  2.2,     
ύψους 900, θερμικής απόδοσης 
2400kcal/h.

ΜΗΧ-120 ΗΛΜ-26 ΤΕΜ 15 230,00 3.450,00

221
Θερμαντικό σώμα Panel τύπου  3.3,     
ύψους 900, θερμικής απόδοσης 2600 
kcal/h

ΜΗΧ-121 ΗΛΜ-26 ΤΕΜ 28 270,00 7.560,00

222
Θερμαντικό σώμα Panel τύπου  3.3,     
ύψους 900, θερμικής απόδοσης 2800 
kcal/h.

ΜΗΧ-122 ΗΛΜ-26 ΤΕΜ 6 280,00 1.680,00

223
Θερμαντικό σώμα Panel τύπου  3.3,     
ύψους 900, θερμικής απόδοσης 
2950kcal/h

ΜΗΧ-123 ΗΛΜ-26 ΤΕΜ 6 285,00 1.710,00

224
Θερμαντικό σώμα Panel τύπου  3.3,     
ύψους 900, θερμικής απόδοσης 3100 
kcal/h.

ΜΗΧ-124 ΗΛΜ-26 ΤΕΜ 18 290,00 5.220,00



Μερική Ολική

Δαπάνη (Ευρώ)
ΑΑ Είδος Εργασιών Κωδικός Άρθρου Α.Τ. Κωδικός 

Αναθεώρησης MM ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ)

225
Θερμαντικό σώμα τύπου 
΄΄πετσετοκρεμάστρας΄΄, θερμικής 
απόδοσης 900 kcal/h.

ΜΗΧ-125 ΗΛΜ-26 ΤΕΜ 11 230,00 2.530,00

226
Θερμαντικό σώμα τύπου 
΄΄πετσετοκρεμάστρας΄΄, θερμικής 
απόδοσης 1120kcal/h

ΜΗΧ-126 ΗΛΜ-26 ΤΕΜ 6 260,00 1.560,00

227
Θερμαντικό σώμα τύπου 
΄΄πετσετοκρεμάστρας΄΄, θερμικής 
απόδοσης 1300kcal/h.

ΜΗΧ-127 ΗΛΜ-26 ΤΕΜ 1 280,00 280,00

228

Λέβητας χαλύβδινος με καυστήρα 
(αυτόνομος ) νερού με τα διάφορα 
μικροϋλικά , θερμοστάτες, ανόδιο, 
ηλεκτρ. πίν. ελέχγου κ.λ.π θερμ. 
ισχύος 470 KW

ΜΗΧ-128 ΗΛΜ-28 ΤΕΜ 1 8.200,00 8.200,00

229 Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο 1 
1/2'' ΜΗΧ-129 ΗΛΜ-11 ΤΕΜ 1 425,00 425,00

230
Σύνδεσμος διαστολικός με ρακόρ 
διαμέτρου Φ54 για χαλκοσωλήνα Φ 
54. 

ΜΗΧ-130 ΗΛΜ-12 ΤΕΜ 6 142,00 852,00

231

Διηλεκτρικός σύνδεσμος ρακόρ 
χυτοσίδηρος  κωνικός μαύρος 2''  για 
σύνδεση με χαλκοσωλήνα διαμέτρου  
Φ54

ΜΗΧ-131 ΗΛΜ-6 ΤΕΜ 8 122,00 976,00

232
Δεξαμενή πετρελαίου 7,80m3 περίπου 
ορθογ. πλάτους 2,50m , μήκους 
2,50m, ύψους 1,25m. 

ΜΗΧ-132 ΗΛΜ-29 TEM 1 5.000,00 5.000,00

233 Εγκατάσταση Πίνακα αυτονομίας 18 
ωρομετρητών πλήρης. ΜΗΧ-133 ΗΛΜ-52 ΤΕΜ 1 1.000,00 1.000,00

234 Φορητός πυροσβεστήρας διοξειδίου 
άνθρακος (CO2 ), 6 kg. ΜΗΧ-134 ΗΛΜ-19 ΤΕΜ 2 78,00 156,00

235 Πυροσβεστήρας αυτόματος οροφής 12 kg. ΜΗΧ-135 ΗΛΜ-19 ΤΕΜ 1 100,00 100,00

236 Φορητός πυροσβεστήρας κόνεως 6 
kg. ΜΗΧ-136 ΗΛΜ-19 ΤΕΜ 8 42,00 336,00

237 Θερμομονωτικό στήριγμα για την 
στήριξη σωλήνων Φ15 έως Φ28 ΜΗΧ-137 ΗΛΜ-40 ΤΕΜ 10 5,00 50,00

238 Θερμομονωτικό στήριγμα για την 
στήριξη χαλκοσωλήνων Φ35 έως Φ54 ΜΗΧ-138 ΗΛΜ-40 ΤΕΜ 30 7,00 210,00

239

Καπνοδόχος διπλού τοιχώματος  με 
μόνωση κατασκευασμένος από 
ανοξείδωτο χάλυβα εσ. διαμέτρου 
Φ400.  

ΜΗΧ-139 ΗΛΜ-28 ΤΕΜ 1 7.500,00 7.500,00

240
Σιδηροκατασκευή από γαλβανισμ. 
διάτρητα προφίλ για τη στήριξη των  
σωληνώσεων θέρμανσης. 

ΜΗΧ-140 ΥΔΡ-6751 ΧΛΓ 200 6,50 1.300,00

241
Σφαιρική βάννα (ball valve) 
ορειχάλκινη πίεσης 10 atm διαμέτρου  
DN18 για σύνδεση με σωλήνα Φ18.

ΜΗΧ-141 ΗΛΜ-11 TEM 1 15,00 15,00

242 Κλειστό δοχείο διαστολής με μεμβράνη 
χωρητικότητας 8 LIT για νερό χρήσης. ΜΗΧ-142 ΗΛΜ-23 ΤΕΜ 1 105,00 105,00

243 Μειωτής πίεσης ΜΗΧ-143 ΗΛΜ-23 ΤΕΜ 1 130,00 130,00
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130.948,10 130.948,10

Μερική Ολική
244 Υδραυλικός ανελκυστήρας ΜΗΧ-144 ΗΛΜ-63 ΤΕΜ 1 30.000,00 30.000,00

30.000,00 30.000,00

Μερική Ολική
Πλαστικός σωλήνας  ευθύς διαμέτρου
α. Φ13,5 ΗΛ-1/α ΗΛΜ-41 ΜΜ 1350 3,65 4.927,50
β.  Φ 16 ΗΛ-1/β ΗΛΜ-41 ΜΜ 2400 5,40 12.960,00
γ.  Φ  23 ΗΛ-1/γ  ΗΛΜ-41 ΜΜ 280 5,55 1.554,00

Πλαστικός σωλήνας σπιράλ διαμέτρου

α. Φ13,5 ΗΛ-2/α ΗΛΜ-41 ΜΜ 550 3,60 1.980,00
β.  Φ 16 ΗΛ-2/β ΗΛΜ-41 ΜΜ 700 5,40 3.780,00
γ.  Φ  23 ΗΛ-2/γ  ΗΛΜ-41 ΜΜ 100 5,50 550,00

Χαλυβδοσωλήνας μετά ή άνευ 
εσωτερικής μόνωσης ευθύς διαμέτρου 

α. Φ 13,5 ΗΛ-3/α ΗΛΜ-42 ΜΜ 90 8,20 738,00
β.  Φ 16 ΗΛ-3/β ΗΛΜ-42 ΜΜ 70 8,30 581,00
γ.  Φ 21 ΗΛ-3/γ ΗΛΜ-42 ΜΜ 290 10,80 3.132,00
Χαλυβδοσωλήνας μετά  εσωτερικής 
μόνωσης σπιράλ διαμέτρου                   
α. Φ 13,5 ΗΛ-4/α ΗΛΜ-42 ΜΜ 60,00 7,40 444,00
β.  Φ 16 ΗΛ-4/β ΗΛΜ-42 ΜΜ 30,00 7,60 228,00
γ.  Φ 21 ΗΛ-4/γ ΗΛΜ-42 ΜΜ 90,00 8,50 765,00

249
Κυτίο διακλαδώσεως χαλύβδινο 
κατάλληλο για χαλυβδοσωλήνα Φ 13,5 
ή Φ 16

ΗΛ-5 ΗΛΜ-49 ΤΕΜ 22,00 10,00 220,00

Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό 0,00
α. Φ 70 ΗΛ-6/α ΗΛΜ-49 ΤΕΜ 1.170,00 3,55 4.153,50
β. 71/2χ71/2 εκ ΗΛ-6/β ΗΛΜ-49 ΤΕΜ 35,00 4,40 154,00
γ. 10χ15 εκ ΗΛ-6/γ ΗΛΜ-49 ΤΕΜ 15,00 5,50 82,50
Κολάρο ορειχάλκινο ή γαλβανισμ. 
κατάλληλο για χαλκ/λήνα ή 
χαλυβδ/λήνα διαμέτρου       
α.  1/2΄΄ ή Φ 13,5 ή Φ 16 ΗΛ-7/α ΗΛΜ-49 ΤΕΜ 120,00 3,80 456,00
β.   Φ 21 ΗΛ-7/β ΗΛΜ-49 ΤΕΜ 12,00 5,20 62,40

252 Χάλκινος μονόκλωνος γυμνός αγωγός   
διατομής 6τχ  (γεφυρώσεις σωλήνων) ΗΛ-8 ΗΛΜ-45 ΜΜ 20,00 4,20 84,00

253
Γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 
γαλβανισμένος αγωγός γειώσεως 
διατομής  70 τχ    

ΗΛ-9 ΗΛΜ-45 ΜΜ 60,00 11,80 708,00

Αγωγοί τύπου  ΝΥΑ διατομής
α.   1,5 τχ ΗΛ-10/α ΗΛΜ-43 ΜΜ 8.600,00 1,20 10.320,00

247

248
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Μερική Ολική

Δαπάνη (Ευρώ)
ΑΑ Είδος Εργασιών Κωδικός Άρθρου Α.Τ. Κωδικός 

Αναθεώρησης MM ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ)

β.  2.5 τ.χ ΗΛ-10/β ΗΛΜ-43 ΜΜ 9.500,00 1,30 12.350,00
γ.    4 τ.χ ΗΛ-10/γ ΗΛΜ-43 ΜΜ 600,00 1,40 840,00
δ.    6 τ.χ ΗΛ-10/δ ΗΛΜ-43 ΜΜ 4.500,00 1,95 8.775,00
ε.   16 τ.χ ΗΛ-10/ε ΗΛΜ-43 ΜΜ 20,00 3,60 72,00
Καλώδιο  τύπου ΝΥΙFΥ διατομής           
α. 2 χ 1,5 τ.χ.                                   ΗΛ-11/α ΗΛΜ-46 ΜΜ 80,00 3,80 304,00
β.  3 χ 1,5 τ.χ ΗΛ-11/β ΗΛΜ-46 ΜΜ 600,00 4,00 2.400,00
γ.  3 χ 2,5 τ.χ ΗΛ-11/γ ΗΛΜ-46 ΜΜ 15,00 4,30 64,50
Καλώδια  ΝΥΜ ή ΝΥΥ ορατό ή εντός 
σιδηροσωλήνα, διατομής
α. 3 χ120+70 τχ       ΗΛ-12/α ΗΛΜ-102 ΜΜ 20,00 77,00 1.540,00
β. 3 χ1,5 τχ ΗΛ-12/β ΗΛM-46 ΜΜ 40,00 5,00 200,00
 γ. 3 χ 2,5 τχ ΗΛ-12/γ ΗΛΜ-46 ΜΜ 10,00 5,35 53,50

257 Ηλεκτρικός πίνακας τύπου STAB 
χωνευτός  διαστάσεων  35 x 50 ε κ        ΗΛ-13 ΗΛΜ-52 ΤΕΜ 19,00 160,00 3.040,00

Ηλεκτρικός πίνακας τύπου ερμαρίου 
στεγανός επίτοιχος διαστάσεων
α. 160Χ200Χ40 ( Υ Χ Π Χ Β)                   ΗΛ-14/α ΗΛΜ-55 ΤΕΜ 1,00 3.200,00 3.200,00
β.  35 x 50 εκ ΗΛ-14/β ΗΛΜ-55 ΤΕΜ 1,00 220,00 220,00
 Ασφαλειοδιακόπτης εντάσεως   
α.  1Χ25/16Α ΗΛ-15/α ΗΛΜ-51 ΤΕΜ 1,00 45,00 45,00
β. 3 Χ 25Α/25Α ΗΛ-15/β ΗΛΜ-51 ΤΕΜ 1,00 68,60 68,60
Ραγοδιακόπτης εντάσεως
α.  1 χ 25Α ΗΛ-16/α ΗΛΜ-50 ΤΕΜ 2,00 10,70 21,40
β.  2 χ 25 Α ΗΛ-16/β ΗΛΜ-50 ΤΕΜ 1,00 14,50 14,50
γ.  2 χ 40 Α ΗΛ-16/γ ΗΛΜ-50 ΤΕΜ 36,00 15,70 565,20
δ.  3 χ 25 Α ΗΛ-16/δ ΗΛΜ-50 ΤΕΜ 1,00 17,20 17,20
ε.  3 χ 40 Α ΗΛ-16/ε ΗΛΜ-50 ΤΕΜ 39,00 18,60 725,40
στ.  3 χ 80 Α ΗΛ-16/στ ΗΛΜ-50 ΤΕΜ 1,00 27,50 27,50
Μικροαυτόματοι τύπου WL εντάσεως
α. 10 Α μονοπολικοί ΗΛ-17/α ΗΛΜ-55 ΤΕΜ 68,00 9,80 666,40
β. 16Α μονοπολικοί ΗΛ-17/β ΗΛΜ-55 ΤΕΜ 112,00 11,50 1.288,00
γ. 20Α μονοπολικοί ΗΛ-17/γ ΗΛΜ-55 ΤΕΜ 18,00 11,80 212,40
δ. 25Α μονοπολικοί ΗΛ-17/δ ΗΛΜ-55 ΤΕΜ 18,00 12,50 225,00

262
Ενδεικτικές λυχνίες τάσεως 500 V 
τύπου WL ή στρογγυλές  με ασφάλ. 
συντηκτική 2Α

ΗΛ-18 ΗΛΜ-55 ΤΕΜ. 63,00 16,80 1.058,40

Συντηκτικές  ασφάλειες  εντάσεως 
α. έως  25Α ΗΛ-19/α ΗΛΜ-54 ΤΕΜ 122,00 9,80 1.195,60
β. 35 έως 63 Α ΗΛ-19/β ΗΛΜ-54 ΤΕΜ 6,00 11,00 66,00

264 Ρελέ αντιηλεκτροπληξίας  4x40A/30 
mΑ, κατηγορίας AC ΗΛ-20 ΗΛΜ-55 ΤΕΜ 18,00 102,00 1.836,00

265

Αυτόματος διακόπτης  φορτίου τύπου 
MOULDED CASE με σταθερά 
μαγνητικά και τρία ρυθμιζόμενα 
θερμικά στοιχεία εντάσεως 3Χ 250 Α  
με θερ. περιοχής 175Α έως 250 Α

ΗΛ-21 ΗΛΜ-53 ΤΕΜ 1,00 390,00 390,00

266 Αμπερόμετρα διαστάσεων 96x96χλστ  
μετά των μετασχηματιστών εντάσεως. ΗΛ-22 ΗΛΜ-89 ΤΕΜ 3,00 81,00 243,00

267 Βολτόμετρο μετά του μεταγωγέα επτά 
(7)θέσεων. ΗΛ-23 ΗΛΜ-89 ΤΕΜ 1,00 82,00 82,00

258

259

260

261

263

254

255

256



Μερική Ολική
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ΑΑ Είδος Εργασιών Κωδικός Άρθρου Α.Τ. Κωδικός 
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Τιμή 
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268 Τριφασικός μετρητής ηλεκτρικής 
ενέργειας ΗΛ-24 ΗΛΜ-61 ΤΕΜ 19,00 200,00 3.800,00

Διακόπτες 
α. Απλός  χωνευτός ΗΛ-25/α ΗΛΜ-49 ΤΕΜ 155,00 3,90 604,50
β. Κ/Τ ή Α/R ή ενδιάμεσος Α/R 
χωνευτός ΗΛ-25/β ΗΛΜ-49 ΤΕΜ 195,00 5,50 1.072,50

γ. Απλός στεγανός χωνευτός  ή 
επίτοιχος ΗΛ-25/γ ΗΛΜ-49 ΤΕΜ 4,00 13,20 52,80

Ρευματοδότης χωνευτός  
α. Σούκο χωνευτός   των 16Α ΗΛ-26/α ΗΛΜ-49 ΤΕΜ 303,00 7,70 2.333,10

β. Σούκο χωνευτός  των 16Α στεγανός ΗΛ-26/β ΗΛΜ-49 ΤΕΜ 119,00 12,30 1.463,70

271 Μπουτόν κλιμακοστασίου με λαμπάκι ΗΛ-27 ΗΛΜ-49 ΤΕΜ 13,00 5,30 68,90

272 Μπουτόν κουδουνιού με ενδεικτική 
λυχνία ΗΛ-28 ΗΛΜ-49 ΤΕΜ 18,00 5,30 95,40

273 Αυτόματος κλιμακοστασίου ταχείας 
στήριξης ΗΛ-29 ΗΛΜ-49 ΤΕΜ 1,00 52,00 52,00

274 Φωτιστικό  σώμα ασφαλείας  
διαδρόμων, LED ΗΛ-30 ΗΛΜ-59 ΤΕΜ 28,00 55,00 1.540,00

275

Φωτιστικά σώματα φθορισμού 
επίμηκες με κώδωνα 2X20W 
κατάλληλα για εγκση σε οροφή 
προστασίας IP55

ΗΛ-31 ΗΛΜ-59 ΤΕΜ 2,00 83,00 166,00

276 Φωτιστικό σώμα τύπου χελώνας με 
λαμπτήρα LED 10W, IP 44 ΗΛ-32 HΛM-60 TEM 4,00 38,00 152,00

277

Φωτιστικό οροφής ή τοίχου, επίτοιχο ή 
χωνευτό, εσωτερικού ή εξωτερικού 
χώρου (φωτιστικό εξώστη)  με 
λαμπτήρα LED 10W.

ΗΛ-33 HΛM-60 TEM 113,00 65,00 7.345,00

278 Φωτιστικό τοίχου ή οροφής, στεγανό 
ΙΡ44, με λαμπτήρα LED 10W ΗΛ-34 HΛM-60 TEM 45,00 29,00 1.305,00

279 Φωτιστικό σώμα αναρτημένο  με 
σειρίδα και  λαμπτήρα LED 13W ΗΛ-35 HΛM-60 TEM 166,00 8,00 1.328,00

Κλέμμες ταχείας στήριξης κατάλληλες 
για καλώδια διατομής
α. 2.5  έως  4 τχ ΗΛ-36/α ΗΛΜ-102 ΤΕΜ 90,00 1,20 108,00
β.  6   έως 10  τχ ΗΛ-36/β ΗΛΜ-102 ΤΕΜ 160,00 2,10 336,00
γ.  16   έως 25τχ ΗΛ-36/γ ΗΛΜ-102 ΤΕΜ 20,00 3,70 74,00

280 Γαλβ. σιδηρ. βαρέως τύπου διαμέτρου 
21/2΄΄ για προστασία καλωδίων ΗΛ-37 ΗΛΜ-5 ΜΜ 12,00 34,00 408,00

281

Φρεάτιο έλξεως  ή διακλαδώσεως 
καλωδίων  σε κάθε έδαφος πλήν 
συμπαγούς διαστά-σεων 100Χ100 εκ 
και βάθος 80 εκ.

ΗΛ-38 Κ-2121      10%ΟΙΚ ΤΕΜ 1,00 400,00 400,00

282
Τρίγωνο γειώσεως αποτελούμενο από 
ηλεκτρόδια γειώσεως COPPERCLAD 
Φ17 μήκ.3μ μετά των φρεατίων. 

ΗΛ-39                             ΤΕΜ 1,00 450,00 450,00

270
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283

Εκσκαφή και επανεπίχωση χάνδακα 
για τοποθέτηση καλωδίων ή σωλήνων 
σε έδαφος γαιώδες και απομάκρυνση 
αχρήστων προιόντων. 

ΗΛ-40 ΥΔΡ-6065 Μ3 50,00 16,00 800,00

284 Απορροφητήρας κουζίνας συρόμενου 
τύπου, INOX, τριών ταχυτήτων. ΗΛ-41 HΛM-39 TEM 18,00 300,00 5.400,00

285

Εξαεριστήρας WC 1, κατάλληλος για 
τοποθέτηση σε αεραγωγό εν σειρά, 
παροχής 250m3/h-μανομετρικού 
10mmΣΥ.

ΗΛ-42 HΛM-39 TEM 5,00 120,00 600,00

286 Εξαεριστήρας WC 2, παροχής 80m3/h-
μανομετρικού 5mmΣΥ. ΗΛ-43 HΛM-39 TEM 11,00 50,00 550,00

287

Προμήθεια και εγκατάσταση Γενικού 
Ηλεκτρικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης 
Υποσταθμού που θα αποτελείται 
συνολικά από έξι (6) πεδία

ΗΛ-44  -52 50%ΗΛΜ-55 5 TEM 1,00 15.000,00 15.000,00

288
Πλαστικός σωλήνας λευκού χρώματος 
από σκληρό P.V.C. πίεσης 6 atm, 
διαμ. DN 100

ΗΛ-67 ΗΛΜ-8 ΜΜ 60,00 23,00 1.380,00

289
Πλαστικός σωλήνας λευκού χρώματος 
από σκληρό P.V.C. πίεσης 6 atm, 
διαμ. DN 125

ΗΛ-68 ΗΛΜ-8 ΜΜ 60,00 26,00 1.560,00

138.131,40 138.131,40

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β2.2. (ΑΣΘΕΝΗ  ΡΕΥΜΑΤΑ)

Μερική Ολική
Πλαστικός σωλήνας  ευθύς διαμέτρου
α. Φ13,5 ΗΛ-1/α ΗΛΜ-41 ΜΜ 1.200,00 3,65 4.380,00
β.  Φ 16 ΗΛ-1/β ΗΛΜ-41 ΜΜ 700,00 5,40 3.780,00
γ.  Φ  23 ΗΛ-1/γ  ΗΛΜ-41 ΜΜ 50,00 5,55 277,50

Πλαστικός σωλήνας σπιράλ διαμέτρου

α. Φ13,5 ΗΛ-2/α ΗΛΜ-41 ΜΜ 400,00 3,60 1.440,00
β.  Φ 16 ΗΛ-2/β ΗΛΜ-41 ΜΜ 100,00 5,40 540,00
γ.  Φ  23 ΗΛ-2/γ  ΗΛΜ-41 ΜΜ 20,00 5,50 110,00

292
Χαλυβδοσωλήνας μετά ή άνευ 
εσωτερικής μόνωσης ευθύς διαμέτρου 
Φ 13,5

ΗΛ-3/α ΗΛΜ-42 ΜΜ 65,00 8,20 533,00

293 Χαλυβδοσωλήνας μετά  εσωτερικής 
μόνωσης σπιράλ διαμέτρου Φ 13,5 ΗΛ-4/α ΗΛΜ-49 ΤΕΜ 25,00 7,40 185,00

294
Κυτίο διακλαδώσεως χαλύβδινο 
κατάλληλο για χαλυβδοσωλήνα Φ 13,5 
ή Φ 16

ΗΛ-5 ΗΛΜ-49 ΤΕΜ 10,00 10,00 100,00

Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό
α. Φ 70 ΗΛ-6/α ΗΛΜ-49 ΤΕΜ 330,00 3,55 1.171,50
β. 71/2χ71/2 εκ ΗΛ-6/β ΗΛΜ-49 ΤΕΜ 15,00 4,40 66,00

296 Τηλεφωνικό καλώδιο τύπου Cat 5e ΗΛ-45 ΗΛΜ-48 ΜΜ 2.500,00 2,50 6.250,00

297 Τηλεφωνικό καλώδιο τύπου A-
2Y(FL)2Y  διατομής 30 X 2 X 0,6 τχ ΗΛ-46 ΗΛΜ-48 ΜΜ 150,00 14,00 2.100,00

Σύνολο ΥΠΟΟΜΑΔΑ B.2.1
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Τιμή 
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298 Πρίζα τηλεφώνου-DATA  RJ 45 
Xωνευτή διπλή ΗΛ-47 ΗΛΜ-49 ΤΕΜ 80,00 23,50 1.880,00

297 Λήψη κεραίας Τ.V ενδιάμεση ή 
τερματική ΗΛ-48 ΗΛΜ-49 ΤΕΜ 59,00 11,00 649,00

298 Κουδούνι δύο ήχων με 
Μετασχηματιστή 220V/8V ΗΛ-49 ΗΛΜ-56 ΤΕΜ 18,00 23,00 414,00

299 Τηλεφωνικός κατανεμητής 100 ζευγών 
πλήρης ΗΛ-50 ΗΛΜ-52 ΤΕΜ 1,00 210,00 210,00

298 Καλώδιο NYF(Gb) Y ομοαξονικό, 
χαρακτηριστικής αντίστασης 75Ω ΗΛ-51 ΗΛΜ-46 ΜΜ 450,00 2,80 1.260,00

299 Κεντρική κεραία τηλεόρασης πλήρης 
πλην του ενισχυτικού συγκροτήματος ΗΛ-52 ΗΛΜ-61 ΤΕΜ 1,00 450,00 450,00

300 Ενισχυτικό συγκρότημα κεραίας 
τηλεόρασης πλήρης ΗΛ-53 ΗΛΜ-61 ΤΕΜ 1,00 1.200,00 1.200,00

299
Εξωτερικός πίνακας κλήσης  
θυροτηλεφώνων με 18 τουλάχιστον 
μπουτόν κλήσης

ΗΛ-54 ΗΛΜ-61 ΤΕΜ 1,00 600,00 600,00

300 Εσωτερική συσκευή θυροτηλεφώνου 
επίτοιχη ΗΛ-55 ΗΛΜ-61 ΤΕΜ 18,00 30,00 540,00

301 Τροφοδοτική  συσκευή συστήματος 
θυροτηλεοράσεων επίτοιχη ΗΛ-56 ΗΛΜ-61 ΤΕΜ 1,00 200,00 200,00

300 Ηλεκτρονικός διακλαδωτής μέσα σε 
κουτί διαστάσεων 15Χ15cm ΗΛ-57 ΗΛΜ-61 ΤΕΜ 6,00 60,00 360,00

Καλώδια  ΝΥLHY εύκαμπτο εντός 
σωλήνα, διατομής                     
 α. 3 χ0,75 τχ       ΗΛ-58/α ΗΛΜ-46 ΜΜ 5,00 4,60 23,00
β. 3 χ1,5 τχ ΗΛ-58/β ΗΛΜ-46 ΜΜ 30,00 5,00 150,00
γ. 4 χ 1,5 τχ ΗΛ-58/γ ΗΛΜ-46 ΜΜ 10,00 5,20 52,00

302 Αγωγός Κωδώνων διατομής διαμέτρου 
0,8mm. ΗΛ-59 ΗΛΜ-43 ΜΜ 300,00 1,20 360,00

303 Ηλεκτρικός απομανδαλωτής πόρτας ΗΛ-60 ΗΛΜ-61 ΤΕΜ 1,00 40,00 40,00

304 Πλαστικός σωλήνας  ευθύς διαμέτρου 
Φ13,5. ΗΛ-1/α ΗΛΜ-41 ΜΜ 50,00 3,65 182,50

305 Πλαστικός σωλήνας σπιράλ διαμ. 
Φ13,5. ΗΛ-2/α ΗΛΜ-41 ΜΜ 15,00 3,60 54,00

306 Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό Φ 70 ΗΛ-6/α ΗΛΜ-49 ΤΕΜ 10,00 3,55 35,50
307 Αγωγοί τύπου  ΝΥΑ διατομής 1,5 τχ ΗΛ-10/α ΗΛΜ-43 ΜΜ 250,00 1,20 300,00
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Μερική Ολική

Δαπάνη (Ευρώ)
ΑΑ Είδος Εργασιών Κωδικός Άρθρου Α.Τ. Κωδικός 

Αναθεώρησης MM ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ)

308
Πίνακας πυρανίχνευσης 11 ζωνών 
μετά της εργασίας  τοποθέτησης και 
σύνδεσης

ΗΛ-61 ΗΛΜ-62 ΤΕΜ 1,00 1.100,00 1.100,00

309 Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός ΗΛ-62 ΗΛΜ-62 ΤΕΜ 3,00 60,00 180,00

310 Ανιχνευτής πυρκαγιάς καπνού τύπου 
ιονισμού ΗΛ-63 ΗΛΜ-62 ΤΕΜ 2,00 135,00 270,00

311 Ανιχνευτής οπτικού καπνού ( 
φωτοηλεκτρονικός) ΗΛ-64 ΗΛΜ-62 ΤΕΜ 2,00 65,00 130,00

312 Σειρήνα συναγερμού (με οπτικό και 
ηχητικό  σήματος ΗΛ-65 ΗΛΜ-56 ΤΕΜ 8,00 63,00 504,00

313 Κομβίο σήμανσης συναγερμού 
επίτοιχο ΗΛ-66 ΗΛΜ-19 ΤΕΜ 19,00 50,00 950,00

314 Καλώδιο ΝΥΜ διατομής 3 Χ 1,5 τχ ΗΛ-12/β ΗΛΜ-46 ΜΜ 12,00 5,00 60,00

315  Καλώδιο τύπου ΝΥΙFΥ διατομής 3 Χ 
1,5 τ.χ.       ΗΛ-11/β ΗΛΜ-46 ΜΜ 15,00 4,00 60,00

33.147,00 33.147,00

313.376,65
286.234,00
178.100,00
77.725,94
426.762,50
147.290,00
148.519,50

1.578.008,59

124.647,00
130.948,10
30.000,00

138.131,40
33.147,00

456.873,50

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ+Η-Μ 2.034.882,09
ΓΕ+ΟΕ 18% 366.278,78

2.401.160,87
Απρόβλεπτα 15% 360.174,13

2.761.335,00
Αναθεώρηση 794,03

Απολογιστικά 4.000,00
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 2.766.129,03

ΦΠΑ 24% 663.870,97
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ) 3.430.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β: Η-Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.1

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ- ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ- ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.2
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.3
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.4
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.5
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.6
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.7

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ- ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ- ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ- ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ
ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΣΤΕΓΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β1.1

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β1.2
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β1.3

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β2.1
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β2.2

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΟΜΒΡΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΙΣΧΥΡΑ  ΡΕΥΜΑΤΑ
ΑΣΘΕΝΗ  ΡΕΥΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΟΜΑΔΑ Β: Η-Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Β.1 . ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σύνολο ΥΠΟΟΜΑΔΑ B.2.2



ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  AΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
Γ’ ΚΛΑΔΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ 
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Π-11 ΣΤΗΝ 
110ΠΜ» (110ΠΜ-20-02) 

5. ΦΑΥ-ΣΑΥ



ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ 
(ΦΑΥ) 



ΤΜΗΜΑ Α’ 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού:

Η παρούσα μελέτη αφορά στις οικοδομικές, ηλεκτρολογικές και 
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που απαιτούνται για την αποπεράτωση της 
ημιτελούς πολυκατοικίας Π-11 στην 110 ΠM και τη διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου. 

2. Μονάδα Πολεμικής Αεροπορίας:  110ΠΜ, Λάρισα

3. Αριθμός Εγκριτικής Διαταγής Έργου: Φ.916/ΑΔ.  /Σ.       /     -    -18 /ΑΤΑ/Γ2/4 

4. Στοιχεία των κυρίων του έργου: Πολεμική Αεροπορία

5. Σύνταξη ΦΑΥ : ΑΤΑ/Γ2

6. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης/ αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Μονάδα Ημερομηνία 
αναπροσαρμογής 



ΤΜΗΜΑ Β’ 

ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Τεχνική περιγραφή του έργου:

Ως Τεχνική Περιγραφή του τεύχους Μελέτης. 

2. Παραδοχές μελέτης:

Α. ΥΛΙΚΑ 

• Υλικά ενίσχυσης φέροντος οργανισμού (ανθρακοελάσματα,

ανθρακουφάσματα, μεταλλικά ελάσματα υποστυλωμάτων και όλα τα

συναφή υλικά αυτών, σύμφωνα με τους προμηθευτές των υλικών)

• Υλικά πλήρωσης τοιχοποιιών (οπτόπλινθοι κτλ)

• Θύρες (ξύλινες, μεταλλικές, πυρασφαλείας, αλουμινίου κτλ)

• Κουφώματα/διατομές αλουμινίου (υαλοστάσια, αντικωνωπικές σίτες,

θυρόφυλλα, παντζούρια κτλ)

• Υαλοπίνακες

• Υλικά κατασκευής ερμαρίων και ιματιοθηκών και ειδικά τεμάχια αυτών

(μεντεσέδες, μηχανισμοί, οδηγοί κτλ)

• Πάγκος κουζίνας

• Υλικά επιστρώσεων δαπέδων και τοίχων εσωτερικών/εξωτερικών και

συναφών υλικών (κεραμικά πλακίδια, μάρμαρα, κόλες, αρμόστοκοι,

πρόσθετα βελτιωτικά κτλ)

• Υλικά κατασκευής στέγης (κεραμίδια, ξυλεία, μεμβράνη, υδρορροές κτλ)

• Χρώματα (ακρυλικά, πλαστικά, διαγράμμισης κτλ)

• Υλικά συστήματος ψευδοροφών/γυψοσανίδων (σκελετός, πλάκες κτλ)

• Καλύμματα φρεατίων

• Στεγανωτικά υλικά (πρόσθετα, ενισχυτικά, στεγανοποητικά μαζας,

ελαστομερή ασφαλτικά γαλακτώματα, σιλικόνες, αφρός πολυουρεθάνης

κτλ.)



• Είδη κιγκαλερίας (πόμολα, χειρολαβές, κλειδαριές, μηχανισμοί

επαναφοράς, μηχανισμοί ανάκλισης/επαναφοράς κτλ).

• Υλικά κατασκευής στεγάστρων οχημάτων (μεταλλικές διατομές,

σύνδεσμοι, υφάσματα κτλ)

• Υλικά κατασκευής εξωτερικής θερμοπρόσοψης

11.3.2 Κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

• Σωλήνες ηλεκτρικών γραμμών (όλων των τύπων και διατομών)

• Καλώδια και αγωγοί (όλων των δικτύων, τύπων και διατομών)

• Ηλεκτρικοί πίνακες (όλων των τύπων και διαστάσεων)

• Ηλεκτρολογικά υλικά (διακόπτες, μικροαυτόματοι, ασφάλειες κτλ)

• Φωτιστικά σώματα (όλων των τύπων)

• Υλικά γειώσεων (ηλεκτρόδια, αγωγοί, σφικτήρες κτλ)

• Υλικά κεντρικών θερμάνσεων (καυστήρας, θερμαντήρας, κυκλοφορητής

θέρμανσης, θερμαντικά σώματα, δοχείο διαστολής, μανόμετρα,

βάνες/βαλβίδες, σύστημα αυτονομίας, καπνοδόχος κτλ)

• Σωλήνες/αγωγοί (όλων των δικτύων, τύπων και διατομών) και συναφή

υλικά αυτών (βάνες, δικλείδες, κρουνοί, συλλέκτες, σιφώνια κτλ)

• Μονώσεις σωληνώσεων/αγωγών

• Φρεάτια και καλύμματα

• Υλικά κατασκευής δικτύου ομβρίων/αποστράγγισης

• Υλικά και είδη υγιεινής (δοχεία πλύσης, νιπτήρας, καταιονιστήρες,

μπανιέρες, εταζιέρες κτλ).

• Εξαεριστήρες

• Υλικά συστήματος πυρανίχνευσης (πίνακας, ανιχνευτές, σειρήνα κτλ)

• Υλικά συστήματος κεντρικής κεραίας τηλεόρασης (κεραία, ενισχυτής,

καλώδια, πρίζες κτλ)

• Υλικά συστήματος θυροτηλεφώνων (πίνακας, συσκευές κτλ)

• Νεροχύτης κουζίνας

• Αναμικτήρες (μπαταρίες) (κουζινών, μπάνιων, λουτήρων κτλ)

• Έπιπλο μπάνιου



• Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας

• Υλικά πυρόσβεσης-πυροπροστασίας (σταθμοί, φωλιές, πυροσβεστήρες

κτλ)

• Υλικά υποσταθμού μέσης τάσης (πίνακας, πεδία κτλ)

• Ανελκυστήρας

Β. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

110ΠΜ, Λάρισα  



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 Ι. ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Θέση του έργου:  
Οι εργασίες θα εκτελεστούν στην 110ΠΜ, Λάρισα 

ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Συνοπτικά, οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι παρακάτω: 

Φάσεις 
Εργασιών 

1 Ενίσχυση φέροντος οργανισμού 

2 Οικοδομικές εργασίες 

3 Ηλεκτρολογικές – ηλεκτρομηχανολογικές 

4 Εργασίες περιβάλλοντος χώρου 



ΤΜΗΜΑ Γ’ 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην 110ΠΜ, Λάρισα 

• Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να ληφθούν με μέριμνα του
Αναδόχου όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την
κείμενη νομοθεσία για την αποφυγή οποιουδήποτε ατυχήματος του εργατικού
προσωπικού και του προσωπικού της Μονάδας.

• Βάσει των ανωτέρω ο Ανάδοχος να υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν
την έναρξη των εργασιών, πλήρες αναμορφωμένα ΣΑΥ και ΦΑΥ, στους οποίους
θα λαμβάνονται υπόψη όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται και θα
επισημαίνονται όλοι οι κίνδυνοι.

• Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά την διάρκεια των
εργασιών για την προστασία όλων των παρακείμενων κατασκευών.



ΤΜΗΜΑ Δ’ 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

• Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά την διάρκεια των
εργασιών για την προστασία όλων των κατασκευών που έχουν προηγηθεί .

• Οπωσδήποτε θα γίνει αποκατάσταση όλων των κακοτεχνιών ή ζημιών, που
θα προκληθούν στις κατασκευές με δαπάνη του Εργολήπτη.

• Εργασίες σε ύψος στο έργο (μέγιστο μέχρι 10m περίπου)



ΤΜΗΜΑ Ε’ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 
Η υπόψη εγκατάσταση πρέπει να επιθεωρείται και να συντηρείται ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα. 
 
 
 

 



ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ 
(ΣΑΥ) 



ΤΜΗΜΑ Α’ 

ΓΕΝΙΚΑ 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού:

Η παρούσα μελέτη αφορά στις οικοδομικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρομηχανολογικές 
εργασίες που απαιτούνται για την αποπεράτωση της ημιτελούς πολυκατοικίας Π-11 
στην 110 ΠM και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 

2. Σύντομη περιγραφή του έργου: Ως παρ. 6 παρόντος τμήματος και Τεχνική Περιγραφή του
τεύχους Μελέτης. 

3. Μονάδα Πολεμικής Αεροπορίας: 110ΠΜ, Λάρισα

4. Στοιχεία των κυρίων του έργου: Πολεμική Αεροπορία.

5. Σύνταξη ΦΑΥ : ΑΤΑ/Γ2

6. Στοιχεία των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρμοζομένων κατά φάση μεθόδων
εργασίας: 

Συνοπτικά, οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι παρακάτω: 

Φάσεις 
Εργασιών 

1 Ενίσχυση φέροντος οργανισμού 

2 Οικοδομικές εργασίες 

3 Ηλεκτρολογικές – ηλεκτρομηχανολογικές 

Εργασίες περιβάλλοντος χώρου 



ΤΜΗΜΑ B’ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Προκειμένου να ληφθούν πλήρως υπόψη όλες οι ιδιαιτερότητες σε θέματα ασφαλείας 
και υγείας με βάση τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες του έργου και με στόχο τη μέγιστη δυνατή 
ασφάλεια του προσωπικού να συμπληρωθούν οι επισυναπτόμενοι πίνακες τμήμα Β΄, Γ΄ 
καθώς και το τμήμα Ε΄ που αφορά την εφαρμοστέα νομοθεσία για λήψη μέτρων προστασίας 
από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα του Έργου πριν την συγκρότηση του 
εργοταξίου το οποίο θα υποβληθεί στην Διευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση. Οι πίνακες 
συντίθενται οριζόντια μεν από προκαταγεγγραμμένες «πηγές κινδύνων», κατακόρυφα δε από 
μη προκαθορισμένες «φάσεις και υποφάσεις εργασίας». 

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι: 

1. Να αντιστοιχηθούν οι φάσεις / υποφάσεις του χρονοδιαγράμματος του έργου,
σε θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας, είναι ενσωματωμένο σε όλους τους 
πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης περισσότερων φάσεων / υποφάσεων, θα πρέπει να 
γίνει αντίστοιχη προσαρμογή του πινακιδίου). 

2. Για κάθε επιμέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, να επισημανθούν
οι  κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η επισήμανση γίνεται με την αναγραφή των 
αριθμών 1, 2 ή 3 στους κόμβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή 
κινδύνου. Η χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη 
για την ένταση των κινδύνων. 

α. Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: 
(1) η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση/ 

υποφάση εργασίας. 
(2) οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα 

επικινδύνων καταστάσεων,  
(3) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί 

είναι περιορισμένη  

β. Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου: 
(1) η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο  
(2) δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων  
(3) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί 

είναι μεγάλη 

γ. Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει  τις θεωρούμενες ως «ενδιάμεσες» των 1 και 3 
περιπτώσεις. 



ΤΜΗΜΑ Γ’ 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Να συμπληρωθούν οι επισυναπτόμενοι πίνακες από τον Επιβλέποντα με τη συνεργασία του 
Εργολήπτη. 

 Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι: 

Για κάθε πηγή κινδύνου (κατηγορίας 07ΧΧΧ) που έχει ήδη επισημανθεί στους πίνακες του 
Τμήματος Β’, καθώς και για άλλους κινδύνους με εκτίμηση του Επιβλέποντα και του 
Εργολήπτη, να καταγραφούν οι φάσεις / υποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης 
(στήλη 2), να αναγραφούν οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν τη 
λήψη μέτρων προστασίας (στήλη 3), και να συμπληρωθούν τυχόν πρόσθετα ή ειδικά μέτρα 
ασφαλείας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου (στήλη 4).     



ΤΜΗΜΑ Δ’ 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Θα πρέπει να καθοριστούν από τον Επιβλέποντα του Έργου και τον Εργολήπτη τα 
παρακάτω: 

1. Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας.

2. Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου.

3. Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών.

4. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών.

5. Στο εργοτάξιο να διαμορφωθεί μικρό φαρμακείο με τα απαραίτητα είδη πρώτων
βοηθειών. 



ΤΜΗΜΑ Ε’ 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ 

Α. ΝΟΜΟΙ 
Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 Π.Δ. 174/97 ΦΕΚ 150/Α/97 
Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 Π.Δ. 175/97 ΦΕΚ 150/Α/97 
Ν. 1568/85 ΦΕΚ 177/Α/85 Π.Δ. 62/98 ΦΕΚ 67/Α/98 
Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ) ΦΕΚ 57/Α/99 Π.Δ. 88/99 ΦΕΚ 94/Α/99 

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Π.Δ. 90/99 ΦΕΚ 94/Α/99 
Π.Δ. της 22-12-33 ΦΕΚ 406/Α/33 Π.Δ. 127/00 ΦΕΚ 111/Α/00 
Π.Δ. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 Π.Δ. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 
Π.Δ. 17/78 ΦΕΚ 20/Α/78 Π.Δ. 338/01 ΦΕΚ 227/Α/01 
Π.Δ. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 Π.Δ. 339/01 ΦΕΚ 227/Α/01 
Π.Δ. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 Π.Δ. 43/03 ΦΕΚ 44/Α/03 
Π.Δ. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80 Π.Δ. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 
Π.Δ. 1073/81 ΦΕΚ 260/Α/81 Π.Δ. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 
Π.Δ. 307/86 ΦΕΚ 135/Α/86 Π.Δ. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06 
Π.Δ. 94/87 ΦΕΚ 54/Α/87 Π.Δ. 186/95 ΦΕΚ 97/Α/95 
Π.Δ. 70α/88 ΦΕΚ 31/Α/88 Π.Δ. 17/96 ΦΕΚ 11/Α/96 
Π.Δ. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Π.Δ. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 
Π.Δ. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΥΑ αρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93 
Π.Δ. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 ΦΕΚ 765/Β/93 
Π.Δ. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 ΚΥΑ αρ. 8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94 
Π.Δ. 77/93 ΦΕΚ 34/Α/93 ΚΥΑ αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97 
Π.Δ. 377/93 ΦΕΚ 160/Α/93 ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99 
Π.Δ. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 ΚΥΑ αρ.οικ.15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03 
Π.Δ. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03 
Π.Δ. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/Δ/89 
Π.Δ. 399/94 ΦΕΚ 221/Α/94 ΥΑ αρ.οικ.31245/93 ΦΕΚ 451/Β/93 
Π.Δ. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 ΥΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95 

Π.Δ. 18/96 ΦΕΚ 12/Α/96 Πυροσβεστική διάταξη 7, Απόφαση 
7568.Φ.700.1/96 ΦΕΚ 155/Β/96 

Π.Δ. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 ΥΑ αρ.πρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502/03 ΦΕΚ 946/Β/03 



Κίνδυνοι 1 2 3 4

01101 Κατολίσθηση Απουσία/ ανεπάρκια υποστήριξης
01102 Αποκολλήσεις Απουσία/ανεπάρκεια
01103 Στατική επιφόρτηση Εγκαταστάσεις εξοπλησμός
01104 Δυναμική επιφόρτηση Φυσική αιτία
01105 Δυναμική επιφόρτηση Ανατινάξεις
01106 Δυναμική επιφόρτηση Κινητός εξοπλισμός
01201 Κατάρευση Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης
01202 Αποκολλήσεις Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας
01203 Στατική επιφόρτιση Υπερύψωση
01204 Στατική επιφόρτιση Εγκαταστάσεις/εξοπλισμός
01205 Δυναμική επιφόρτιση Φυσική αιτία
01206 Δυναμική επιφόρτιση Ανατινάξεις
01207 Δυναμική επιφόρτιση Κινητός εξοπλισμός
01301 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανυποστήλωτα τμήματα
01302 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανεπαρκής υποστήλωση
01303 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Καθυστερημένη υποστήλωση
01304 Κατάρευση μετώπου προσβολής
01401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές
01402 Προυπάρχουσα υπόγεια κατασκευή
01403 Διάνοιξη υπογείου κατασκευή
01404 Ερπυσμός
01405 Γεωλογικές/γεωχημικές μεταβολές
01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα
01407 Υποσκαφή/απόπλυση
01408 Στατική επιφόρτιση
01409 Δυναμική καταπόνηση-φυσική αιτία
01410 Δυναμική καταπόνηση-ανθρωπογενής αιτία
01501
01502
01503

01400. Καθιζήσεις

01100. Φυσικά πρανή

01200. Τεχνιτά πρανή & Εκσκαφές

01300. Υπόγειες εκσκαφές

Πήγες κινδύνων
ΦΑΣΗ

01000. Αστοχίες εδάφους

01500.Άλλη πηγή



Κίνδυνοι 1 2 3 4

02101 Συγκρούσεις οχήματος-οχήματος
02102 Συγκρούσεις οχήματος-προσώπων
02103 Συγκρούσεις οχήματος-σταθερού εμποδίου
02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-οχήματος
02105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-σταθερού εμποδίου
02106 Ανεξέλεκτη κίνηση Βλάβες συστημάτων
02107 Ανεξέλεκτη κίνηση Ελλιπής ακινητοποίηση
02108 Μέσα σταθερής τροχιάς Ανεπαρκής προστασία
02109 Μέσα σταθερής τροχιάς-Ετροχιασμός
02201 Ασταθής έδραση
02202 Υποχώρηση εδάφους/δαπέδου
02203 Εκκεντρη φόρτωση
02204 Εργασία σε πρανές
02205 Υπερφόρτωση
02206 Μεγάλες ταχύτητες
02301 Στενότητα χώρου
02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης
02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων-πτώσεις
02304 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων-παγιδεύσης μελών
02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματά τους
02401 Ηλεκτροσυγκόλληση
02402
02403
02501
02502
02503

02100. Κίνηση οχημάτων και 
μηχανημάτων

02200. Ανατροπή οχημάτων και 
μηχανημάτων

02300. Μηχανήματα με κινητά 
μέρη

02400. Εργαλεία χειρός

02500. Άλλη πηγή

Πήγες κινδύνων
02000 Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξολισμό

ΦΑΣΗ



Κίνδυνοι 1 2 3 4

03101 Κατεδαφίσεις
03102 Κενά τοίχων
03103 Κλημακοστάσια
03104 Εργασία σε στέγες
03201 Κενά δαπάδων
03202 Πέρατα δαπέδων
03203 Επικλινή δάπεδα
03204 Ολισθηρά δάπεδα
03205 Ανώμαλα δάπεδα
03206 Αστοχία υλικού δαπέδου
03207 Υπερυψωμένες διόδοι και πεζογέφυρες
03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες
03209 Αναρτημένα δάπεδα Αστοχία ανάρτησης
03210 Κινητά δάπεδα Αστοχία μηχανισμού
03211 Κινητά δάπεδα Πρόσκρουση
03301 Κενά ικριωμάτων
03302 Ανατροπή Αστοχία συναρμολόγησης
03303 Ανατροπή Αστοχία έδρασης
03304 Κατάρρευση Αστοχία υλικού ικριώματος
03305 Κατάρρευση Ανεμοπίεση
03401 Φρέαρ Ανελκυστήρων
03402
03501
03502
03503

ΦΑΣΗ
Πήγες κινδύνων

03200. Δάπεδα εργασίας-
προσπελάσεις

03300. Ικριώματα

03400. Τάφροι/φρέατα

03000 Πτώσεις από ύψος
03100. Οικοδομές-κτίσματα

03500.Άλλη πηγή



Κίνδυνοι 1 2 3 4

04101 Ανατινάξεις βράχων
04102 Ανατινάξεις κατασκευών
04103 Ατελής Ανατίναξη υπονόμων
04104 Αποθήκες εκρηκτικών
04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών
04106 Διαφυγή-έκλυση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων
04201 Φιάλες ασετυλίνης/οξυγόνου
04202 Υγραέριο
04203 Υγρό Άζωτο
04204 Αέριο πόλης
04205 Πεπιεσμένος αέρας
04206 Δίκτυα ύδρευσης
04207 Ελαιοδοχεία/υδραυλικά συστήματα
04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη
04302 Προεντάσεις οπλισμού/αγκυρίων
04303 Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων
04304 Συρματόσχοινα
04305 Εξολκεύσεις
04306 Λαξεύσεις/τεμαχισμός
04401 Εκτοξευμένο σκυρόδεμα
04402 Αμμοβολές
04403 Τροχίνσεις/λειάνσεις
04501 Κάπνισμα (Λόγω της γειτνίασης με πρατήριο καυσίμων)
04502
04503

ΦΑΣΗ

04300. Αστοχία υλικών υπο 
ένταση

04100. Εκρηκτικά-Ανατινάξεις

Πήγες κινδύνων

04400. Εκτοξευμένα υλικά

04000. Εκρήξεις, Εκτοξευόμενα υλικά Θραύσματα

04500.Άλλη πηγή

04200. Δοχεία και δίκτυα υπο 
πίεση



Κίνδυνοι 1 2 3 4

05101 Αστοχία Γήρανση
05102 Αστοχία Στατική Επιφόρτιση
05103 Αστοχία Φυσική δυναμική καταπόνηση
05104 Αστοχία Ανθρωπογενείς δυναμική καταπόνηση
05105 Κατεδάφιση
05106 Κατεδάφιση παρακειμένων
05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων
05202 Διαστολή - συστολή υλικών
05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων
05204 Αναρτημένα στοιχεία και εξαρτήματα
05205 Φυσική δυναμική καταπόνηση
05206 Ανθρωπογενείς δυναμική καταπόνηση
05207 Κατεδάφιση
05208 Αρμολόγηση/απαρμολόγηση προκατασκ. στοιχείων
05301 Μεταφ. μηχάνημα Ακαταλληλότητα/ανεπάρκεια
05302 Μεταφορικό μηχάνημα Βλάβη
05303 Μεταφορικό μηχάνημα Υπερφόρτωση
05304 Απόκλιση μηχανήμτατος Ανεπαρκής έδραση
05305 Ατελής/έκκεντρη φόρτωση
05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου
05307 Πρόσκρουση φορτίου
05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους
05309 Χειρωνανκτική μεταφορά βαρέων φορτίων
05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση
05311 Εργασία κάτω από σιλό
05401 Υπερστοίβαση
05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού
05403 Ανορθολογική απόληψη
05501
05502
05503

05100. Κτίσματα     - φέρων 
οργανισμός 

05200. Οικοδομικά στοιχεία

05300. Μεταφερόμενα υλικκά   
- Εκφορτώσεις

05400. Στοιβασμένα υλικά

05500.Άλλη πηγή

Πήγες κινδύνων
0 5000. Πτώσεις-μετατοπίσεις υλικών & αντικειμένων

ΦΑΣΗ



Κίνδυνοι 1 2 3 4

06101 Έκλυση/διαφυγή εύφλεκτων αερίων
06102 Δεξαμενές/αντλίες καυσίμων
06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα
06104 Ασφαλτοστρώσεις/χρήση πίσσας
06105 Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά
06106 Αυτανάφλεξη - απορρίμματα
06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία
06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση
06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση
06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση
06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα
06301 Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις
06302 Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις
06303 Χρήση φλόγας - χυτεύσεις
06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις
06305 Πυρακτώσεις υλικών
06401
06402
06403

06400. Άλλη πηγή

0 6000. Πυρκαϊες

ΦΑΣΗ

06300. Υψηλές θερμοκρασίες

06200. Σπινθήρες και 
βραχυκυκλώματα

06100. Εύφλεκτα υλικά

Πήγες κινδύνων



Κίνδυνοι 1 2 3 4

07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα
07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα
07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα
07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα
07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου
07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία
07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα
07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία
07301
07302
07303

Κίνδυνοι 1 2 3 4

08101 Υποβρύχιες εργασίες
08102 Εργασίες εν πλω - πτώση
08103 Βύθιση/ανατροπή πλωτού μέσου
08104 Παρόχθιες/παράλιες εργασίες. Πτώση
08105 Παρόχθιες/παράλιες εργασίες. Ανατροπή μηχαν.
08106 Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές. Πτώση
08107 Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές. Ανατροπή μηχαν.
08108 Πλημμύρα/Κατάκληση έργου
08201 Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι
08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί
08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη κλπ.
08204 Εργασία σε κλειστό χώρο-ανεπάρκεια οξυγόνου
08301
08302
08303

Πήγες κινδύνων
ΦΑΣΗ

ΦΑΣΗ

08200. Ασφυκτικό   περιβάλλον

08300. Άλλη πηγή

08100. Νερό

07100. Δίκτυα-Εγκαταστάσεις

08000. Πνιγμός-Ασφυξία

07000. Ηλεκτροπλήξια

Πήγες κινδύνων

07200. Εργαλεία-Μηχανήματα

07300. Άλλη πηγή



Κίνδυνοι 1 2 3 4

09101 Συγκολλήσεις/συντήξεις
09102 Υπέρθερμα ρευστά
09103 Πυρακτωμένα στερεά
09104 Τήγματα μετάλλων
09105 Άσφαλτος πίσσα
09106 Καυστήρες
09107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών.
09201 Ασβέστης
09202 Οξέα
09203
09301
09302
09303

ΦΑΣΗ 

09100. Υψηλές θερμοκρασίες

09200. Καυστικά υλικά

09300. Άλλη πηγή

Πήγες κινδύνων
09000. Εγκαύματα



Κίνδυνοι 1 2 3 4
10000. Έκθεση σε βλαπτικούς 

10101 Ακτινοβολίες
10102 Θόρυβος/δονήσεις
10103 Σκόνη
10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός
10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας
10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας
10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας
10108 Υγρασία χώρου εργασίας
10109 Υπερπίεση/υποπίεση
10110
10111
10201 Δηλητηριώδη αέρια
10202 Χρήση τοξικών υλικών
10203 Αμίαντος
10204 Ατμοί τηγμάτων
10205 Αναθυμιάσεις υγρών/βερνίκια,κόλλες,μονωτικά,διαλύτες
10206 Καπναέρια ανατινάξεων
10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτερικής καύσης
10208 Συγκολλήσεις
10209 Καρκινογόνοι πάραγοντες
10210
10211
10212
10301 Μολυσμένα εδάφη
10302 Μολυσμένα κτίρια
10303 Εργασία σε υπονόμους,βόθρους,βιολογικούς καθαρισμούς
10304 Χώροι υγιεινής
10305
10306
10307

ΦΑΣΗ

10300. Βιολογικοί παράγοντες

10100. Φυσικοί παράγοντες

10200. Χημικοί παράγοντες

Πήγες κινδύνων



(1)             
ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩ
Ν

(3) 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(4)                                                                                                                              
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

1 2 3 4
01101
01102
01103
01104
01105
01106
01201
01202
01203
01204
01205
01206
01207
01301
01302
01303
01304
01401
01402
01403
01404
01405
01406
01407
01408
01409
01410
01501
01502
01503

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(2)             ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Β



(1)             
ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩ
Ν

(3) 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(4)                                                                                                                              
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(2)             ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Β

1 2 3 4
02101
02102
02103
02104
02105
02106
02107
02108
02109
02201
02202
02203
02204
02205
02206
02301
02302
02303
02304
02305
02401
02402
02403
02501
02502
02503



(1)             
ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩ
Ν

(3) 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(4)                                                                                                                              
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(2)             ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Β

1 2 3 4
03101
03102
03103
03104
03201
03202
03203
03204
03205
03206
03207
03208
03209
03210
03211
03301
03302
03303
03304
03305
03401
03402
03501
03502
03503



(1)             
ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩ
Ν

(3)                                 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(4)                                                                                                                                      
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(2)             ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Β

1 2 3 4
04101
04102
04103
04104
04105
04106
04201
04202
04203
04204
04205
04206
04207
04301
04302
04303
04304
04305
04306
04401
04402
04403
04501
04502
04503



(1)             
ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩ
Ν

(3)                                 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(4)                                                                                                                                      
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(2)             ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Β

1 2 3 4
05101
05102
05103
05104
05105
05106
05201
05202
05203
05204
05205
05206
05207
05208
05301
05302
05303
05304
05305
05306
05307
05308
05309
05310
05311
05401
05402
05403
05501
05502
05503



(1)             
ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩ
Ν

(3) 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(4)                                                                                                                              
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(2)             ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Β

1 2 3 4
06101
06102
06103
06104
06105
06106
06107
06201
06202
06203
06204
06301
06302
06303
06304
06305
06401
06402
06403



(1)             
ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩ
Ν

(3) 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(4)                                                                                                                              
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(2)             ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Β

1 2 3 4
07101
07102
07103
07104
07105
07106
07201
07202
07301
07302
07303

08101
08102
08103
08104
08105
08106
08107
08108
08201
08202
08203
08204
08301
08302
08303



(1)             
ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩ
Ν

(3)                                 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(4)                                                                                                                                      
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(2)             ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Β

1 2 3 4
09101
09102
09103
09104
09105
09106
09107
09201
09202
09203
09301
09302
09303



(1)             
ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩ
Ν

(3)                                 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(4)                                                                                                                                      
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(2)             ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Β

1 2 3 4
10101
10102
10103
10104
10105
10106
10107
10108
10109
10110
10111
10201
10202
10203
10204
10205
10206
10207
10208
10209
10210
10211
10212
10301
10302
10303
10304
10305
10306
10307
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6. ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 



  
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο  
Αντικείμενο 

 
Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς 
συμβατικούς όρους, με βάση τους οποίους, σε συνδυασμό με τους όρους που περιέχονται 
στα λοιπά τεύχη δημοπρατήσεως και στα στοιχεία της μελέτης, θα εκτελεστούν από τον 
ανάδοχο που θα αναδειχτεί τα Στρατιωτικά Έργα κάθε φύσεως που εκτελούνται από το 
ΥΕΘΑ και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) που εποπτεύονται από αυτό. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου 
 
1. Η συμμετοχή στη δημοπρασία με υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι 
διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφτεί και ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθεσία του έργου 
και έχουν λάβει πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών της κατασκευής του, 
κυρίως σε ότι αφορά: 

α. Τις πάσης φύσεως πηγές λήψεως υλικών, τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής 
αποθέσεως προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, τη διάθεση, τη διαχείριση και την 
αποθήκευση υλικών. 

β. Τη δυνατότητα εξασφάλισης επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, 
γενικά, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπελάσεως. 

γ. Τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως, τις διάφορες 
διακυμάνσεις της στάθμης των υπόγειων υδάτων, των υδάτων των ποταμών, χειμάρρων, 
παλίρροιας ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων. 

δ. Τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και την 
ποσότητα των κατάλληλων και εκμεταλλεύσιμων υλικών που βρίσκονται στην περιοχή, το 
είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά, υπηρεσίες) που θα χρειαστούν πριν από την έναρξη 
και κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

ε. Τη δυνατότητα έγκαιρης προμήθειας από το εξωτερικό των μηχανημάτων και των 
υλικών που  τυχόν απαιτούνται. 

στ. Οποιαδήποτε άλλα θέματα που κατά οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να 
επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος τους, σε συνδυασμό με τους όρους της 
σύμβασης. 
 
2. Παράλειψη του διαγωνιζόμενου να επισκεφτεί τον τόπο του έργου και να κατατοπιστεί σε 
όλα τα παραπάνω σχετικά με την εκτέλεση του έργου, στο οποίο αναφέρεται η παρούσα 
σύμβαση, με κανένα τρόπο δε μπορεί να προβληθεί ως δικαιολογία για οποιαδήποτε 
παρερμηνεία των όρων και των απαιτήσεων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση αυτή, ούτε 
τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του με τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις. 
 



3. Επίσης, ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει, με σκοπό τη συμμόρφωσή του με αυτά, 
τα εγκεκριμένα διαγράμματα και σχέδια της μελέτης, όπως και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία 
της εργολαβίας που περιλαμβάνονται στο φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν μαζί με τη 
διακήρυξη τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει, χωρίς 
επιφύλαξη, να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω 
συνθήκες και όρους. 
 
4. Τα στοιχεία που σχετίζονται με τη φύση και τη θέση του έργου και εξαρτώνται από τις 
συνθήκες του εδάφους, όπως πχ. ο χαρακτηρισμός εδάφους, η ύπαρξη υπόγειων υδάτων, 
κλπ., αναγράφονται στη μελέτη με ενδεικτικό χαρακτήρα και συνεπώς ο διαγωνιζόμενος είναι 
υποχρεωμένος να σταθμίσει τη προσφορά του σύμφωνα με τα στοιχεία που θεωρεί ο ίδιος 
ως πραγματικά δεδομένα. 
 
5. Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος εντοπίσει ασυμφωνίες ή παραλείψεις στα Σχέδια ή 
στις προδιαγραφές ή στα λοιπά στοιχεία της Συμβάσεως ή εάν αμφιβάλλει για την έννοιά 
τους, πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την αρμόδια Υπηρεσία για να λάβει διευκρινίσεις, πριν 
την υποβολή της προσφοράς. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη μια τέτοιου είδους αίτηση για 
παροχή διευκρινίσεων, πρέπει αυτή να υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στη Διακήρυξη του έργου.  
 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

Περιεχόμενο των τιμών μονάδος του Τιμολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον 
ανάδοχο 

   
Οι διαγωνιζόμενοι, κατά τη σύνταξη των προσφορών τους, πρέπει να έχουν υπόψη ότι στις 
συμβατικές τιμές μονάδος και στο χρηματικό ποσό που καθορίζεται με βάση το συνολικό 
άθροισμα των δαπανών και το εργολαβικό ποσοστό για γενικά ή και επισφαλή έξοδα, 
εργαλεία, εγκαταστάσεις, κλπ., για κάθε είδους βάρη και υποχρεώσεις του αναδόχου, 
περιλαμβάνονται, εκτός από τα περιγραφόμενα στο άρθρο 138 του Ν.4412/16, και τα 
παρακάτω: 
 
1. Η προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών, γενικά, που χρειάζονται για την εκτέλεση 
του έργου, ελεύθερων στον τόπο του έργου, η μεταφορά τους, η κατεργασία και η 
τοποθέτησή τους. Γενικά, η αξία κάθε υλικού και η δαπάνη κάθε εργασίας για την πλήρη και, 
σύμφωνα με τους όρους της εργολαβίας, τους κανόνες της τέχνης και τις γενικές αρχές 
αντοχής, λειτουργικότητας και αισθητικής, άρτια και επιμελημένη αποπεράτωση της εργασίας 
και η αξία κάθε έμμεσης εργασίας και σχετικής δαπάνης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά 
στη διατύπωση κάθε μιας εργασίας, αλλά είναι αναγκαία για την άρτια αποπεράτωση του 
έργου, σύμφωνα με τα παραπάνω, εκτός αν άλλως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη. 
 
2. Τα μεταφορικά των εργατοτεχνιτών και του κάθε είδους προσωπικού του, όπως και οι 
σχετικές δαπάνες διαμονής, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης. 
 
3. Οι αποζημιώσεις λόγω εργατικών ατυχημάτων. 

 



4. Οι δαπάνες γραφείου του αναδόχου και υπαλλήλων του για διεύθυνση και επιστασία των 
έργων. 

 
5. Οι εισφορές προς το ΙΚΑ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, τα δώρα για τις 
εορτές του Πάσχα, των Χριστουγέννων κι αδείας και γενικά οι έκτακτες παροχές και αυξήσεις 
μισθών και ημερομισθίων του εργατοτεχνικού, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, όπως 
αυτά καθορίζονται κάθε φορά κατά την εργατική νομοθεσία. 

 
6. Η δαπάνη για προμήθεια και μεταφορά του ύδατος από οποιαδήποτε απόσταση, όπως και 
η δαπάνη για την εξασφάλιση του ηλεκτρικού ρεύματος που απαιτείται για την εργολαβία. 

 
7. Τα ικριώματα γενικά. 

 
8. Έξοδα και φθορές εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εργαλείων, γενικά, φθορές και 
αποσβέσεις των εργαλείων, οργάνων και μηχανημάτων. 

 
9. Η διάνοιξη δρόμων, όπου χρειάζεται, για την προσπέλαση όλων των σημείων του έργου. 

 
10. Οι δαπάνες για μεταφορές και γενικά μηχανημάτων, εργαλείων ή υλικών από το 
εξωτερικό, όπως και οι κάθε φύσεως δασμοί και τα έξοδα τελωνειακών διατυπώσεων, όπου 
απαιτούνται. 

 
11. Οι τόκοι και οι αποσβέσεις, γενικά, κεφαλαίων κινήσεως και εγγυοδοσιών. 

 
12. Οι ασφάλειες υλικών, μηχανημάτων και εγκαταστάσεων, όταν απαιτούνται από την Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ). 

 
13. Οι ασφάλειες για ολόκληρη την αξία του έργου που καθορίζεται με τη σύμβαση, για 
κινδύνους άμεσης απώλειας ή βλάβης που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία, με εξαίρεση 
τους κινδύνους πολέμου, την ανωτέρα βία, κλπ. (άρθρο 157 του Ν.4412/16), όποτε 
απαιτούνται από την ΕΣΥ. 

 
14. Τα τέλη χαρτοσήμου συμβολαίων, αποδείξεων, πιστοποιήσεων, πληρωμών, καθώς και 
των ειδών που εισάγονται από το εξωτερικό και των υλικών κάθε φύσεως, που προορίζονται 
για κατασκευή (ενσωμάτωση ή εγκατάσταση) του υπόψη έργου, όπως κάθε φορά ορίζονται 
από το Κράτος. 

 
15. Έξοδα δημοσιεύσεων, γενικώς, που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού του 
έργου. 

 
16. Τα πάσης φύσεως έξοδα για την εφαρμογή των κανονισμών ασφαλείας που ισχύουν. 

 
17. Εκπόνηση των απαιτούμενων λεπτομερών κατασκευαστικών σχεδίων και των σχετικών 
υπολογισμών, με βάση τη μελέτη που χορηγείται από την Υπηρεσία, όπως και η λήψη 
πλήρων τοπογραφικών στοιχείων, όταν αυτά δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω μελέτη. 



18. Σύνταξη όλων των επιμετρητικών και λοιπών στοιχείων και λογαριασμών της εργολαβίας.

19. Οι δαπάνες σύνταξης των σχεδίων "εξ εκτελέσεως" και των οδηγιών λειτουργίας και
συντήρησης, μεταφρασμένων στην Ελληνική γλώσσα. 

20. Εργαστηριακές εξετάσεις για την έρευνα της αντοχής του εδάφους, για δοκιμασίες των
υλικών και για έλεγχο των κατασκευών, είτε σε εργαστήριο που θα ιδρυθεί με δαπάνες του 
αναδόχου, είτε σε άλλα αναγνωρισμένα εργαστήρια που εγκρίνονται από την Υπηρεσία, είτε 
και στον τόπο των έργων. 

21. Στέγαση των Γραφείων Επιβλέψεως της Υπηρεσίας στα εργοτάξια και εγκαταστάσεις
αυτών. 

22. Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική παραλαβή.

23. Η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά
νομοθετικά. 

ΑΡΘΡΟ 4ο

Υπερβάσεις ποσοτήτων κλπ. σε αναλυτικούς προϋπολογισμούς 

Σε περίπτωση που ο συμβατικός προϋπολογισμός του έργου που δημοπρατείται με 
συμπλήρωση τιμολογίου παρέχεται αναλυτικός, χωριστά για διάφορα κτίρια ή διάφορες 
θέσεις, χωρίς να υπάρχει και ενιαίος συγκεντρωτικός, αυτονόητο είναι ότι οι τιμές του 
συμβατικού ενιαίου τιμολογίου ισχύουν για ολόκληρο το έργο, έστω και αν σε κάποιο χωριστό 
προϋπολογισμό δεν υπάρχει αντίστοιχη ποσότητα. Ακόμα, η αναθεώρηση ή οι υπερβάσεις 
ποσοτήτων εξετάζονται πάντοτε αθροιστικά και στο σύνολο του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 5ο

Έλεγχος - Προσαρμογή - Συμπλήρωση μελετών του έργου 

1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της σχετικής μελέτης του έργου και να
υποδείξει εγκαίρως και εγγράφως τυχόν ατέλειες ή σφάλματα αυτής ως και των 
κατασκευαστικών σχεδίων, τα οποία επιδρούν δυσμενώς στην καλή κατασκευή και ευστάθεια 
του έργου, και να προτείνει τις απαραίτητες διορθώσεις και συμπληρώσεις παραμένοντας 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την καλή κατασκευή και ευστάθεια των έργων που 
κατασκευάζονται από αυτόν. 

2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με βάση τις μελέτες που θα του χορηγηθούν, τις
έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας και τις εγκεκριμένες από το ΥΠΕΧΩΔΕ προδιαγραφές 
εκπονήσεως μελετών, να προβεί στην εφαρμογή των μελετών στο έδαφος, στις 
αναπασσαλώσεις και χωροσταθμίσεις των αξόνων των έργων, στον έλεγχο και λήψη των 
συμπληρωματικών στοιχείων που απαιτούνται για συμπλήρωση και προσαρμογή των 



στοιχείων της μελέτης που έχουν εγκριθεί, όπως επίσης και στη σήμανση της ζώνης 
καταλήψεως των έργων. 

 
3. O καθορισμός από τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων των 
οιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες επί μέρους διατάξεις και τον τρόπο εκτέλεσης των κατασκευών, δεν 
απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να λάβει όλα τα μέτρα για την άρτια εκτέλεση 
και εμφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευής που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή 
λειτουργία του έργου. 

 
4. Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν κάτι δεν ορίζεται 
από τα σχέδια λεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας, ή από τις οδηγίες - 
διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου (π.χ., τοίχος, διαχώρισμα, 
κατώφλι, επίχρισμα, κιγκλίδωμα, κλπ.) πρέπει να είναι άρτιο σε ότι αφορά την άμεση 
σύνδεσή του με τα λοιπά (εσωτερικά ή γειτονικά) τμήματα του έργου. 

 
5. Ειδικά για την εγκατάσταση των πάσης φύσεως μηχανημάτων και μηχανολογικού 
εξοπλισμού, ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει κατασκευαστικά σχέδια και μελέτες 
συνδέσεως αυτών, επειδή οι μελέτες αυτές εξαρτώνται από τον τύπο του μηχανήματος που 
θα εκλέξει ο ανάδοχος (μέσα στα όρια φυσικά που καθορίζονται από τη σύμβαση) και 
επομένως δεν είναι δυνατή η σχεδίασή των από την Υπηρεσία. 

 
6. Όσα αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους του άρθρου αυτού, θα εκτελούνται με 
μέριμνα του αναδόχου, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

 Προέλευση - Έλεγχος- Έγκριση υλικών και ετοίμων ή ημικατεργασμένων προϊόντων 
 
1. Ο ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά που προδιαγράφονται για 
την κατασκευή του έργου. Επισημαίνεται επίσης η υποχρεωτική σήμανση CE των προϊόντων 
που χρησιμοποιούνται στο έργο και συμβολίζει τη συμμόρφωση προς όλες τις υποχρεώσεις 
που επιβάλλονται στους κατασκευαστές για το προϊόν, δυνάμει των κοινοτικών διατάξεων. Η 
σήμανση CE όταν τοποθετείται σε προϊόντα, αποτελεί δήλωση του φυσικού ή νομικού 
προσώπου που την έχει τοποθετήσει ή είναι υπεύθυνο για την τοποθέτησή της ότι το προϊόν 
συμμορφώνεται προς όλες τις απαιτήσεις και ότι έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι κατάλληλες 
διαδικασίες αξιολόγησης.  

 
2. Για ειδικά υλικά, συσκευές και μηχανήματα, για τα οποία δεν προβλέπεται, από τα 
συμβατικά τεύχη, έλεγχος στο στάδιο του διαγωνισμού, ο εργολάβος έχει υποχρέωση να 
υποβάλλει PROSPECTUS του εργοστασίου κατασκευής με τεχνικές πληροφορίες, από τις 
οποίες να αποδεικνύεται το σύμφωνο με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Η 
παραγγελία των υλικών θα γίνει μετά από σχετική έγκριση των παραπάνω στοιχείων που θα 
έχουν υποβληθεί. Αυτή η κατ' αρχήν έγκριση, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη 
του για την εξασφάλιση, σύμφωνα με τη σύμβαση, της επίδοσης και απόδοσης του υλικού. 

 



3. Ο ανάδοχος έχει επίσης υποχρέωση να εκτελεί, σύμφωνα με κρίση της Υπηρεσίας, 
δειγματοληψίες υλικών, τα οποία προτίθεται να χρησιμοποιήσει για τις διάφορες κατασκευές 
και να τα εξετάσει με βάση τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών της Υπηρεσίας, της 
Χώρας, της χώρας προέλευσης ή να προσκομίζει βεβαίωση του Υπουργείου Βιομηχανίας, ότι 
αυτά συμφωνούν προς τις εγκεκριμένες Προδιαγραφές, εφόσον υπάρχουν τέτοιες. 

 
4. Ειδικά για τα υλικά που κατασκευάζονται στην Ελλάδα (όπως καλώδια ή σωλήνες κάθε 
φύσεως, κλπ.) η ποιότητα των οποίων ελέγχεται από το εργοστάσιο κατασκευής, ο ανάδοχος 
έχει υποχρέωση να ειδοποιεί την Υπηρεσία 15 ημέρες πριν από τη σχετική δοκιμασία για να 
παρακολουθηθούν από αυτή οι παραπάνω έλεγχοι και δοκιμασίες, εφόσον προβλέπεται 
στην ΕΣΥ, άλλως θα προσκομίζονται τα πιστοποιητικά δοκιμών του εργοστασίου 
κατασκευής. 

 
5. Υλικά που προβλέπονται από τη μελέτη (όπως π.χ. υδραυλικοί υποδοχείς, μπαταρίες, 
κρουνοί, κλείθρα, χειρολαβές, πλαστικά δάπεδα, ψευδοροφές, διακόπτες, φωτιστικά σώματα, 
κ.α.) δεν θα προσκομίζονται στο έργο και δεν θα τοποθετούνται χωρίς προηγουμένως να 
προσκομισθούν δείγματα και εγκριθούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ή αν προβλέπεται 
από την ΕΣΥ, από την Προϊσταμένη Αρχή. Τα παραπάνω δείγματα θα υποβάλλονται έχοντας 
πάνω τους καρτέλα στην οποία θα αναγράφονται: ο αριθμός του έργου, ο αριθμός 
τιμολογίου, η χώρα προελεύσεως, το εργοστάσιο κατασκευής και ο τύπος υλικού. Για 
εργασίες που εκτελούνται έξω από το εργοτάξιο (όπως π.χ. κουφώματα,  έπιπλα, κλπ.) ο 
ανάδοχος έχει υποχρέωση να ενημερώνει έγκαιρα την επίβλεψη, για να είναι δυνατός ο 
έλεγχος στα στάδια κατασκευής. 

 
6. Καμία παράταση της συμβατικής προθεσμίας για την αποπεράτωση του όλου έργου και 
καμία αποζημίωση δεν θα δοθεί στον ανάδοχο, για λόγους καθυστερήσεώς του να εκτελέσει 
τις δοκιμασίες που απαιτούνται ή δίνεται εντολή να γίνουν ή για λόγους απορρίψεως ή 
αντικαταστάσεως ακατάλληλων υλικών. 

 
7. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα καλύτερα σε ποιότητα που υπάρχουν 
στην αγορά χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. Όπου στα συμβατικά τεύχη αναγράφεται ενδεικτικός 
τύπος ορισμένου κατασκευαστή, αυτός δίνεται για συμπλήρωση των χαρακτηριστικών και 
διευκόλυνση της επιλογής από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος όμως μπορεί να προτείνει υλικό 
οποιουδήποτε κατασκευαστή, ισοδύναμο με το οριζόμενο, της ισοδυναμίας υποκείμενης στην 
έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

Εργαστηριακός Έλεγχος Υλικών 
 
1. Μόλις ο ανάδοχος εγκατασταθεί υποχρεώνεται (εφ’ όσον θεωρηθεί απαραίτητο από την 
επίβλεψη του έργου) να μεριμνήσει με δαπάνες του για την εκτέλεση των παρακάτω 
εργασιών: 

α. Να εξετάσει ώστε όλα τα αδρανή υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για επιχώσεις, 
υποβάσεις και σκυροδέματα να μην έχουν προσμίξεις οι οποίες θα επιδράσουν δυσμενώς 
επί της αντοχής του έργου. 



 β. Να εξετάσει αν τα παραπάνω υλικά είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
και τους συμβατικούς όρους της εργολαβίας. 

γ. Οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνουν με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου 
σε εργαστήριο του ΥΠΕΧΩΔΕ ή σε ιδιωτικό εργαστήριο με την έγκριση της Υπηρεσίας και τα 
αποτελέσματα αυτά πρέπει να υποβληθούν στην Προϊσταμένη Αρχή για έγκριση. 

δ. Σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου ο ανάδοχος υποχρεώνεται, με μέριμνά 
του και με δαπάνες του να εξετάζει τακτικά τα αδρανή υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για 
επιχώσεις, υποβάσεις, σκυροδέματα και ασφαλτομίγματα, αν είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, τους συμβατικούς όρους της εργολαβίας και τις εγκεκριμένες μελέτης 
ανάθεσης. 

ε. Υλικά και εργασίες, οι οποίες δεν θα είναι σύμφωνες με τις παραπάνω απαιτήσεις 
των προδιαγραφών και μελετών, θα απορρίπτονται από την Επίβλεψη της Υπηρεσίας. 
 
2. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεώνεται να μεριμνήσει, με δαπάνες του, για την ίδρυση στο 
εργοτάξιο εργαστηρίου, εφόσον τούτο προβλέπεται στους ειδικούς όρους το οποίο θα πρέπει 
να έχει όλα τα απαραίτητα όργανα και το απαιτούμενο προσωπικό, ώστε να είναι δυνατές, οι 
παραπάνω εξετάσεις, δοκιμασίες και έλεγχοι, καθώς επίσης η εύρεση της βέλτιστης 
υγρασίας, η παρασκευή και συντήρηση δοκιμίων σκυροδέματος και ότι άλλο προβλέπουν οι 
Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου. 

 
3. Ο Κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο να μεριμνήσει με 
δαπάνες του, ώστε οι παραπάνω έλεγχοι, εξετάσεις και δοκιμασίες να γίνονται σύμφωνα με 
τους υφιστάμενους κανονισμούς σε ΚΕΔΕ ή ΠΕΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, ανεξάρτητα ή παράλληλα 
με τους ελέγχους που θα γίνονται σε τυχόν υφιστάμενο εργοταξιακό εργαστήριο. Επίσης, στα 
παραπάνω εργαστήρια θα γίνονται και όλοι οι έλεγχοι, εξετάσεις και δοκιμασίες, οι οποίες δεν 
μπορούν να γίνουν στο εργοταξιακό εργαστήριο, πάντοτε με μέριμνα και δαπάνες του 
αναδόχου.  
 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

Τιμές μονάδος νέων εργασιών 
 
1. Οι τιμές μονάδος νέων εργασιών καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/16, 
όπως αυτό ισχύει (καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού). 

 
2. Για τον κανονισμό τιμών μονάδος νέων εργασιών, όπου προβλέπεται από το Νόμο ότι θα 
εφαρμόζονται τα εγκεκριμένα συμβατικά τιμολόγια, διευκρινίζεται ότι αυτά θα εφαρμόζονται, 
άσχετα από τα μέσα τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο για την 
εκτέλεση των εργασιών, (δηλαδή μεγάλου ή μικρού αριθμού μηχανημάτων, των γνωστών ή 
άλλων τύπων, αν είναι καινούργια ή όχι, εργατικών χεριών συνολικά ή μερικά, σε μικρή ή 
μεγάλη αναλογία κλπ.). 

 
3. Στην ΕΣΥ αναφέρονται ποια εγκεκριμένα συμβατικά τιμολόγια ισχύουν για τις τιμές 
μονάδας νέων εργασιών του έργου. 
 



ΑΡΘΡΟ 9ο  

Προκαταβολές 
 
1. Επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολών στον ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 150 του Ν.4412/16 και εφόσον και μόνο, η χορήγηση αυτών έχει προβλεφθεί από τη 
Διακήρυξη της δημοπρασίας ή την ΕΣΥ. 

 
2. Η χορήγηση προκαταβολής γίνεται με αίτηση του αναδόχου και επιβαρύνεται αυτή με τόκο 
που ορίζεται κατά τα νόμιμα. 

 
3. Πρόσθετη Προκαταβολή, λόγω αύξησης της συμβατικής δαπάνης του έργου (με έγκριση 
συγκριτικού πίνακα ή νέα σύμβαση), δεν θα χορηγείται. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

Ασφάλιση Προσωπικού 
 
1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, ανεξάρτητα από το εάν το έργο εκτείνεται μέσα ή έξω από 
ασφαλιστική περιοχή του ΙΚΑ, να ασφαλίζει σ' αυτό, όλο το προσωπικό που απασχολεί, 
σύμφωνα με τις διατάξεις για το ΙΚΑ και τους λοιπούς, κατά το νόμο, οργανισμούς κοινωνικής 
ασφαλίσεως. 

 
2. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες, 
αναγνωρισμένες από το κράτος, το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό που απασχολεί σε 
εργοτάξια του έργου, εάν αυτό δεν υπάγεται στις διατάξεις περί ΙΚΑ. Η εκπλήρωση της 
παραπάνω υποχρεώσεως του αναδόχου βεβαιώνεται με την προσκόμιση στην Υπηρεσία 
των σχετικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν τα 
ασφαλιστήρια συμβόλαια, η Υπηρεσία δικαιούται να εφαρμόσει ανάλογη κράτηση από το 
λογαριασμό του και μέχρι να τα προσκομίσει. Εάν ο ανάδοχος παραλείψει τη σύναψη των 
παραπάνω ασφαλειών ή παραλείψει την καταβολή των ασφαλίστρων, η Υπηρεσία προβαίνει 
στη σύναψη της ασφάλειας ή την καταβολή των ασφαλίστρων για λογαριασμό του αναδόχου 
και παρακρατεί τα ποσά που δαπανήθηκαν για λογαριασμό του. 

 
3. Ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί έχει υποχρέωση με την υπογραφή της σύμβασης, να 
υποβάλλει δήλωση στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ για την εργολαβία που ανέλαβε, 
δίνοντας πλήρη στοιχεία γι' αυτό (είδος, περιοχή εκτελέσεως, προϋπολογισμό, κλπ.). 

 
4. Ο ανάδοχος που, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ασφαλιστική Νομοθεσία θεωρείται 
εργοδότης, έχει υποχρέωση να καταβάλλει εγκαίρως και ανελλιπώς στο ΙΚΑ και τους άλλους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς τις νόμιμες εισφορές πάνω στους μισθούς και τα ημερομίσθια, 
όπως κάθε φορά ορίζονται, που βαρύνουν τόσο αυτόν τον ίδιο όσο και το εργατοτεχνικό και 
κάθε φύσεως προσωπικό που θα προσληφθεί από αυτόν, το οποίο θα απασχοληθεί στο 
υπόψη έργο. 
 



ΑΡΘΡΟ 11ο  

Τήρηση Αστυνομικών και λοιπών διατάξεων, όπως και Διαταγών Μονάδος 
 
1. Ο ανάδοχος, που είναι υπεύθυνος για τη τήρηση των Νόμων κλπ., όπως ορίζεται στο 
Ν.4412/16, έχει υποχρέωση να ανακοινώσει χωρίς καθυστέρηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία 
τις σχετικές διαταγές και εντολές που του απευθύνουν ή κοινοποιούν κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου, διάφορες αρχές, σχετικά με μέτρα που υποδεικνύονται για έλεγχο 
υγείας, ασφαλείας, κοινής ησυχίας, ρυπάνσεως περιβάλλοντος, κλπ. 

 
2. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια τόσο των 
έργων, όσο και του προσωπικού του και του προσωπικού του εργοδότη, όπως και γενικά 
κάθε τρίτου. Ευθύνεται απόλυτα, αστικά και ποινικά, για κάθε ατύχημα, ζημιά ή βλάβη, που 
τυχόν επισυμβεί στο προσωπικό που εργάζεται ή συναλλάσσεται στο εργοτάξιο ή στο 
προσωπικό του εργοδότη ή σε κάθε τρίτο, λόγω μη λήψεως από αυτόν ή το προσωπικό του, 
των μέτρων ασφαλείας που ενδείκνυνται. Κατά συνέπεια καθίσταται αποκλειστικά υπόχρεος 
για την πληρωμή προστίμου, χρηματικής ποινής, αποζημιώσεως και κάθε άλλης ποινικής ή 
αστικής ευθύνης, που θα προκύψει κατά οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, από την 
εκτέλεση των έργων (Εργατικά Ατυχήματα-Αστικά Αδικήματα κλπ.). 

 
3. Ομοίως ο ανάδοχος του έργου οφείλει να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διαταγές της Μονάδας, στην περιοχή της οποίας εκτελούνται τα έργα ή τις αντίστοιχες 
αστυνομικές διατάξεις όταν πρόκειται για εκτέλεση έργων εκτός Μονάδων.  

 
4. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την 
έκδοση όλων των απαιτούμενων από το Νόμο αδειών (όχι αυτών που προβλέπονται για την 
ανέγερση οικοδομών) και καθίσταται, ουσιαστικά και αποκλειστικά, υπεύθυνος για κάθε 
παράβαση από τις ισχύουσες διατάξεις του τρόπου εκτελέσεως των εργασιών. Είναι επίσης 
υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των απαιτούμενων 
στοιχείων που προβλέπονται από την Ισχύουσα Νομοθεσία και να εφαρμόσει τα 
επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια των εργασιών. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο  

Ευθύνη Αναδόχου 
 
1. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.4412/16 (άρθρο 138), τόσο για την 
εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος 
είναι ο ανάδοχος, ο δε κάθε φύσεως έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν 
απαλλάσσει καθόλου τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη. 
 
2. Ομοίως ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα 
χρησιμοποιηθούν γενικά, τη χρησιμοποίησή τους και την εκτέλεση της εργασίας γενικά, 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσης, των σχετικών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών 
και των λοιπών συμβατικών τευχών που έχουν εγκριθεί και των σχεδίων. 
 



ΑΡΘΡΟ 13ο  

Σήμανση κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών 
 
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις όπου εκτελούνται 
εργασίες, να τοποθετεί τα σήματα και πινακίδες ασφαλείας που απαιτούνται ανάλογα με τη 
φύση των έργων (συγκοινωνιακά, υδραυλικά, οικοδομικά, κλπ.) και να επιμελείται τη 
συντήρησή τους. Στις θέσεις που είναι επικίνδυνες για την κυκλοφορία θα τοποθετούνται 
υποχρεωτικά αυτόματα σήματα που αναλάμπουν (FLASH LIGHTS). Ομοίως θα 
χρησιμοποιούνται, όπου παρουσιάζεται ανάγκη, και τροχονόμοι, υπάλληλοι του αναδόχου, 
για ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων για απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία 
στις οδούς, παρακαμπτηρίους και προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου, 
ημέρα και νύχτα. Τα παραπάνω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνες του 
αναδόχου. Ο ανάδοχος ευθύνεται, ποινικά και αστικά, για κάθε ατύχημα που οφείλεται στη μη 
λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο  

Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας 
 
1. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να 
υπάρχουν εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίες πρέπει να 
μετατοπισθούν από τους κυρίους τους. 

 
2. Ο ανάδοχος δεν θα έχει καμία οικονομική ή τεχνική ανάμιξη με τις εργασίες αυτές (εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ), έχει υποχρέωση όμως αυτός να διευκολύνει, χωρίς 
πρόφαση, την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, χωρίς να δικαιούται από το λόγο αυτό, 
ιδιαίτερη αποζημίωση λόγω καθυστερήσεως ή δυσχερειών που παρουσιάζονται στις 
εργασίες που εκτελούνται από αυτόν. 

 
3. Όταν τα έργα ή μέρος τους κατασκευάζονται σε περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις, 
πρέπει να ληφθεί μέριμνα, να μην δημιουργηθεί βλάβη στις κατασκευές και εγκαταστάσεις 
που υπάρχουν (αποθήκες, οδούς, κτίρια, φωτεινή σήμανση, καλώδια  ηλεκτρικής παροχής 
και τηλεφώνων, αποχετεύσεις, υδρεύσεις, κλπ.). 

 
4. Ειδικά για τις περιπτώσεις αεροδρομίων απαγορεύεται κατά αρχήν η κίνηση και η 
στάθμευση των κάθε φύσεως μέσων και μηχανημάτων του αναδόχου, όπως και η μετακίνηση 
υλικών του πάνω στις επιφάνειες των διαδρόμων και στα ερείσματά τους.   

 
5. Πριν από την έναρξη των πάσης φύσεως χωματουργικών εργασιών, θα αναζητηθούν και 
θα εντοπισθούν τα τυχόν υπόγεια δίκτυα (καλώδια, σωλήνες) τα οποία με οποιοδήποτε 
τρόπο διέρχονται υπογείως από την περιοχή του έργου. 

 
6. Η κατά τόπους Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα χορηγήσει στον ανάδοχο όλα τα διαθέσιμα 
στοιχεία που υπάρχουν σ' αυτήν ή τη Μονάδα (οδηγίες, σχέδια) τα οποία αφορούν στα 
δίκτυα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή του έργου. Βάσει αυτών, σε συνεργασία με τον 
αρμόδιο μηχανικό, θα αναζητηθούν και θα εντοπισθούν από τον ανάδοχο όλα τα υφιστάμενα 



δίκτυα. Η αναζήτηση και ο εντοπισμός θα γίνουν μέσω ανιχνευτή μετάλλου, ο οποίος θα 
εργάζεται χωρίς να απαιτείται η εισαγωγή χαρακτηριστικού σήματος στα δίκτυα. Με τον 
ανιχνευτή θα γίνει ο εντοπισμός της οδεύσεως των δικτύων και με δοκιμαστικές τομές, 
εκσκαφές, θα προσδιοριστεί και η φύση του δικτύου (τηλεφωνικό καλώδιο, ηλεκτρικό 
καλώδιο, σωλήνες υδρεύσεως, κλπ.). 
 
7. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης και εντοπισμού θα αποτυπωθούν πάνω σε σχέδιο 
κάτοψης της περιοχής του έργου. Πάνω σ' αυτό, με χαρακτηριστική γραμμογραφία, θα 
παριστάνονται και οι προτεινόμενες λύσεις για τη διαφύλαξη του δικτύου, δηλαδή η 
προστασία επί τόπου με εγκιβωτισμό εντός σκυροδέματος, ή η μετατόπιση εκτός περιοχής 
εργασιών με προσθήκη νέου τμήματος, ή και οι δύο λύσεις, εκτελούμενες αντίστοιχα σε δύο 
φάσεις. 

 
8. Το σχέδιο αυτό θα υποβληθεί στην Προϊστάμενη Αρχή από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία το 
ταχύτερο, μετά την εγκατάσταση του αναδόχου. Το σχέδιο θα συνοδεύεται με περιγραφή για 
προστασία ή μετατόπιση των δικτύων. Ειδικότερα, στην περίπτωση της επί τόπου 
προστασίας, το καλώδιο ή ο σωλήνας υδρεύσεως θα τοποθετείται μέσα σε πλαστικό σωλήνα 
διαμέτρου 16 εκ., ο οποίος θα εγκιβωτιστεί σε σκυρόδεμα (C12/15) τετραγωνικής διατομής 
διαστάσεων 45Χ45εκ. 

 
9. Η εργασία προστασίας ή μετατόπισης θα εκτελεστεί μετά την έγκρισή της από την 
Προϊστάμενη Αρχή. 

 
10. Με βάση τα παραπάνω, ουδεμία ζημία από τον ανάδοχο επί υφισταμένων δικτύων είναι 
αποδεκτή. Αν παρά ταύτα κατά την κατασκευή του έργου επέλθει από τον ανάδοχο βλάβη 
στα δίκτυα, η αποκατάστασή της θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ίδιο. Εξαίρεση από αυτό 
αποτελεί η περίπτωση γενομένης βλάβης επί πλαστικού αγωγού υδρεύσεως του οποίου η 
βάση δεν υπεδείχθη από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία με ακρίβεια τουλάχιστον πέντε μέτρων. 
Στην περίπτωση αυτή, η αποκατάσταση θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο, σύμφωνα με 
οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και θα πληρωθεί ιδιαιτέρως. 
 
11. Η αποκατάσταση του βλαμμένου δικτύου, πλην πλαστικού σωλήνα, που θα επέλθει  από 
τον ανάδοχο, ανάλογα με τη φύση του δικτύου, θα εκτελείται όπως παρακάτω περιγράφεται : 

α. Υπόγειο τηλεφωνικό καλώδιο: θα αποκαθίσταται άμεσα, με προσωρινό  τρόπο, η 
συνέχεια των επικοινωνιών και ακολούθως θα αντικαθίσταται το καλώδιο με νέο σε όλο το 
μήκος το οποίο περιλαμβάνεται μεταξύ των πλησιέστερων συνδέσμων και σε μήκος όχι 
μεγαλύτερο των σαράντα (40) μέτρων καλωδίου. 

β. Ηλεκτρικό καλώδιο μέσης ή χαμηλής τάσης: θα αντικαθίσταται με νέο καλώδιο, το 
τμήμα του υφιστάμενου δικτύου, το οποίο βρίσκεται δέκα (10) μέτρα εκατέρωθεν της βλάβης. 

γ. Αγωγός δικτύου ύδρευσης:  θα αντικαθίσταται με νέο σωλήνα, το τμήμα το οποίο 
βρίσκεται δέκα (10) μέτρα περίπου εκατέρωθεν της βλάβης. 

δ. Αγωγός καυσίμου: θα αντικαθίσταται, με νέο αγωγό, το τμήμα το οποίο βρίσκεται 
δεκαπέντε (15) περίπου μέτρα εκατέρωθεν της βλάβης.  
 



12. Η εργασία αναζητήσεως και εντοπισμού μέσω ανιχνευτή μετάλλων δεν πληρώνεται 
ιδιαίτερα, αλλά η δαπάνη της περιλαμβάνεται αναλογικά στις τιμές μονάδος του έργου. Η 
εργασία όμως προστασίας ή μετατόπισης πληρώνεται ιδιαίτερα με βάση τις συμβατικές τιμές, 
εφόσον υπάρχουν, ή νέες τιμές που θα συνταχτούν κατά τα νόμιμα και η σχετική δαπάνη θα 
βαρύνει το κονδύλιο των απροβλέπτων.     
 

ΑΡΘΡΟ 15ο  

Σχέδια από την εκτέλεση - Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης 
 
1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, μετά την αποπεράτωση του όλου 
έργου και ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την προσωρινή παραλαβή του, να παραδώσει 
στην Υπηρεσία, διαμέσου του Επιβλέποντος μηχανικού, μία σειρά σχεδίων σε διαφανές χαρτί 
και με την υπογραφή του, όλων των έργων που εκτελέστηκαν, όπως αυτά κατασκευάστηκαν 
τελικά, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων και διορθώσεων, οι οποίες ίσως 
έγιναν στα σχέδια που εγκρίθηκαν αρχικά . 

 
2. Πριν από τη σύνταξη των παραπάνω σχεδίων, ο ανάδοχος πρέπει να αναζητήσει από την 
Υπηρεσία πρόσθετες πληροφορίες σε ότι αφορά τις λεπτομέρειες των σχεδίων. Ειδικότερα, 
τα σχέδια πρέπει να περιλαμβάνουν τα παρακάτω : 

α. Να σημειώνονται επί των σχεδίων εξ εκτελέσεως των νέων υπογείων δικτύων, τα 
παλιά υπόγεια δίκτυα που εντοπίστηκαν κατά τις εργασίες εκσκαφής για την τοποθέτηση των 
νέων δικτύων. 

β. Όλες οι θέσεις αλλαγής κατευθύνσεως των νέων δικτύων θα εξαρτώνται από 
σταθερά σημεία, στα δε ευθύγραμμα τμήματα η εξάρτηση θα γίνεται στα διαστήματα L/5, 
όπου L το ευθύγραμμο μήκος σε μέτρα (αλλά πάντως όχι μικρότερο από πενήντα μέτρα). 

γ. Ως σταθερά σημεία εξαρτήσεως θα λαμβάνονται άκρα σταθερών και μονίμων 
κατασκευών (κτιρίων, δρόμων, αποθηκών, κλπ.) θα αποφεύγεται δε να λαμβάνονται ως 
τέτοια, σημεία που υπάρχει η πιθανότητα να μετακινηθούν ή καταστραφούν (στύλοι 
φωτισμού, συγκεντρώσεις υλικών, μικρά δέντρα, κλπ.). Επί των σχεδίων εξ εκτελέσεως των 
νέων υπογείων δικτύων να σημειώνεται η επισήμανση που έγινε στα υπόγεια δίκτυα στις 
χαρακτηριστικές θέσεις τους, όπως είναι αλλαγές κατευθύνσεων, σύνδεσμοι διακλάδωσης, 
σύνδεσμοι υψηλής τάσης, κλπ. 

δ. Η επισήμανση των πάσης φύσεως δικτύων θα γίνεται όπως προβλέπεται στις 
αντίστοιχες προδιαγραφές του δικτύου, με την ακόλουθη τροποποίηση: Το ενδεικτικό σημείο 
θα τοποθετείται παραπλεύρως του δικτύου σε απόσταση 40-60 εκ. θα φτάνει μέχρι βάθος 70 
εκ. και στην άνω επιφάνεια του θα σημειώνεται εγχάρακτα με βέλος, η κατεύθυνση που 
βρίσκεται το δίκτυο. 

ε. Στις θέσεις όπου τα νέα δίκτυα πέρασαν από φρεάτια ή σωληνώσεις (υφιστάμενες ή 
νέες), θα γίνεται ιδιαίτερη υπόδειξη στο σχέδιο και μάλιστα  εφόσον η διά-βαση των δικτύων 
είναι πολυδιαυλική θα καθορίζεται και θέση της σωλήνωσης από την οποία πέρασε. 

στ. Στην περίπτωση όπου λόγω στενότητας χώρου ή για λόγους οικονομικούς, νέο 
δίκτυο τοποθετήθηκε σε παλιό χαντάκι που επανασκάφτηκε, τότε στο σχέδιο εξ εκτελέσεως 
θα παριστάνονται με διαφορετική γραμμογραφία και τα δύο ή τρία δίκτυα, η δε σχετική τους 
θέση στο σχέδιο (δεξιό, αριστερό, μεσαίο) θα ανταποκρίνεται στην πραγματική σχετική θέση. 



ζ. Η κλίμακα των σχεδίων εξ εκτελέσεως των υπογείων δικτύων θα καθορίζεται από 
την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, έτσι ώστε τα σχέδια να είναι ευανάγνωστα και να 
ανταποκρίνονται στον προορισμό τους. 
 
3. Ο ανάδοχος πρέπει να παραδώσει, μαζί με τα σχέδια από την εκτέλεση πλήρεις οδηγίες 
λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων και στα Ελληνικά, όπως και τεχνικά 
εγχειρίδια και καταλόγους ανταλλακτικών σε πέντε (5) αντίτυπα, των Μηχανημάτων που 
τυχόν εγκαταστάθηκαν από αυτόν και για κάθε μι θέση. 

 
4. Σε περίπτωση αμέλειας του αναδόχου για την εκτέλεση αυτής της υποχρέωσης η 
Υπηρεσία προβαίνει στην εκτέλεσή της σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο  

Υλικά έργου-Προσωρινές Εγκαταστάσεις του αναδόχου- Προστατευτικές κατασκευές 
 
1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να φυλάσσει, με δαπάνη του, τα υλικά, μηχανήματα, 
εργαλεία που του παραδίδει ο κύριος του έργου για χρήση ή ενσωμάτωση και είναι 
υπεύθυνος για κάθε καταστροφή ή απώλειά τους, από πλημμελή χρήση ή διαφύλαξη. 

 
2. Όλες οι προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαμοι διαμονής, 
εργαστήρια, γραφεία, κλπ.) που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, 
θα ανεγερθούν με μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη του αναδόχου, σε θέσεις που θα επιτρέπονται 
από την Υπηρεσία και τις λοιπές αρμόδιες αρχές. 

 
3. Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη, υποστήριξη, υποθεμελίωση ή άλλη 
προστασία υπάρχουσας γειτονικής κατασκευής, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβεί στις 
απαραίτητες κατασκευές, όπως και να λάβει κάθε άλλο μέτρο, για να αποφύγει την πρόκληση 
ζημιών σε τρίτους ή στην Υπηρεσία ή και στο έργο, αποζημιούμενος γι΄ αυτές με βάση τις 
τιμές του συμβατικού Τιμολογίου ή με βάση τιμές μονάδας νέων εργασιών για τις εργασίες 
που δεν προβλέπονται από το συμβατικό Τιμολόγιο εργασίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο  

Καθαρισμός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων 
 
1. O ανάδοχος έχει υποχρέωση, με δαπάνες του και πριν παραδώσει για χρήση κάθε τμήμα 
του έργου, όπως και μετά την περάτωση όλου του έργου, να αφαιρέσει και απομακρύνει από 
τους γύρω από αυτό το τμήμα, χώρους και γενικά από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή 
εγκατάσταση που απαιτήθηκε και προβλέπεται από το προηγούμενο άρθρο 16 της 
παρούσης, τα απορρίμματα, εργαλεία και ικριώματα, μηχανήματα, υλικά που πλεονάζουν, 
χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κλπ., να σηκώσει 
(καταστρέψει, κλπ.) κάθε βοηθητικό έργο που θα του υποδείξει η Υπηρεσία σαν άχρηστο ή 
επιζήμιο για την μετέπειτα λειτουργία (π.χ., των κτιρίων), να ισοπεδώσει τους χώρους που 
αυτά ήταν αφημένα ή εγκατεστημένα κλπ., να παραδώσει δε τελείως καθαρές τόσο τις 
κατασκευές, όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου και γενικά να μεριμνήσει για κάθε τι 
άλλο που απαιτείται για την παράδοση του έργου για εύρυθμη λειτουργία σύμφωνα με τους 



όρους της σύμβασης ή όπως προδιαγράφεται από την ΕΣΥ και τα λοιπά συμβατικά τεύχη 
του έργου. 
 
2. Ομοίως ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, εφόσον κατά τη κρίση της Υπηρεσίας δεν υπάρχει 
πλέον ο λόγος ύπαρξης, να καθαιρέσει, αποκομίσει, κλπ., κάθε προστατευτική κατασκευή 
που κατασκευάστηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασίες και παραγωγή υλικών) που 
επιβλήθηκε από οποιοδήποτε λόγο για να αποφευχθούν κάθε φύσεως ζημιές, ατυχήματα, 
κλπ., σε ιδιοκτησίες, οικοδομές, δέντρα, αγρούς, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κοινωφελείς 
εγκαταστάσεις και κάθε φύσεως έργα, όπως και να απομακρύνει τα περιφράγματα των 
εργοταξίων. 

 
3. Εάν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη υπόμνηση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία 
δεν προβεί στην έναρξη και μέσα σε εύλογο χρόνο περάτωση των παραπάνω εργασιών, 
αυτές εκτελούνται σε βάρος του αναδόχου και η δαπάνη που έγινε εκπίπτει από την πρώτη 
πληρωμή προς αυτόν, πέρα από τη μη έκδοση βεβαίωσης για εμπρόθεσμη εκτέλεση του 
έργου ή τμήματός του γι' αυτό το λόγο. 
 

ΑΡΘΡΟ 18ο  

Πρόγραμμα κατασκευής έργων 
 
1. Ο ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες, εκτός και αν 
ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ, από την υπογραφή της συμβάσεως να συντάξει και 
υποβάλλει στην Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα που να απεικονίζει αναλυτικά την έναρξη, τη 
διαδοχή και τα διάρκεια όλων των επί μέρους εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν για 
την ολοκλήρωση του έργου, μέσα στην τυχόν τμηματική και ολική προθεσμία αποπεράτωσής 
του, όπως ορίζει το άρθρο 145 του Ν.4412/16. 

 
2. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, κατά τη σύνταξη του χρονοδιαγράμματος, να συνεργαστεί με 
τον επιβλέποντα μηχανικό για να εξετάσουν μαζί τα θέματα που υπάρχουν και να επιλέξουν 
τις κατάλληλες δραστηριότητες που θα εισαχθούν στο χρονοδιάγραμμα.To χρονοδιάγραμμα  
με υπογραφή και του επιβλέποντος μηχανικού θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία για έγκριση. 

 
3. Σε κάθε περίπτωση μεταβολής των γενικών προϋποθέσεων της εκτέλεσης του έργου ή 
ύπαρξης καθυστερήσεων με υπαιτιότητα του αναδόχου ή της Υπηρεσίας και σε κλίμακα που 
να επιδρά στην τήρηση του Προγράμματος, αυτό θα ανασυντάσσεται από τον ανάδοχο, θα 
προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες και θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία για έγκριση, μαζί με 
αναλυτική αιτιολογική έκθεση των αιτιών που προκάλεσαν την ανασύνταξη. 

 
4. Ανάλογα με την τεχνική και οικονομική σημασία του έργου, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, 
θα συντάσσεται το χρονοδιάγραμμα με τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης ή κατά 
απλούστερο τρόπο. 
 
 



ΑΡΘΡΟ 19ο  

Επίβλεψη κατασκευής του έργου 
 

Πέρα από το ότι προβλέπεται στο σχετικό με την επίβλεψη κατασκευής του έργου, 
άρθρο 136 του Ν.4412/16, ισχύουν τα παρακάτω : 
 
1. Ο επιβλέπων το έργο και οι βοηθοί του δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να μεταβάλλουν τις 
διατάξεις των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, χωρίς έγγραφη έγκριση της 
Προϊστάμενης Αρχής γι' αυτό, η δε παρουσία αυτών που ασκούν την επίβλεψη δεν 
απαλλάσσει καθόλου τον ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη 
σύμβαση. 

 
2. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέτει επαρκή μεταφορικά μέσα για την κίνηση όλου του 
προσωπικού της Υπηρεσίας που ασκεί την επίβλεψη του έργου, τόσο από την πλησιέστερη 
πόλη προς την περιοχή των έργων, όσο και μέσα στην περιοχή αυτή, όλες δε οι σχετικές 
δαπάνες για την κίνηση αυτού του προσωπικού, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 
ΑΡΘΡΟ 20ο  

Επιμετρήσεις Εργασιών 
 
1. Για τις επιμετρήσεις των εκτελεσθέντων έργων εφαρμόζονται οι διατάξεις οι αναφερόμενες 
στο άρθρο 151 του Ν.4412/16. 

 
2. Πέρα από τα παραπάνω, σε ότι αφορά τον τρόπο επιμετρήσεως των διαφόρων ειδών των 
εργασιών, ισχύουν τα Τιμολόγια της εργολαβίας. 

 
3. Για τις εργασίες για τις οποίες δεν ορίζεται με τα παραπάνω στοιχεία ο τρόπος 
επιμετρήσεως, θα επιμετρηθούν και θα πληρωθούν οι μονάδες εργασιών που πραγματικά θα 
εκτελεστούν και δεν θα ληφθούν υπόψη τυχόν υφιστάμενες συνήθειες για ιδιωτικά έργα. 
 

ΑΡΘΡΟ 21ο  

Δοκιμές Εγκαταστάσεων 
 
1. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και όταν ολοκληρωθεί η περάτωση των εργασιών 
των εγκαταστάσεων, ο ανάδοχος του έργου υποχρεώνεται να προβαίνει στις απαιτούμενες 
δοκιμές με δικά του μέσα και όργανα και με δικές του δαπάνες (εκτός από το απαιτούμενο για 
τις δοκιμές ηλεκτρικό ρεύμα και καύσιμο, τα οποία θα βαρύνουν την Υπηρεσία). Οι δοκιμές 
θα επαναλαμβάνονται μέχρι να επιτευχθούν τα απαιτητά αποτελέσματα. οπότε θα 
συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμών, το οποίο θα συνυπογράφεται από τον ανάδοχο και τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία και θα επισυνάπτεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του 
έργου. 

 
2. Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, τις ισχύουσες 
προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των αρμοδίων οργάνων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 



3. Οι δοκιμές θα πρέπει να γίνονται έγκαιρα με τρόπο ώστε τυχούσα αστοχία της 
εγκαταστάσεως να μην έχει επιπτώσεις στις ακόλουθες εργασίες. 

 
4. Τονίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις οι επιτυχείς δοκιμές αποτελούν 
προϋπόθεση για την έκδοση βεβαίωσης περατώσεως εργασιών. 
 

ΑΡΘΡΟ 22ο  

Χρήση έργου πριν από την αποπεράτωση 
 

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να λάβει στην κατοχή της ή να χρησιμοποιήσει 
οποιοδήποτε τμήμα του έργου που έχει περατωθεί ή έχει μερικά εκτελεστεί. Αυτή όμως η 
κατοχή ή χρήση δεν θεωρείται ότι  αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε εργασίας που δεν έχει 
εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Εάν η κατοχή ή χρήση από τον εργοδότη 
τμημάτων του έργου καθυστερήσει την πρόοδο των υπολοίπων εργασιών, αυτό θα ληφθεί 
υπόψη από την Υπηρεσία η οποία θα δώσει ανάλογη αύξηση των προθεσμιών 
αποπεράτωσης του έργου, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει νομότυπα ο ανάδοχος. 
Εάν αυτή δε η κατοχή ή χρήση τμήματος του έργου επιβάλλει πρόσθετες δαπάνες στον 
ανάδοχο, τότε η Υπηρεσία θα καταβάλλει σ' αυτόν τις πραγματικές δαπάνες με βάση 
πρωτόκολλο καθορισμού νέων τιμών που θα συνταχθεί. 

Σε περίπτωση που η Υπηρεσία αποφασίσει να προβεί στην κατοχή ή χρήση τμήματος 
του όλου έργου, πλήρως αποπερατωμένου ή όχι, διατάσσει την διοικητική παραλαβή του, 
όπως προβλέπεται από το άρθρο 169 του Ν.4412/16.   
                 

ΑΡΘΡΟ 23ο  

Υποχρέωση συντήρησης του έργου από τον ανάδοχο 
 

Ο χρόνος εγγύησης, δηλαδή συντήρησης των έργων γενικά ορίζεται σε δέκα πέντε 
(15) μήνες, εκτός αν ορίζεται αλλιώς στην ΕΣΥ. Γενικά για το χρόνο εγγύησης ισχύουν τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 171 του Ν. 4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 24ο  

Παροχή ηλεκτρικής ισχύος και ύδατος 
 
1. Τοπική παροχή ηλεκτρικής ισχύος και ύδατος δεν διατίθεται. Εφόσον όμως κατά την κρίση 
της Υπηρεσίας υπάρχει σχετική επάρκεια σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις, όταν το έργο 
εκτελείται μέσα στο χώρο τους, είναι δυνατό να διατίθεται ηλεκτρική ισχύς ή και ύδωρ με 
πληρωμή που θα συμφωνηθεί και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς περί ασφαλείας. 

 
2. Τις γεννήτριες, μετασχηματιστές, καλώδια σύνδεσης, κλπ., που μπορεί να απαιτηθούν, 
πρέπει να προμηθευθεί και εγκαταστήσει ο ανάδοχος με φροντίδα και δαπάνη δική του. 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ 25ο  

Μέτρα υγιεινής - Πρώτες Βοήθειες 
 

Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει, με δική του δαπάνη, σε κατάλληλες θέσεις χώρους 
υγιεινής (υποχρεωτικά WC, προαιρετικά ντους) για χρήση αυτών που ασχολούνται στα έργα 
και θα φροντίζει να διατηρούνται καθαρά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Υπουργείου 
Εργασίας. Οφείλει επίσης να εγκαταστήσει στον τόπο των έργων στοιχειώδες φαρμακείο με 
επαρκή εφοδιασμό για να μπορεί να παρέχει ικανοποιητικές πρώτες βοήθειες σε 
μικροτραυματισμούς κατά την εκτέλεση των έργων. 
 

ΑΡΘΡΟ 26ο  

Εκρηκτικές Ύλες 
 

Ο ανάδοχος θα προμηθεύεται τις εκρηκτικές ύλες που θα απαιτηθούν, όπου 
επιτρέπεται η χρήση τους, τόσο για την όρυξη υλικών όσο και για τους εκβραχισμούς στον 
τόπο των έργων, και υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις που ορίζονται από τις αρμόδιες 
αρχές ασφαλείας, όπως και τις ειδικότερες διαταγές της Μονάδας που ισχύουν, ως προς την 
προμήθεια, μεταφορά, διαφύλαξη, διάθεση και επιστροφή των ποσοτήτων που τυχόν δεν θα 
χρησιμοποιηθούν. 

 
ΑΡΘΡΟ 27ο  

Περιορισμοί Κυκλοφορίας 
 

1. Μέσα στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις το προσωπικό και τα μηχανήματα του αναδόχου θα 
κινούνται μόνο στις περιοχές εκτέλεσης των έργων, στη θέση ή θέσεις αποθήκευσης υλικών 
και συγκέντρωσης μηχανημάτων του αναδόχου, όπως και στις οδούς προσπέλασης τους. Τα 
όρια των παραπάνω περιοχών εκτέλεσης έργων, θέσεων αποθήκευσης και συγκέντρωσης 
και οι οδοί προσπέλασης που είναι δυνατόν να διατεθούν, θα καθορισθούν από τον 
επιβλέποντα μηχανικό σε συνεργασία με τις Στρατιωτικές Αρχές, με τις οδηγίες του οποίου 
πρέπει να συμμορφώνεται ο ανάδοχος. 

 
2. Ο ανάδοχος πρέπει να προγραμματίσει την εκτέλεση των εργασιών κατά τρόπο που να 
μην εμποδίζει τις προσπελάσεις αεροσκαφών προς διάδρομο, δάπεδα και λοιπές 
εγκαταστάσεις του αεροδρομίου, όταν εκτελούνται έργα μέσα σ' αυτό. 
 

ΑΡΘΡΟ 28ο  

Καιρικές Συνθήκες 
 

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου υπολογίζεται γενικά με τις καιρικές συνθήκες που 
επικρατούν στην περιοχή. Κατόπιν αυτού ουδεμία παράταση δικαιολογείται εκτός αν 
επικρατήσουν ασυνήθεις για την περιοχή καιρικές συνθήκες. 
 
 



ΑΡΘΡΟ 29ο  

Γενικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου 
 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ. 13 του Ν.4412/16, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να 
μην παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών από τους άλλους εργολήπτες (αναδόχους) οι οποίοι 
θα χρησιμοποιηθούν από τον κύριο του έργου σε εργασίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται 
στην παρούσα εργολαβία. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να διευκολύνει τον κύριο του 
έργου και τους άλλους εργολήπτες ή προμηθευτές και να ρυθμίζει τη σειρά εκτέλεσης των 
εργασιών μέσα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος ώστε να μην τους 
παρεμβάλλει εμπόδια. 

 
2. Σύμφωνα με τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες του έργου και τις οδηγίες της Επίβλεψης, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να μορφώνει ή να διανοίγει στα εκτελούμενα υπ΄ αυτόν παντός 
είδους τμήματα του κτιρίου, τις απαιτούμενες οπές διόδου ή φωλιές ή αύλακες εντοιχίσεως 
των σωλήνων ή εξαρτημάτων των διαφόρων ηλεκτρομηχανολογικών έργων του. 

 
3. Οπωσδήποτε απαγορεύεται η μόρφωση από τον ανάδοχο οπών ή φωλεών στα από 
οπλισμένο σκυρόδεμα τμήματα των κτιρίων, χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα 
μηχανικού. 

 
4. Στις συμβατικές τιμές της εργολαβίας περιλαμβάνονται, πλην της δαπάνης διανοίξεως και 
η δαπάνη αποκαταστάσεως των  μορφουμένων ή διανοιγομένων φωλεών, οπών ή αυλάκων 
για την τοποθέτηση των σωληνώσεων των διαφόρων εγκαταστάσεων. 

 
ΑΡΘΡΟ 30ο 

Ειδικές διατάξεις για έργα χρηματοδότησης ΝΑΤΟ 
 

Εφόσον το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΝΑΤΟ έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 
του Ν. Δ. 45/73. 

 
ΑΡΘΡΟ 31ο  

Γενικά Έξοδα - Εργολαβικό Όφελος - Κρατήσεις 
 
 Το ποσοστό Γενικών Εξόδων και Οφέλους, ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) 
ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης σύμφωνα με την παρ 7(θ) του άρθρου 53 του 
Ν.4412/16. 
 
 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται στη Διακήρυξη.   
 

ΑΡΘΡΟ 32ο  

Περί Φ.Π.Α 
 

Ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης των έργων ισχύουν τα παρακάτω, σχετικά με 
το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.): 
 



1. Όταν τα έργα είναι Εθνικά (χρηματοδοτούμενα είτε από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, είτε 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) ισχύουν γενικά οι διατάξεις περί Φ.Π.Α., δηλαδή 
ο Κύριος του έργου (Υπηρεσία του ΥΕΘΑ) καταβάλλει στον ανάδοχο Φ.Π.Α. 
 
2. Όταν τα έργα είναι ΝΑΤΟ (με την έννοια της παραγρ. 1γ του άρθρου 31 της παρούσας) 
δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α, η εισαγωγή και η παράδοση ειδών και πάσης φύσεως υλικών 
που προορίζονται να ενσωματωθούν στο έργο, καθώς και οι παροχές υπηρεσιών που 
συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση του έργου, όπως λεπτομερώς αναφέρονται στην υπ’ 
αριθμό Π.4056/3029/17.6.87 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί "Φορολογικής 
μεταχείρισης ειδών εισαγομένων ή παραδιδόμενων για εκτέλεση έργων του Κοινού 
Αμυντικού Προγράμματος (ΝΑΤΟ) και του Πεδίου Βολής Κρήτης (ΠΒΚ)." 

 
ΑΡΘΡΟ 33ο  

Τόπος Διανομής αναδόχου 
  

Πέρα από όσα ορίζονται στο άρθρο 135 του Ν.4412/16, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση 
να ορίσει τον αντίκλητό του κατά την υπογραφή της σύμβασης και όταν το έργο εκτελείται 
μακριά από την έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ο ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον του 
ζητηθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, να ορίσει αντίκλητό του με έδρα την περιοχή 
εκτέλεσης του έργου. 

 
ΑΡΘΡΟ 34ο 

Τροποποίηση όρων της ΓΣΥ 
 

Η υπηρεσία μπορεί στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων να τροποποιεί άρθρα της 
ΓΣΥ, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι.  

 

 



ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αναθεώρηση τιμών 

Για την αναθεώρηση των τιμών του τιμολογίου της μελέτης εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 153 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Υπέρβαση προθεσμιών - Ποινικές ρήτρες 

1. Για την υπέρβαση των προθεσμιών του έργου και τις ποινικές ρήτρες έχουν εφαρμογή 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 148 του Ν.4412/16. 

2. Στην περίπτωση που στο έργο επικρατήσουν ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες που είναι 
δυνατόν να επηρεάσουν το χρόνο εκτέλεσης του όλου έργου ή μέρους αυτού, ο ανάδοχος 
υποχρεώνεται όπως ευθύς αμέσως ενημερώσει έγγραφα τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για τις 
καθυστερήσεις, προκειμένου αιτιολογηθεί και τεκμηριωθεί αντίστοιχη παράταση 
προθεσμίας. 

3. Επίσης εφόσον οι υπόψη καθυστερήσεις δημιουργούν πρόσθετες δαπάνες στον 
ανάδοχο και προσαυξάνουν το κόστος εκτέλεσης εργασιών (ημεραργίες προσωπικού και 
μηχανημάτων) και για να ληφθεί υπόψη σχετική απαίτηση, θα πρέπει ο ανάδοχος ευθύς 
αμέσως, να γνωστοποιήσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, πλήρως αιτιολογημένα, τις 
οικονομικές του απαιτήσεις. Παρόμοια αιτήματα που τίθενται εκ των υστέρων δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη, τόσο για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας όσο και των 
αντίστοιχων αποζημιώσεων. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Πιστοποίηση - Εντολή πληρωμών 

Για την πιστοποίηση και τις πληρωμές της εργολαβίας ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 
152 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Συμφωνία υλικών με οδηγία Ε.Ε. 

1. Τονίζεται ότι για το έργο ισχύει η Υπουργική Απόφαση υπ΄  αριθμόν 470 (ΦΕΚ /183 Β/4-
4-85) περί ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων 
ορίων τάσεων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 73/23/ΕΟΚ,  όπως 
ισχύουν σήμερα. 

2. Επί των προηγουμένων τονίζεται ότι κάθε τροποποίηση της ανωτέρω, η οποία ήθελε 
εκδοθεί μετά την ημερομηνία υπογραφής της μελέτης του έργου, ισχύει για το έργο υπό 
την προϋπόθεση της παραγρ. 4.3 και έχει εφαρμογή για τα αντίστοιχα υλικά του έργου 
που αφορά, εκτός αν αυτά, αποδεδειγμένα, είχαν παραγγελθεί προ της εκδόσεως της 
τροποποιητικής αποφάσεως. Εφόσον η εφαρμογή της τροποποιητικής αποφάσεως 



συνεπάγεται κάποια υπέρβαση οικονομική στο έργο ή χρονική παράταση σ΄ αυτό, θα 
υποβληθεί έγκαιρα αίτηση του αναδόχου, αναλυτικά δικαιολογημένη. Προ της εγκρίσεως 
αυτής κανένα αντίστοιχο υλικό δεν θα παραγγελθεί. 

3. Τονίζεται πάντως ότι Κύριος του Έργου διατηρεί στην απόλυτη έγκρισή του τη 
δυνατότητα να μην εφαρμόσει την ανωτέρω τροποποίηση. 

4. Επί της προμήθειας υλικών από την αλλοδαπή, τονίζεται ότι έχουν ισχύ νομίμως τα 
προβλεπόμενα περί προτιμήσεως προϊόντων από χώρες μέλη της Ε.Ε. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Συμφωνία υλικών με Εθνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ, ΕΤΕΠ, Υπουργείου Βιομηχανίας 
κλπ) 

1. Οι προδιαγραφές των υλικών του έργου συντάχθηκαν έτσι ώστε να συμφωνούν ή να 
υπερκαλύπτουν, από απόψεως ασφαλείας, επιβιωσιμότητας και λειτουργίας, τις ήδη 
υφιστάμενες για παρεμφερή υλικά, προδιαγραφές οιουδήποτε εθνικού φορέα (ΕΛΟΤ, 
ΕΤΕΠ, Υπουργείου Συγκοινωνιών, ΔΕΗ, ΥΠΕΧΩΔΕ κλπ.). Αν εκ παραδρομής ή για 
οιονδήποτε άλλο λόγο, η προδιαγραφή κάποιου υλικού του έργου, υπολείπεται 
αντιστοίχου ως ανωτέρω προδιαγραφής, η οποία έχει τεθεί σ΄ εφαρμογή προ της 
ημερομηνίας υπογραφής της μελέτης του έργου, ισχύει η δεύτερη, χωρίς οικονομική 
αξίωση εκ μέρους του αναδόχου. 

2. Αν αντίστοιχα τεθεί σ΄ εφαρμογή μετά την ημερομηνία υπογραφής της μελέτης του 
έργου προδιαγραφή από κάποιο εθνικό φορέα, που αφορά υλικό του έργου και είναι 
αυστηρότερη της αντιστοίχου προδιαγραφής του έργου αυτού, τότε θα τηρηθεί η 
διαδικασία που προβλέπεται (ανάλογα) στην παράγραφο 4.2 του προηγούμενου άρθρου. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Δοκιμασία υλικών του έργου 

1. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, για κάθε υλικό του έργου, να ζητήσει την εκτέλεση 
δοκιμών σε εργαστήριο δημοσίας υπηρεσίας ή ανεγνωρισμένου ιδιωτικού φορέα, για να 
διαπιστώσει ότι το προσκομιζόμενο στο έργο υλικό, συμφωνεί με τις προδιαγραφές του 
έργου. 

2. Η ως άνω προσφυγή σε εργαστήριο ελέγχου θα ζητηθεί στην περίπτωση που από τα 
υποβληθέντα από τον ανάδοχο στοιχεία του υλικού δεν προκύπτουν μονοσήμαντα και 
αναμφισβήτητα οι τεχνικές ιδιότητες του υλικού. Η αντίστοιχη δαπάνη για τη δοκιμή του 
υλικού βαρύνει τον ανάδοχο και μόνο και πρέπει να εκτιμηθεί αντίστοιχα στην υποβολή της 
προσφοράς του.  

3. Επίσης δοκιμασία κάποιου υλικού μπορεί να γίνεται και σε διαφορετικές περιπτώσεις 
εφόσον κάτι τέτοιο σαφώς αναγράφεται και προβλέπεται στην Τεχνική Περιγραφή του 
έργου. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Σύνταξη Φακέλου JFAI 

(Αφορά τα έργα που χρηματοδοτούνται μερικώς ή ολικώς από πιστώσεις του 
προγράμματος Έργων Κοινής Υποδομής ΝΑΤΟ) 



1. Πριν από την προσωρινή παραλαβή του έργου θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο 
φάκελος με στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την “τελική αποδοχή” των 
εκτελεσμένων εργασιών από το ΝΑΤΟ (Δικαιολογητικά Joint Final Acceptance Inspection - 
JFAI)ο οποίος θα περιέχει: 

 α. Σχέδια εξ’ εκτελέσεως του έργου σε διαφανές χαρτί τα οποία θα φέρουν τίτλους, 
υποτίτλους και υπομνήματα τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα σύμφωνα 
με τα περιγραφόμενα στην τεχνική περιγραφή του έργου και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 β. Πλήρη επιμετρητικά στοιχεία μεταφρασμένα στην αγγλική γλώσσα. 

 γ. Κατάσταση με τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του έργου που έχει 
εγκατασταθεί στην οποία θα αναφέρονται το είδος, η ποσότητα και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των επί μέρους υλικών (κατασκευάστρια εταιρεία, χώρα προέλευσης, το 
μοντέλο και τον αριθμό σειράς παραγωγής), μεταφρασμένα στην αγγλική γλώσσα. 

 δ. Η δαπάνη για την σύνταξη του φακέλου JFAI, περιλαμβάνεται στα γενικά έξοδα του 
Αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Χρήση εκρηκτικών υλικών 

1.  Γενικώς απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών υλικών. 

2. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση εκρηκτικών αφού προηγηθεί συνεννόηση με τον χρήστη 
του έργου και λάβει από αυτόν γραπτή άδεια προς τούτο. Τονίζεται ότι στην περίπτωση 
αυτή, κάθε ποινική και αστική ευθύνη προς οιονδήποτε τρίτο και τα περιουσιακά του 
στοιχεία βαρύνει, αποκλειστικά και μόνο, τον ανάδοχο. 

3. Η μελέτη του έργου δύναται να προβλέπει ορισμένες τροποποιήσεις στο νόημα της 
παραγρ. 8.1. και 8.2., οι οποίες θα αναγράφονται, σε ιδιαίτερο  κεφάλαιο της Τεχνικής 
Περιγραφής το οποίο θα ονομάζεται "Χρήση εκρηκτικών υλικών".  

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Εγκατάσταση - Διευθέτηση καλωδιακών δικτύων 

1. Η εγκατάσταση των καλωδίων ανεξάρτητα αν πρόκειται για νέα δίκτυα ή μετακινήσεις 
υφισταμένων, θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτει ο μικρότερος δυνατός 
αριθμός συνδέσεων. 

2. Πάντως τονίζεται ότι σε κανένα καλωδιακό δίκτυο δεν αποτιμάται ιδιαίτερα ο σύνδεσμος, 
η δαπάνη του οποίου (σαν προμήθεια υλικού και εργασία) συμπεριλαμβάνεται στην τιμή 
μονάδος που ανήκει και η προμήθεια του καλωδίου.  

 

3. Κατά την εγκατάσταση οιουδήποτε καλωδιακού δικτύου δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη 
εγκατάσταση ΄΄υλικών προστασίας και καλωδίων''. Θα προηγείται η κατασκευή ή 
εγκατάσταση των βοηθητικών ή προστατευτικών υλικών (άμμου, σωληνώσεων, 
φρεατίων), θα ελέγχεται από τον επιβλέποντα μηχανικό η αρτιότητά τους  και εν συνεχεία 
θα εγκαθίστανται  τα καλώδια. 



ΑΡΘΡΟ 10ο 

Υλικά επιχώσεως χανδάκων (καλωδιώσεων - σωληνώσεων) 

1.Στην τιμή εγκαταστάσεως των πάσης φύσεως καλωδίων περιλαμβάνεται και κάθε 
δαπάνη που απαιτείται για την προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση των υλικών 
επιχώσεων των χαντακιών. 

2. Το ίδιο ισχύει προκειμένου και για υλικά επιχώσεως πάσης φύσεως σωληνώσεων 
εφόσον δεν τιμολογούνται ειδικότερα από το τιμολόγιο της μελέτης. 

3.Σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται τροποποίηση των ανωτέρω εφόσον σαφώς 
αναγράφεται στο 2ο μέρος της παρούσης ή στην Τεχνική Περιγραφή.  

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Εγκρίσεις υλικών 

 Η έγκριση που χορηγείται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά την διάρκεια του 
έργου, για κάθε υλικό που προορίζεται για το έργο σημαίνει ότι: ''Η Υπηρεσία συμφωνεί για 
τη χώρα προελεύσεως, τον οίκο κατασκευής και την τεχνολογία κατασκευής του υλικού, 
και παρέχει την κατ΄ αρχήν έγκρισή της για την παραγγελία και ενσωμάτωση του υλικού 
στο έργο. Η οριστική έγκριση του συγκεκριμένου υλικού θα χορηγηθεί μετά την επιτυχή 
εγκατάσταση, δοκιμή και λειτουργία του στον τόπο του έργου, στη θέση για την οποία 
προορίζεται και μετά τις δοκιμές που, κατά την Τεχνική Περιγραφή, απαιτούνται να γίνουν 
στο εργοστάσιο κατασκευής ή εργαστήριο δοκιμών κρατικού φορέα και την υποβολή στην 
Διευθύνουσα Υπηρεσία των σχετικών πιστοποιητικών’’. 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Τροποποιήσεις προδιαγραφών - Τεχνική μελέτη κατασκευής 

1.Στο άρθρο 5 της Διακήρυξης καθορίζεται ότι στην σειρά ισχύος των συμβατικών 
στοιχείων της μελέτης του έργου η τεχνική μελέτη κατασκευής προηγείται των 
προδιαγραφών του έργου. 

2.Κατόπιν τούτων και προς αποφυγή τροποποιήσεων επί των προδιαγραφών του έργου 
καθορίζεται  ότι σ΄ όλες τις περιπτώσεις που υποβάλλεται από τον ανάδοχο ''Τεχνική 
Μελέτη Κατασκευής'' τα εις αυτήν προβλεπόμενα υλικά και εργασίες θα είναι σύμφωνα 
απολύτως με τις προδιαγραφές του έργου. Τούτο ισχύει ανεξάρτητα αν η ''Τεχνική 
Περιγραφή Κατασκευής'' εγκριθεί κατά τη φάση διαδικασίας του διαγωνισμού ή κατά την 
διάρκεια της εκτελέσεως του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Αρχαιότητες, αντικείμενα αξίας 

 Οι οποιεσδήποτε αρχαιότητες έργα τέχνης ή αντικείμενα αξίας οποιασδήποτε 
φύσης, τυχόν ανακαλυπτόμενα κατά την εκτέλεση των εργασιών, ανήκουν στο Ελληνικό 
Δημόσιο. Δεν θα καταβληθεί στον ανάδοχο κανένα αντιστάθμισμα, εκτός εάν υπάρχει 
ανάγκη, της δαπάνης εξαγωγής από το έδαφος των παραπάνω αντικειμένων.  



 Στην περίπτωση ανακάλυψης των παραπάνω αρχαιοτήτων, έργων τέχνης ή 
αντικειμένων αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει τον Επιβλέποντα Μηχανικό για την 
ανακάλυψη τους, να φυλάει αυτά με ειδικούς φύλακες και να διακόπτει την εκτέλεση 
οποιασδήποτε εργασίας η οποία είναι δυνατόν να επηρεάσει την ασφάλεια των παραπάνω 
αντικειμένων, σε αναμονή οδηγιών από πλευράς των αρμοδίων που θα πρέπει να 
επιληφθούν και να ενεργήσουν το συντομότερο δυνατόν. 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

Υποχρέωση Εκπόνησης και Εφαρμογής ΦΑΥ ως Απαραίτητου Στοιχείου για την 
Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή. 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του 
άρθρου 3 του ΠΔ 305/96 Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και να ενημερώνει αυτόν 
σύμφωνα με την παρ. 7 του ιδίου άρθρου, όπως καθορίζεται στην απόφαση υπ΄ αριθμ. 
433/19-9-2000 του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1176/22-9-
2000 τεύχος Β΄.    

Οι παρακάτω παράγραφοι 2 έως και 4 του παρόντος Άρθρου τίθενται ως έχουν σύμφωνα 
με την Αποφ-ΔΙΠΑΔ/889/02 που ισχύει από 14 Ιανουαρίου 2003 που δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ-16/Β/14-1-03. 

2.Κανονιστικέςαπαιτήσεις       

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τους 
νόμους, διατάγματα, αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται μέσω 
της υπηρεσίας αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.  

3. Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟΔΑΥΕ).  
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει το ΣΟΔΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο 
εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟΔΑΥΕ ορίζονται οι 
εξής: 

3.1Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 

3.2 Ορισμός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα 
και λόγω της σπουδαιότητας των θεσμών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόμων 
τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεμάτων 
ασφαλείας και υγείας, καθώς και του γιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της νομοθεσίας (Ν-1568/85, ΠΔ-17/96, ΠΔ-305/96, ΠΔ-294/88). Η ανάθεση 
των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της 
Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρμόδιο ΚΕΠΕΚ του ΣΕΠΕ. Για την κάλυψη των αναγκών 
του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, 
μετρήσεις, αναπροσαρμογή ή και εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαμβανομένης της 
εκτίμησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ ο ανάδοχος μπορεί να 
συμβάλλεται με εξωτερικούς συνεργάτες ή/και με ειδικά αδειοδοτημένη (ΠΔ-95/99, ΠΔ-
17/96 ) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του 
Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕΞΥΠΠ). 

3.3 Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέματα ΑΥΕ. 

3.4 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων.  
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3.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ' ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: 
αναφορά ατυχήματος, διερεύνηση των ατυχημάτων και τήρηση αρχείων βάσει της 
νομοθεσίας, αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, χρήση μέσων ατομικής προστασίας, 
εκπαίδευση προσωπικού, ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων. 

3.6 Κατάρτιση ειδικών μελετών πχ για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια μελέτη 
προβλέπεται από τη νομοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της μελέτης ή της κατασκευής.  

3.7 Διαδικασίες Επιθεωρήσεων  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του 
εξοπλισμού, των μεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, εκτός αν 
άλλως ορίζεται στη νομοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να 
εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη μέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων 
που επισημαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκμηριώνονται γραπτά.  

3.8 Άλλες προβλέψεις.  

Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρμόδιο 
ΚΕΠΕΚ του ΣΕΠΕ. Κατάρτιση προγράμματος και υλοποίηση εκπαίδευσης των 
εργαζομένων σε θέματα ΑΥΕ. Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρμογή από όλους 
τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο. Πρόβλεψη για σύγκληση μηνιαίων συσκέψεων για 
θέματα ΑΥΕ με το συντονιστή ΑΥΕ και τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού 
ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας. 

3.9 Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση ΣΑΥ και ΦΑΥ. Ο συντονιστής ασφάλειας και 
υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου 
Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέματα 
ΑΥΕ και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ. 

      Το ΣΑΥ αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) 
εμπεριέχονται οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του 
Έργου στον ΚτΕ ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι 
όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία 
ΣΑΥ και ΦΑΥ στον Ανάδοχο μαζί με την τεχνική μελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξη 
των αδαπάνως για το Δημόσιο. 

     Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής:  

3.9.1Γενικά.        

Είδος έργου και χρήση αυτού,  

Σύντομη περιγραφή του έργου,  
Ακριβής διεύθυνση του έργου,   

Στοιχεία του κυρίου του έργου,  
Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ  
 
3.9.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας.  

3.9.3. Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις 
εργασίας.  



 
3.9.4 Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου.  
 
3.9.5 Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων.  

3.9.6 Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών. 

3.9.7 Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών. 

3.9.8 Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις πχ 
ειδικοί τύποι ικριωμάτων, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων, ή επιχωμάτων κλπ και 
διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος. 

3.9.9 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και αποφάσεων εργασιών του έργου, σύμφωνα 
με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου. 

3.9.10 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμησης 
επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου με κλιμάκωση της εκτίμησης 
επικινδυνότητας πχ: 

       Χ = Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου  

       Μ = Μέτρια εκτίμηση κινδύνου 

       Υ = Υψηλή εκτίμηση κινδύνου 

      Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 

3.9.11 Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν. 

3.9.12 Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα 
μέτρα για την πρόληψη του, καθώς και ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς 
κινδύνους (Παράρτημα II του Αρθ-12 του ΠΔ-305/96).  

     Ο ΦΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής: 

 3.9.Α Γενικά: 

είδος έργου και χρήση αυτού, 

ακριβή διεύθυνση του έργου, 

αριθμό αδείας, 

στοιχεία του κυρίου του έργου, 

στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ. 

3.9.Β Στοιχεία από το μητρώο του έργου:  

τεχνική περιγραφή του έργου, 

παραδοχές μελέτης, 
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τα σχέδια "ως κατεσκευάσθη". 

3.9.Γ Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ' όλη τη 
διάρκεια της ζωής του έργου, πχ εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού κλπ. 

      Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης 
των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, 
ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού, κλπ) στην πυρασφάλεια κλπ.  

 3.9.Δ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου.  

Το ανωτέρω περιλαμβάνει: 

 Τον Κανονισμό λειτουργίας του έργου πχ όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη 
χρήση του έργου από τους χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, 
που θα διανεμηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα 
χρησιμοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων.  
 Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου πχ 
οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισμού που ανήκει στην συγκεκριμένη 
εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού 
κλπ. 

 Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την 
περιοδική συντήρηση του έργου.  

 Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη 
του αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία 
υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρμογή των ΣΑΥ - ΦΑΥ.  
       Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το 
έργο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ.  
 
4.Δαπάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ 

‘Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του 
εργοταξίου και απαιτούνται από το νόμο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν 
συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του. 

5. Η επιτροπή παραλαβής του έργου επιβάλλεται να διαπιστώνει ότι για το 
παραλαμβανόμενο προσωρινά ή οριστικά έργο, έχει καταρτισθεί Φ.Α.Υ. και ότι αυτός είναι 
ενημερωμένος. Η παραπάνω διαπίστωση θα αναγράφεται ρητά στο σχετικό πρωτόκολλο 
και η επιτροπή γεν θα προβαίνει στην παραλαβή εάν δεν υφίσταται ο  Φ.Α.Υ. ή εάν δεν 
είναι αρκούντως ενημερωμένος.  

6. Στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής θα αναφέρεται ακόμη ότι ο Φ.Α.Υ. εφαρμόστηκε 
και ενημερώθηκε μετά την προσωρινή παραλαβή, ή ότι συμπληρώθηκε με τις εργασίες 
που εκτελέστηκαν σε εφαρμογή των παρατηρήσεων για την αποκατάσταση των 
ελαττωμάτων.   



ΑΡΘΡΟ 15ο 

Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο 

εργοτάξιο. 

1.  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 
νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό 
του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να 
εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών 
κατά την φάση κατασκευής του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ.7-9), Ν.4412/16 (αρ. 138), Ν. 
3850/10** (αρ. 42). 

2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης 
έργων κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.4412/16 (αρθ. 138). 

β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο 
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : 
ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27- 11-02, στο 
χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες 
αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής 
του έργου : Ν.4412/16 (αρ. 138).  

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των 
εργαζομένων, να τους ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των 
μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή 
τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), 
Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

Για την σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι 
η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να 
κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας 
(εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει 
ξένη εξειδικευμένη εταιρεία). 

3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται νατηρεί τα 
ακόλουθα : 

3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας( ΣΑΥ ) - Φάκελος 
Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα : 

α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, 
την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη 
διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα 
ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος 
εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η 
γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τ α ο ποία αποτελούν τμήμα 
της τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 
παρ.8) και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο 
Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 



γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν 
παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), 
σύμφωνα με την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την 
κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος κατασκευής, 
ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, 
κλπ). 

δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 
προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα 
απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας : 
ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ και το 
Ν.4412/16 (αρ. 138). 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 
παρ.10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη 
διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο 
Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). 

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους 
εργαζόμενους και για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά 
τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους 
μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 7) και 
στις ΥΑ : ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ 
και τοΝ.4412/16 (αρ. 138). 

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), 
όταν : 

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν 
περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους:Π.Δ.305/96 
(αρθ.12 παράρτημα ΙΙ). 

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση 

εργασίας. 

δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του 
έχοντος νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας 
(ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 
παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11- 2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-
3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική 
παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία 
ενσωματώθηκε στο Ν.4412/16 αρ. (170 και 172). 



4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του
Έργου και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και 
ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του Σ ΑΥ και την κατάρτιση του Φ ΑΥ
περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) 
ΥΠΕΧΩΔΕ. 

3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση 
στοιχείων ασφάλειας και υγείας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 
50 εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο 
έργο 50 και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 

 γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε 
άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες 
Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον 
ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται 
δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9).  

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των  τεχνικού ασφαλείας και 
ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων 
στοιχείων : 

1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας,
των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε 
ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).  

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν
τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 
και αρ.17 παρ.1).  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και 
θεωρείται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του 
ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις 
κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των 
εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 
και 5 του Ν.3850/10. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 



3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος 
και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). Τα μέτρα 
που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται 
στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.  

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις 
πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού 
οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 24 
ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα 
όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος 
Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο 
ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 
παρ.2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), 
όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, 
πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε 
συνδυασμό με την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, 
Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες 
μηχ/κούς του αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την 
διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων 
ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : ΠΔ 
1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. 
ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.  

3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου 
ΜέτρωνΑσφάλειας (ΗΜΑ) 

Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται 
με το Η Μ Α. 

Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και 
εμπλουτισμός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των 
αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του 
ατυχήματος. 

4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών 
στο εργοτάξιο. 

4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, 
τα παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας : 



α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του 
εργοταξίου με ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : 
ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων 
αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από 
τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79),ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος 
Β, τμήμα II, παρ.2). 

γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών 
ή αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τ ους 
κινδύνους τ ων εγκαταστάσεων αυτών : Π Δ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ305/96 (αρ.12, 
παραρτ. IV μέρος Α, παρ.6). 

δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου 
διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους 
εργαζόμενους, πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών &επικίνδυνων εκρήξεων ή 
αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : 

ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-
10),Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού 
εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, 
κλπ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96(αρ.12 παράρτ. IV 
μέρος Α, παρ.13, 14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 
εργαζόμενους όπως : προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, 
ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων 
σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και 
τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : 

Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οιτροποπ. 
αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96(αρ.9,παρ.γ). 

4.2 Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - 
εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση 
των πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με : 

- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης 
Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για 
την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους 
πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 καιαρ.52 ) και την 
τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 



β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις 
οδούς, κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ.47 , 48) και η τροπ. 
αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας καινα τηρεί 
τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών 
συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων 
φωτισμού εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96(αρ.8.δ και 
αρ.12,παραρτ.IVμέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων 
: ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91(αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, 
ζ) και αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) 
και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07(αρ.30). 

ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν : 

α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της 
οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : ΠΔ397/94, δ) 
προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες :Ν.3850/10 (άρ. 36-41), 
ΠΔ 82/10. 

4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχείααυτών. 

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων 

ΠΔ 304/00 (αρ.2). 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων 
(χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, 
των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας 
με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 
1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι 
τροπ. αυτού: ΠΔ89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 
(αρ.12παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ 
αρ.Δ13ε/4800/03,ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, 
παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 

 1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 

 2. Άδεια κυκλοφορίας 

 3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

 4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

 5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. 
IV,μέρος Β΄, τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 

Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή. 



 6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή 
συναρμολόγηση - εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο 
θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ89/99 (αρ. 4α παρ.3 
και 6). 

 7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, 
συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με τηνΚΥΑ 
15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

5.Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα   υγείας στο 
εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών 
του εκτελούμενου έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, 
πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος 
των εργασιών του εκτελούμενου έργου. 

Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα : 

5.1 Κατεδαφίσεις : 

Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7),ΥΑ 
31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και 
ΥΑΦ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα II, παρ.11),ΚΥΑ 
3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 
2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 

Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια 
και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑΦ.28/18787/1032/00, Ν. 
2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 
και οι τροπ. αυτής : ΥΑΦ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η 
τροπ. αυτού : 

ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10 ). 

5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες 

σε ύψος, Εργασίες σε στέγες. 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96(αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, 
10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 

5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 

ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9παρ.4 
παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑαρ.οικ.16289/330/99. 

5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, 

δεξαμενές, κλπ.) 



ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9παρ.4 
παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12). 

5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής 
ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των 
οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθμη χαμηλότερη των6.00 μ. κάτω από την 
επιφάνεια της γης.) 

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : 
ΥΑΦ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 
ΥΑ2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και 
ΥΑΦ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06,ΠΔ 
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10). 

5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα 

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευήπροβλήτας κλπ με 
χρήση πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) 

ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), 
ΥΑ3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 καιπαρ.13). 

6. Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξειςπου 
περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στοεργοτάξιο. 

 



 

 

 



 

 
  



ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο εργολαβίας και Προϋπολογισμός Μελέτης 

1.1 Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αφορά στις οικοδομικές, 
ηλεκτρολογικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που απαιτούνται για την 
αποπεράτωση της ημιτελούς πολυκατοικίας Π-11 στην 110 ΠM και τη διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου. 

1.2   Η συνολική δαπάνη του έργου,  στο οποίο περιλαμβάνεται το ποσοστό 18% 
γ ια Γενικ ά Έξοδα κ αι Εργολ αβικ ό Όφελος (ΓΕ + ΟΕ), κ αθώς κ αι π οσό για τυχόν 
απρόβλεπτα και αναθεώρηση εκτιμάται σύμφωνα με τη μελέτη της Υπηρεσίας στο ποσό 
των 3.430.000 € (με ΦΠΑ 24%).  

1.3 Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις μερίδας 53.20.01.000025 του 
ΟΛΚΑ/ΔΑΠΑ. 

Άρθρο 2ο 

Τιμές μονάδος 

2.1.   Οι τιμές μονάδος του Τιμολογίου Μελέτης, επί των οποίων ο Ανάδοχος θα έχει 
προσφέρει έκπτωση, αναφέρονται σε πλήρως τετελεσμένες εργασίες, όπως 
περιγράφονται και συμπληρώνονται στα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας. Με τις τιμές 
αυτές θα αποζημιωθεί ο Ανάδοχος. 

2.2    Στις τιμές μονάδος επιπλέον περιλαμβάνονται: 

2.2.1 Η αξία προμήθειας όλων των απαιτουμένων για την εκτέλεση των 
διαφόρων ειδών εργασιών, υλικών και μικροϋλικών, καθώς και αξία και δαπάνη 
φορτοεκφόρτωσης, μεταφοράς προσκόμισης αυτών μέχρι τη θέση χρησιμοποίησης ή 
ενσωμάτωσής τους, μετά του χρόνου για τις καθυστερήσεις των μέσων μεταφοράς, εκτός 
αν άλλως αναφέρεται ευκρινώς στο Τιμολόγιο Μελέτης. 

2.2.2 Κάθε δαπάνη για αγορά ή ενοικίαση, μεταφορά επί τόπου του έργου 
και χρησιμοποίηση κάθε είδους μηχανημάτων, εργαλείων, μεταφορικών μέσων, με όλα τα 
έξοδα κίνησης, λειτουργίας, συντήρησης επισκευής, σταλίων λόγω κακοκαιρίας, ζημίας ή 
οποιασδήποτε άλλης αιτίας απόσβεσης, προστασίας, ασφαλίστρων, κλπ. και 
χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και την αξία των καυσίμων, λιπαντικών, νερού και 
ρεύματος για τις εργασίες πλήρως και έντεχνα τετελεσμένες.  

2.2.3 Οι δαπάνες κατεργασίας, χρησιμοποίησης και τοποθέτησης των 
αναφερθέντων υλικών, καθώς και κάθε πρόσθετης εργασίας, έστω και μη ρητώς 
κατονομαζόμενης στη διατύπωση κάθε κονδυλίου, που απαιτείται όμως κατά τα συμβατικά 
στοιχεία της δημοπρασίας, κατά τη μελέτη και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, 
για την ασφαλή, πλήρη και έντεχνη εκτέλεση και εμπρόθεσμη αποπεράτωση του έργου. 
Στις δαπάνες περιλαμβάνεται και η εκτέλεση ορισμένων εργασιών με τη βοήθεια 
εργατικών χεριών σε όσες περιπτώσεις ή είναι αδύνατο ή δεν ενδείκνυται να 
χρησιμοποιηθούν μηχανικά μέσα.   



2.2.4 Οι δαπάνες για τον πλήρη καθαρισμό του εργοταξίου, μετά την 
αποπεράτωση των εργασιών. 

2.2.5 Οποιαδήποτε δαπάνη απαιτηθεί για τυχόν διόρθωση ή καθαίρεση και 
ανακατασκευή κακότεχνων μερών του έργου, μετά από εντολή της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας. 

2.3 Στα γενικά έξοδα του εργολήπτη περιλαμβάνονται εκτός αυτών που 
αναφέρονται στη Γενική Συγγραφή  και οι παρακάτω ειδικές δαπάνες που τον βαρύνουν 
αποκλειστικά: 

 2.3.1 Κάθε δαπάνη που μπορεί να προκύψει για την ασφαλή και έντεχνη 
αποπεράτωση του έργου, καθώς και κάθε δαπάνη που καθορίζεται από την ΕΣΥ ότι 
περιλαμβάνεται στις τιμές του Τιμολογίου Προσφοράς του Αναδόχου. 

 2.3.2 Οι πληρωμές του εργολάβου υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις, 
φόρους κλπ. για έργα όπως ισχύουν. 

 2.3.3 Οι τιμές μονάδας του Τιμολογίου έχουν γενική ισχύ και εφαρμόζονται 
συμβατικά ανεξάρτητα από τις επί μέρους ποσότητες των διαφόρων  εργασιών που θα 
εκτελεσθούν, είτε πρόκειται για κατασκευές από την αρχή, είτε για συμπληρώσεις ή 
επισκευές υπαρχόντων έργων.  

 2.3.4 Οι απαιτούμενες δαπάνες για τη φύλαξη των υλικών, μηχανημάτων, 
κλπ., που παραδίδονται στον Ανάδοχο από τον κύριο του έργου, για χρήση ή 
ενσωμάτωση, βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

2.3.5 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από 
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αριθμού 
πρωτοκόλλου οικ. 4834/25-1-2013 του ΥΠΕΚΑ, όπου «ως κόστος υποδοχής σε 
αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από την 
παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους») του έργου έχει ληφθεί 
υπόψη και περιλαμβάνεται στα αντίστοιχα άρθρα τιμολογίου. Ο ανάδοχος («Διαχειριστής 
ΑΕΚΚ») είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη στα 
καθοριζόμενα στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010), όπως αυτά ισχύουν. 
Επισημαίνεται η υποχρέωση του αναδόχου για την κατάθεση, μετά την αποπεράτωση των 
εργασιών διαχείρισής τους και το αργότερο μέχρι τη διενέργεια της προσωρινής 
παραλαβής του έργου στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, της προβλεπόμενης βεβαίωσης 
παραλαβής των αποβλήτων του έργου από εγκεκριμένο «Σύστημα εναλλακτικής 
διαχείρισης». 

2.3.6 Το κόστος διαχείρισης όλων των επικίνδυνων αποβλήτων από τις 
εργασίες εκτέλεσης  του έργου. Ειδικότερα έχει εφαρμογή ο Ν.4042/2012 «Ποινική 
προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο 
παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του, η Φ.2310/26 
Απρ. 2013/ΓΓΠΠ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
«Διαχείριση αποβλήτων: Θεσμικό πλαίσιο – ρόλοι και αρμοδιότητες φορέων» καθώς και η 
Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων 
Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015». 



2.3.7 Η δαπάνη του Μητρώου του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του 
Ν.4412/16 και την Υπουργική Απόφαση με αριθμό ΔΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ.466 (ΦΕΚ Β’ 
1956/7-6-2017) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως ισχύουν. 

Άρθρο 3ο 

Σχέδια - Τεχνικές Προδιαγραφές 

3.1 Τα Σχέδια μελέτης που συνέταξε η Υπηρεσία, τα οποία αφορούν το παρόν έργο 
και περιέχονται στο φάκελο δημοπρασίας είναι τα κάτωθι : 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

ΑΑ ΣΧΕΔΙΟ ΤΙΤΛΟΣ 

1 ΟΙΚ-1 Ξυλότυπος οροφής υπογείου (μελέτη αποτίμησης) 

2 ΟΙΚ-2 Ξυλότυπος οροφής ισογείου (μελέτη αποτίμησης) 

3 ΟΙΚ-3 Ξυλότυπος οροφής Α' ορόφου (μελέτη αποτίμησης) 

4 ΟΙΚ-4 Ξυλότυπος οροφής Β' ορόφου (μελέτη αποτίμησης) 

5 ΟΙΚ-5 Ξυλότυπος οροφής Γ' ορόφου (μελέτη αποτίμησης) 

6 ΟΙΚ-6 Ξυλότυπος οροφής Δ' ορόφου (μελέτη αποτίμησης) 

7 ΟΙΚ-7 Ξυλότυπος οροφής Ε' ορόφου (μελέτη αποτίμησης) 

8 ΟΙΚ-8 Ξυλότυπος οροφής δώματος (μελέτη αποτίμησης) 

9 ΟΙΚ-9 
Ξυλότυπος οροφής υπογείου (μελέτη αποτίμησης μετά από 
επεμβάσεις/ενισχύσεις) 

10 ΟΙΚ-10 
Ξυλότυπος οροφής - Ενίσχυση υποστυλωμάτων/τοιχείων 
ισογείου (μελέτη αποτίμησης μετά από επεμβάσεις/ενισχύσεις)  

11 ΟΙΚ-11 
Ξυλότυπος οροφής - Ενίσχυση υποστυλωμάτων/τοιχείων  Α' 
ορόφου (μελέτη αποτίμησης μετά από επεμβάσεις/ενισχύσεις)  

12 ΟΙΚ-12 
Ξυλότυπος οροφής - Ενίσχυση υποστυλωμάτων/τοιχείων  Β' 
ορόφου (μελέτη αποτίμησης μετά από επεμβάσεις/ενισχύσεις)  

13 ΟΙΚ-13 
Ξυλότυπος οροφής - Ενίσχυση υποστυλωμάτων/τοιχείων  Γ' 
ορόφου (μελέτη αποτίμησης μετά από επεμβάσεις/ενισχύσεις)  

14 ΟΙΚ-14 
Ξυλότυπος οροφής - Ενίσχυση υποστυλωμάτων/τοιχείων  Δ' 
ορόφου (μελέτη αποτίμησης μετά από επεμβάσεις/ενισχύσεις)  

15 ΟΙΚ-15 
Ξυλότυπος οροφής - Ενίσχυση υποστυλωμάτων/τοιχείων  Ε' 
ορόφου (μελέτη αποτίμησης μετά από επεμβάσεις/ενισχύσεις)  



16 ΟΙΚ-16 

Ξυλότυπος οροφής - Ενίσχυση υποστυλωμάτων/τοιχείων 
δώματος (μελέτη αποτίμησης μετά από 
επεμβάσεις/ενισχύσεις)  

17 ΟΙΚ-17 
Ενίσχυση δοκών ισογείου (μελέτη αποτίμησης μετά από 
επεμβάσεις/ενισχύσεις)  

18 ΟΙΚ-18 
Ενίσχυση δοκών Α' ορόφου (μελέτη αποτίμησης μετά από 
επεμβάσεις/ενισχύσεις)  

19 ΟΙΚ-19 
Ενίσχυση δοκών Β' ορόφου (μελέτη αποτίμησης μετά από 
επεμβάσεις/ενισχύσεις)  

20 ΟΙΚ-20 
Ενίσχυση δοκών Γ' ορόφου (μελέτη αποτίμησης μετά από 
επεμβάσεις/ενισχύσεις)  

21 ΟΙΚ-21 
Ενίσχυση δοκών Δ' ορόφου (μελέτη αποτίμησης μετά από 
επεμβάσεις/ενισχύσεις)  

22 ΟΙΚ-22 
Ενίσχυση δοκών Ε' ορόφου (μελέτη αποτίμησης μετά από 
επεμβάσεις/ενισχύσεις)  

23 ΟΙΚ-23 
Ενίσχυση δοκών δώματος (μελέτη αποτίμησης μετά από 
επεμβάσεις/ενισχύσεις)  

24 ΟΙΚ-24 
Ενίσχυση υποστυλωμάτων δώματος (μελέτη αποτίμησης μετά 
από επεμβάσεις/ενισχύσεις)  

25 ΟΙΚ-25 Κάτοψη υπογείου 

26 ΟΙΚ-26 Κάτοψη ισογείου 

27 ΟΙΚ-27 Κάτοψη τυπικού ορόφου 

28 ΟΙΚ-28 Κάτοψη δώματος 

29 ΟΙΚ-29 Κάτοψη στέγης 

30 ΟΙΚ-30 Βορινή όψη 

31 ΟΙΚ-31 Νότια όψη 

32 ΟΙΚ-32 Ανατολική όψη 

33 ΟΙΚ-33 Δυτική όψη 

34 ΟΙΚ-34 Τομή 

35 ΟΙΚ-35 Λεπτομέρειες στέγης 

36 ΟΙΚ-36 Λεπτομέρειες στηθαίου βεράντας  (κάτοψη- τομή) 

37 ΟΔΟ-1 Προοπτικό διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 



38 ΞΥΛ-1 Αναπτύγματα – όψεις ερμαρίων κουζίνας 

39 ΞΥΛ-2 Όψεις ιματιωθηκών (ντουλάπες) υπνοδωματίων 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

41 ΘΕ-1 Όδευση σωληνώσεων υπογείου- λεβητοστασίου 

42 ΘΕ-2 Θέρμανση ισογείου 

43 ΘΕ-3 Θέρμανση Α’ ορόφου (τυπικός όροφος) 

44 ΘΕ-4 Κατακόρυφο διάγραμμα θέρμανσης 

45 ΥΔΡ-1 Ύδρευση υπογείου 

46 ΥΔΡ-2 Ύδρευση περιβάλλοντος χώρου 

47 ΥΔΡ-3 Ύδρευση ισογείου 

48 ΥΔΡ-4 Ύδρευση Α’ ορόφου (Τυπικός όροφος) 

49 ΥΔΡ-5 Κατακόρυφο διάγραμμα ύδρευσης 

50 ΑΠ-1 Αποχέτευση υπογείου 

51 ΑΠ-2 Αποχέτευση περιβάλλοντος χώρου 

52 ΑΠ-3 Αποχέτευση- όμβρια ισογείου 

53 ΑΠ-4 Αποχέτευση- όμβρια Ε’ ορόφου (τυπικός όροφος) 

54 ΑΠ-5 Εξαερισμός αποχέτευσης- όμβρια στέγης 

55 ΑΠ-6 Κατακόρυφο διάγραμμα αποχέτευσης 

56 ΑΠ-7 Κατακόρυφο διάγραμμα ομβρίων 

57 ΗΛ – 1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΣΧΥΡΑ, ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 

58 ΗΛ – 2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΣΧΥΡΑ, ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

59 ΗΛ – 3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΣΧΥΡΑ, ΚΑΤΟΨΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ 

60 ΗΛ – 4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΣΧΥΡΑ, ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ 

61 ΗΛ – 5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΣΧΥΡΑ, ΚΑΤΟΨΗ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

62 ΗΛ – 6 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΣΧΥΡΑ, ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 



63 ΗΛ – 7 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΣΧΥΡΑ, ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 

64 ΗΛ – 8 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΣΘΕΝΗ, ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 

65 ΗΛ – 9 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΣΘΕΝΗ, ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

66 ΗΛ – 10 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΣΘΕΝΗ, ΚΑΤΟΨΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ   
(όροφοι 1ος έως 4ος) 

67 ΗΛ – 11 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΣΘΕΝΗ, ΚΑΤΟΨΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ 
(5ος όροφος)  

68 ΗΛ – 12 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΣΘΕΝΗ, ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΩΝ 

ΑΑ ΤΙΤΛΟΣ 

1 ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΘΥΡΑ 

2 ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

3 ΕΠΙΠΛΟ MΠANIOY 

4 ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (2 ΘΕΣΕΙΣ) 

5 ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

6 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ 

3.2 Στο παρόν έργο έχουν εφαρμογή τα παρακάτω: 

3.2.1.Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004 όπως 
έχουν αναπροσαρμοστεί και συμπληρωθεί (εγκύκλιος 7/12-2-2013). 

3.2.2.  Οι Ευρωκώδικες. 

3.2.3.Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΕΧΩΔΕ (ή του τ. 
ΥΔΕ). 

3.2.4.Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

3.3 Όλες οι αναφερόμενες στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη, 
προδιαγραφές ακόμη και αν δεν αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω.   



3.4 Για θέματα που δεν καλύπτονται από τους Ελληνικούς Κανονισμούς έχουν 
εφαρμογή Κανονισμοί άλλων χωρών, εφ’ όσον πρόκειται για ειδική κατασκευή και γίνεται 
επαρκής αιτιολόγηση αυτών.   

3.5 Η δαπάνη κάθε εργασίας και αντιστοίχου υλικού που συνεπάγεται η ακριβής 
εφαρμογή των ανωτέρω, περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές του Τιμολογίου Μελέτης του 
έργου. 

3.6 Συντονισμός προδιαγραφών, σχεδίων και ειδικών διατάξεων: 

3.6.1 Οι ισχύουσες προδιαγραφές, τα συγκεκριμένα σχέδια και οι ειδικές 
διατάξεις και όλα τα συμπληρωματικά σχέδια και έγγραφα, αποτελούν ουσιώδη μέρη της 
σύμβασης και κάθε απαίτηση που τίθεται σε ένα από αυτά είναι δεσμευτική και θεωρείται 
ότι περιέχεται σε όλα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, οι αναγραφόμενες διαστάσεις των 
σχεδίων υπερισχύουν αυτών που προκύπτουν από την υπό κλίμακα ανάγνωση, εκτός αν 
πρόκειται για προφανώς λανθασμένη αναγραφή.   

3.6.2 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αντιληφθεί ότι υπάρχει ασυμφωνία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων στοιχείων της μελέτης ή ότι ενδεχόμενα είναι απαραίτητες 
συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις, υποχρεούται το ταχύτερο να ζητήσει γραπτές οδηγίες 
κλπ. από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ακόμα υποχρεούται όπως οποτεδήποτε και με 
οποιοδήποτε τρόπο εφαρμόσει την επί του θέματος απόφαση της Υπηρεσίας. 

3.6.3 Στις προτάσεις ή σχέδια του εργολάβου η Διευθύνουσα Υπηρεσία 
δικαιούται να φέρει οποιαδήποτε τροποποίηση κρίνει αναγκαία. 

Άρθρο 4ο 

Προθεσμίες - Ποινικές Ρήτρες 

4.1Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποπερατώσει το σύνολο των εργασιών της 
εργολαβίας αυτής μέσα σε πεντακόσιες σαράντα (540) ημέρες από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. 

4.2 Οι μήνες νοούνται πάντοτε σύμφωνα με την ημερολογιακή διαδοχή των 
ημερών. 

4.3 Οριακή προθεσμία του έργου είναι η συνολική συμβατική προθεσμία 
προσαυξημένη κατά το 1/3 αυτής. 

4.4 Παράταση της προθεσμίας που τάσσεται, αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο μόνο 
για την περίπτωση αλλαγής των απαιτήσεων από την Υπηρεσία μετά την εγκατάστασή του 
στο έργο. Κατά τα λοιπά, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 145, 147 και 148 του 
Ν. 4412/16. 

4.5 Σε περίπτωση υπερβάσεως της συνολικής προθεσμίας του έργου επιβάλλονται 
ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 147 και 148 του Ν.4412/16. 

4.6 Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 
συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, του άρθρου 160 του Ν.4412/16. 

4.7 Σε περίπτωση παραβάσεων των προδιαγραφών και κανονισμών του έργου, 
επιβάλλεται πρόστιμο στον Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 178 του Ν.4412/16.    



Άρθρο 5ο 

Γενικά έξοδα-Όφελος κλπ. Αναδόχου (εργολαβικά ποσοστά) – Επιβαρύνσεις 

5.1 Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΓΕΑ. 

Για την πιθανή σύνταξη νέων τιμών, ισχύουν τα ποσοστά γενικών εξόδων, οφέλους 
κλπ, πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 

5.2 Οι πληρωμές από τους εκδιδόμενους λογαριασμούς υπόκεινται στις 
επιβαρύνσεις που ισχύουν σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 

5.3 Αν κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως του έργου επιβληθούν και νέα πρόσθετα 
τέλη ή αυξηθούν τα ποσοστά αυτών που ισχύουν κατά την ημέρα υποβολής της 
Προσφοράς, η σχετική πρόσθετη δαπάνη που θα προέρχεται από αυτά, θα βαρύνει την 
Υπηρεσία. 

5.4 Οι διατάξεις περί Φ.Π.Α. έχουν εφαρμογή στην παρούσα εργολαβία 
(διατάξεις για έργα Εθνικά), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 32 της Γενικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων.  

Άρθρο 6ο 

Πληρωμή Αναδόχου 

6.1 Τα καθοριζόμενα στοιχεία από το άρθρο 151 του Ν.4412/16 και το άρθρο 152 
του Ν.4412/16, συντάσσονται με ευθύνη του Αναδόχου και υπογραφόμενα από αυτόν 
υποβάλλονται στην Υπηρεσία στα απαιτούμενα αντίγραφα στα προβλεπόμενα από τις 
οικίες διατάξεις χρονικά διαστήματα. 

6.2 Οι πιστοποιήσεις συντάσσονται από τον Ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 152 
του Ν.4412/16. 

6.3 Με βάση τον Προϋπολογισμό υπολογίζονται οι τμηματικές πληρωμές του 
Αναδόχου,  για τις ανάλογες εργασίες που έγιναν βάσει των εκάστοτε επιμετρήσεων και 
της προσφερθείσας έκπτωσης.  

6.4Ο ανάδοχος χωρίς πρόσθετη αποζημίωση υποχρεούται σε συνεργασία με την 
επίβλεψη, πριν την έναρξη των εργασιών, να ελέγξει τις υπάρχουσες οδεύσεις των 
ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και αποχετευτικών δικτύων και να υποβάλει στην 
διευθύνουσα υπηρεσία ποια τμήματα των ανωτέρω δικτύων (χωνευτές σωληνώσεις, οπές 
σε τοίχους – σκυρόδεμα, διαβάσεις καλωδίων κλπ) μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Στη 
συνέχεια η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα εγκρίνει ολικά ή μερικά τις προτάσεις του αναδόχου. 
Η ανωτέρω διαδικασία δύναται να πραγματοποιηθεί και σταδιακά. 

Άρθρο 7ο 

Προκαταβολή 

Στον Ανάδοχο δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή. 



Άρθρο 8ο 

Διάθεση Τεχνικού Προσωπικού επί τόπου του έργου 

8.1 Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης από 
ειδικευμένο προσωπικό. 

8.2 Ο εκπρόσωπος του Αναδόχου, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 του 
Π.Δ. 609/85, θα πρέπει να τεχνικός που έχει τα νόμιμα τυπικά & ουσιαστικά προσόντα.  

8.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει επί τόπου του έργου κατά την κατασκευή 
του έργου και σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών (μέχρι και την προσωρινή 
παραλαβή) τους απαιτούμενους ανάλογα με το είδος των εργασιών διπλωματούχους 
μηχανικούς  (υποχρεωτικά μέλη του Τ.Ε.Ε), υπομηχανικούς, εργοδηγούς κλπ. 

8.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν διαθέτει επί τόπου του έργου τους 
αναφερόμενους παραπάνω Διπλωματούχους Μηχανικούς, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα ή 
να προσλάβει τους αντίστοιχους Μηχανικούς για λογαριασμό και σε βάρος του Αναδόχου, 
ή να περικόπτει μηνιαία ποσό που θα αντιστοιχεί στο μισθό του μηχανικού (ή των 
μηχανικών) που δεν θα διαθέτει και για όσο διάστημα δεν τους διαθέτει. Ο μισθός αυτός θα 
υπολογισθεί με βάση το διπλάσιο μισθό που προκύπτει από τον Πίνακα αμοιβών των 
Μηχανικών του ιδιωτικού τομέα (Σ.Σ.Ε.) δεκαετούς τουλάχιστον πείρας. 

8.5 Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για 
την έκδοση όλων των απαιτουμένων από τον Νόμο αδειών (εκτός αυτών που 
προβλέπονται για την ανέγερση των οικοδομών) και καθίσταται ουσιαστικά και 
αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση από τις ισχύουσες διατάξεις του τρόπου 
εκτέλεσης των εργασιών.  

Άρθρο 9ο 

Διαβάθμιση έργου - Κανόνες ασφαλείας 

9.1 Το έργο από πλευράς διαβάθμισης έχει τον χαρακτηρισμό «ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ». 

9.2Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεριμνήσει για την προετοιμασία των 
στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο του εργατοτεχνικού και άλλου προσωπικού 
του. Διευκρινίζεται ότι η τυχόν καθυστέρηση διεξαγωγής του ελέγχου από μη έγκαιρη 
υποβολή τους θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 

9.3 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών παραστεί ανάγκη να 
χρησιμοποιηθούν στοιχεία υψηλότερης διαβάθμισης από την καθορισθείσα στην παρ. 9.1, 
ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί ΑΠΟΛΥΤΑ με τις οδηγίες που θα δώσει 
η Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Άρθρο 10ο 

Προέλευση υλικών 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα καλύτερα σε ποιότητα που 
υπάρχουν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα και θα επιδιωχθεί κατά το δυνατόν να 
είναι εγχώριας προέλευσης ή προέλευσης από χώρες της Ε.Ε. 



Άρθρο 11ο 

Έγκριση υλικών 

11.1 Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται, μέσα σε δέκα πέντε μέρες (15) μέρες 
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή σε κάθε περίπτωση πριν την 
τοποθέτηση του υλικού στο έργο, να προτείνει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση τα 
κύρια υλικά που αναφέρονται παρακάτω, τα οποία θα προμηθευτεί για να ενσωματώσει ή 
εγκαταστήσει ή τοποθετήσει στο έργο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 των 
Γενικών Όρων της παρούσας Σ.Υ. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προτείνει για έγκριση κύρια υλικά που να ικανοποιούν 
τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της μελέτης του έργου. Η πρόταση - αίτηση του 
Αναδόχου θα συνοδεύεται από περιγραφές στην Ελληνική, prospectus, σχέδια, 
σχεδιαγράμματα, κλπ., όλων των υλικών. Με τα στοιχεία αυτά θα χαρακτηρίζεται σαφώς 
και λεπτομερώς το καθένα προτεινόμενο είδος υλικού (εργοστάσιο κατασκευής, τύπος, 
κλπ.) μετά επαρκών στοιχείων, ώστε να αποδεικνύεται σαφώς και ευχερώς ότι τούτο 
ικανοποιεί τις Προδιαγραφές και απαιτήσεις της μελέτης του έργου. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα ελέγξει τα ανωτέρω υλικά και θα εγκρίνει, κατά την 
κρίση της, τα προς ενσωμάτωση - εγκατάσταση. Καθυστέρηση στην έγκριση των υλικών 
που τυχόν προκύψει λόγω μη έγκαιρης υποβολής από τον Ανάδοχο πλήρων στοιχείων 
των υλικών, ή ακαταλληλότητας αυτών, θα βαρύνει αυτόν. 

11.2 Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή των αρμοδίων οργάνων της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας επί των κυρίων υλικών, τα οποία θα προσκομίσει ο Ανάδοχος επί τόπου και θα 
ενσωματώσει στο έργο. Αυτά πρέπει να είναι τα εγκριθέντα ως ανωτέρω, όπως θα 
αποδειχθεί και από τις κατάλληλες δοκιμασίες, διαφορετικά δεν θα επιτρέπεται η 
ενσωμάτωσή τους στο έργο και δεν θα πιστοποιούνται. 

11.3 Σαν κύρια υλικά του έργου, επιπλέον αυτών που καθορίζονται στο άρθρο 6 της  
Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και τα οποία μαζί με τα άλλα θα υποβληθούν για 
έγκριση στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, χαρακτηρίζονται και τα εξής: 

11.3.1 Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

• Υλικά ενίσχυσης φέροντος οργανισμού (ανθρακοελάσματα, 

ανθρακουφάσματα, μεταλλικά ελάσματα υποστυλωμάτων και όλα τα συναφή 

υλικά αυτών, σύμφωνα με τους προμηθευτές των υλικών) 

• Υλικά πλήρωσης τοιχοποιιών (οπτόπλινθοι κτλ)

• Θύρες (ξύλινες, μεταλλικές, πυρασφαλείας, αλουμινίου κτλ)

• Κουφώματα/διατομές αλουμινίου (υαλοστάσια, αντικωνωπικές σίτες,

θυρόφυλλα, παντζούρια κτλ)

• Υαλοπίνακες

• Υλικά κατασκευής ερμαρίων και ιματιοθηκών και ειδικά τεμάχια αυτών

(μεντεσέδες, μηχανισμοί, οδηγοί κτλ)

• Πάγκος κουζίνας



• Υλικά επιστρώσεων δαπέδων και τοίχων εσωτερικών/εξωτερικών και

συναφών υλικών (κεραμικά πλακίδια, μάρμαρα, κόλες, αρμόστοκοι,

πρόσθετα βελτιωτικά κτλ)

• Υλικά κατασκευής στέγης (κεραμίδια, ξυλεία, μεμβράνη, υδρορροές κτλ)

• Χρώματα (ακρυλικά, πλαστικά, διαγράμμισης κτλ)

• Υλικά συστήματος ψευδοροφών/γυψοσανίδων (σκελετός, πλάκες κτλ)

• Καλύμματα φρεατίων

• Στεγανωτικά υλικά (πρόσθετα, ενισχυτικά, στεγανοποητικά μαζας,

ελαστομερή ασφαλτικά γαλακτώματα, σιλικόνες, αφρός πολυουρεθάνης κτλ.)

• Είδη κιγκαλερίας (πόμολα, χειρολαβές, κλειδαριές, μηχανισμοί επαναφοράς,

μηχανισμοί ανάκλισης/επαναφοράς κτλ).

• Υλικά κατασκευής στεγάστρων οχημάτων (μεταλλικές διατομές, σύνδεσμοι,

υφάσματα κτλ)

• Υλικά κατασκευής εξωτερικής θερμοπρόσοψης

11.3.2 Κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

• Σωλήνες ηλεκτρικών γραμμών (όλων των τύπων και διατομών)

• Καλώδια και αγωγοί (όλων των δικτύων, τύπων και διατομών)

• Ηλεκτρικοί πίνακες (όλων των τύπων και διαστάσεων)

• Ηλεκτρολογικά υλικά (διακόπτες, μικροαυτόματοι, ασφάλειες κτλ)

• Φωτιστικά σώματα (όλων των τύπων)

• Υλικά γειώσεων (ηλεκτρόδια, αγωγοί, σφικτήρες κτλ)

• Υλικά κεντρικών θερμάνσεων (καυστήρας, θερμαντήρας, κυκλοφορητής

θέρμανσης, θερμαντικά σώματα, δοχείο διαστολής, μανόμετρα,

βάνες/βαλβίδες, σύστημα αυτονομίας, καπνοδόχος κτλ)

• Σωλήνες/αγωγοί (όλων των δικτύων, τύπων και διατομών) και συναφή υλικά

αυτών (βάνες, δικλείδες, κρουνοί, συλλέκτες, σιφώνια κτλ)

• Μονώσεις σωληνώσεων/αγωγών

• Φρεάτια και καλύμματα

• Υλικά κατασκευής δικτύου ομβρίων/αποστράγγισης

• Υλικά και είδη υγιεινής (δοχεία πλύσης, νιπτήρας, καταιονιστήρες, μπανιέρες,

εταζιέρες κτλ).

• Εξαεριστήρες



• Υλικά συστήματος πυρανίχνευσης (πίνακας, ανιχνευτές, σειρήνα κτλ)

• Υλικά συστήματος κεντρικής κεραίας τηλεόρασης (κεραία, ενισχυτής,

καλώδια, πρίζες κτλ)

• Υλικά συστήματος θυροτηλεφώνων (πίνακας, συσκευές κτλ)

• Νεροχύτης κουζίνας

• Αναμικτήρες (μπαταρίες) (κουζινών, μπάνιων, λουτήρων κτλ)

• Έπιπλο μπάνιου

• Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας

• Υλικά πυρόσβεσης-πυροπροστασίας (σταθμοί, φωλιές, πυροσβεστήρες κτλ)

• Υλικά υποσταθμού μέσης τάσης (πίνακας, πεδία κτλ)

• Ανελκυστήρας

11.4 Όλες οι ανωτέρω εγκρίσεις υλικών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 
κοινοποιούνται, συνοδευόμενες από πλήρες τεύχος όλων των υποστηρικτικών στοιχείων 
(προδιαγραφές, πιστοποιητικά κτλ), υποχρεωτικά και στην Προϊσταμένη Αρχή. 

Άρθρο 12ο 

Πρόγραμμα κατασκευής του έργου 

12.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει για έγκριση το πρόγραμμα 
κατασκευής του έργου (χρονοδιάγραμμα) εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από 
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 145 του 
Ν.4412/16. 

12.2 Το χρονοδιάγραμμα θα περιλαμβάνει γραμμικό προγραμματισμό και έκθεση 
αιτιολόγησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 145 του Ν.4412/16. 

12.3 Ως μονάδα χρόνου θεωρείται η ημέρα. Ως αφετηρία των χρόνων (χρόνος 
εκκίνησης) λαμβάνεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Στο υπό έγκριση 
χρονοδιάγραμμα θα διακρίνονται με χαρακτηριστικούς συμβολισμούς η αφετηρία του 
χρόνου και το πέρας του συνολικού συμβατικού χρόνου. 

12.4  Η σύνταξη του χρονοδιαγράμματος και ειδικά η ομαδοποίηση των εργασιών, ο 
καθορισμός των έργων επικάλυψης και ο προγραμματισμός ροής των εργασιών θα γίνει 
σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα Μηχανικό. 

12.5 Στο χρονοδιάγραμμα να καθοριστεί με ακρίβεια η σειρά εκτέλεσης των 
εργασιών σε ολοκληρωμένες ενότητες. 

12.6 Η έγκριση του χρονοδιαγράμματος θα γίνει από τη  Διευθύνουσα Υπηρεσία σε 
δέκα (10) ημέρες από την υποβολή του, σύμφωνα με το άρθρο 145 του Ν.4412/16. 

12.7 Επίσης ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται σύμφωνα με με το άρθρο 46 του 
Ν.3669/08, να συντάξει και να υποβάλλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα 
περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων, 
που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου. 



Άρθρο 13ο 

Καθορισμός συντελεστού υπολογισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών 

Κατά την εκτέλεση του έργου και για την περίπτωση κανονισμού τιμών μονάδος νέων 
εργασιών, για τον υπολογισμό αυτών των τιμών θα υπολογίζεται ο συντελεστής «σ» για 
όλες τις κατηγορίες εργασιών σύμφωνα με τα άρθρα 153 και 156 του Ν.4412/16.   



ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  AΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
Γ’ ΚΛΑΔΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ 
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Π-11 ΣΤΗΝ 
110ΠΜ» (110ΠΜ-20-02) 

4. ΣΧΕΔΙΑ/ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

ΑΑ ΣΧΕΔΙΟ ΤΙΤΛΟΣ 

1 ΟΙΚ-1 Ξυλότυπος οροφής υπογείου (μελέτη αποτίμησης) 

2 ΟΙΚ-2 Ξυλότυπος οροφής ισογείου (μελέτη αποτίμησης) 

3 ΟΙΚ-3 Ξυλότυπος οροφής Α' ορόφου (μελέτη αποτίμησης) 

4 ΟΙΚ-4 Ξυλότυπος οροφής Β' ορόφου (μελέτη αποτίμησης) 

5 ΟΙΚ-5 Ξυλότυπος οροφής Γ' ορόφου (μελέτη αποτίμησης) 

6 ΟΙΚ-6 Ξυλότυπος οροφής Δ' ορόφου (μελέτη αποτίμησης) 

7 ΟΙΚ-7 Ξυλότυπος οροφής Ε' ορόφου (μελέτη αποτίμησης) 

8 ΟΙΚ-8 Ξυλότυπος οροφής δώματος (μελέτη αποτίμησης) 

9 ΟΙΚ-9 
Ξυλότυπος οροφής υπογείου (μελέτη αποτίμησης 
μετά από επεμβάσεις/ενισχύσεις) 

10 ΟΙΚ-10 

Ξυλότυπος οροφής - Ενίσχυση 
υποστυλωμάτων/τοιχείων ισογείου (μελέτη 
αποτίμησης μετά από επεμβάσεις/ενισχύσεις) 

11 ΟΙΚ-11 

Ξυλότυπος οροφής - Ενίσχυση 
υποστυλωμάτων/τοιχείων Α' ορόφου (μελέτη 
αποτίμησης μετά από επεμβάσεις/ενισχύσεις) 

12 ΟΙΚ-12 

Ξυλότυπος οροφής - Ενίσχυση 
υποστυλωμάτων/τοιχείων Β' ορόφου (μελέτη 
αποτίμησης μετά από επεμβάσεις/ενισχύσεις) 

13 ΟΙΚ-13 

Ξυλότυπος οροφής - Ενίσχυση 
υποστυλωμάτων/τοιχείων Γ' ορόφου (μελέτη 
αποτίμησης μετά από επεμβάσεις/ενισχύσεις) 

14 ΟΙΚ-14 

Ξυλότυπος οροφής - Ενίσχυση 
υποστυλωμάτων/τοιχείων Δ' ορόφου (μελέτη 
αποτίμησης μετά από επεμβάσεις/ενισχύσεις) 

15 ΟΙΚ-15 

Ξυλότυπος οροφής - Ενίσχυση 
υποστυλωμάτων/τοιχείων Ε' ορόφου (μελέτη 
αποτίμησης μετά από επεμβάσεις/ενισχύσεις) 

16 ΟΙΚ-16 Ξυλότυπος οροφής - Ενίσχυση 



υποστυλωμάτων/τοιχείων δώματος (μελέτη 
αποτίμησης μετά από επεμβάσεις/ενισχύσεις) 

17 ΟΙΚ-17 
Ενίσχυση δοκών ισογείου (μελέτη αποτίμησης μετά 
από επεμβάσεις/ενισχύσεις)  

18 ΟΙΚ-18 
Ενίσχυση δοκών Α' ορόφου (μελέτη αποτίμησης μετά 
από επεμβάσεις/ενισχύσεις)  

19 ΟΙΚ-19 
Ενίσχυση δοκών Β' ορόφου (μελέτη αποτίμησης μετά 
από επεμβάσεις/ενισχύσεις)  

20 ΟΙΚ-20 
Ενίσχυση δοκών Γ' ορόφου (μελέτη αποτίμησης μετά 
από επεμβάσεις/ενισχύσεις)  

21 ΟΙΚ-21 
Ενίσχυση δοκών Δ' ορόφου (μελέτη αποτίμησης μετά 
από επεμβάσεις/ενισχύσεις)  

22 ΟΙΚ-22 
Ενίσχυση δοκών Ε' ορόφου (μελέτη αποτίμησης μετά 
από επεμβάσεις/ενισχύσεις)  

23 ΟΙΚ-23 
Ενίσχυση δοκών δώματος (μελέτη αποτίμησης μετά 
από επεμβάσεις/ενισχύσεις)  

24 ΟΙΚ-24 
Ενίσχυση υποστυλωμάτων δώματος (μελέτη 
αποτίμησης μετά από επεμβάσεις/ενισχύσεις)  

25 ΟΙΚ-25 Κάτοψη υπογείου 

26 ΟΙΚ-26 Κάτοψη ισογείου 

27 ΟΙΚ-27 Κάτοψη τυπικού ορόφου 

28 ΟΙΚ-28 Κάτοψη δώματος 

29 ΟΙΚ-29 Κάτοψη στέγης 

30 ΟΙΚ-30 Βορινή όψη 

31 ΟΙΚ-31 Νότια όψη 

32 ΟΙΚ-32 Ανατολική όψη 

33 ΟΙΚ-33 Δυτική όψη 

34 ΟΙΚ-34 Τομή 

35 ΟΙΚ-35 Λεπτομέρειες στέγης 

36 ΟΙΚ-36 Λεπτομέρειες στηθαίου βεράντας  (κάτοψη- τομή) 

37 ΟΔΟ-1 Προοπτικό διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 



Αναπτύγματα – όψεις ερμαρίων κουζίνας 

Όψεις ιματιωθηκών (ντουλάπες) υπνοδωματίων 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

41 ΘΕ-1 Όδευση σωληνώσεων υπογείου- λεβητοστασίου 

42 ΘΕ-2 Θέρμανση ισογείου 

43 ΘΕ-3 Θέρμανση Α’ ορόφου (τυπικός όροφος) 

44 ΘΕ-4 Κατακόρυφο διάγραμμα θέρμανσης 

45 ΥΔΡ-1 Ύδρευση υπογείου 

46 ΥΔΡ-2 Ύδρευση περιβάλλοντος χώρου 

47 ΥΔΡ-3 Ύδρευση ισογείου 

48 ΥΔΡ-4 Ύδρευση Α’ ορόφου (Τυπικός όροφος) 

49 ΥΔΡ-5 Κατακόρυφο διάγραμμα ύδρευσης 

50 ΑΠ-1 Αποχέτευση υπογείου 

51 ΑΠ-2 Αποχέτευση περιβάλλοντος χώρου 

52 ΑΠ-3 Αποχέτευση- όμβρια ισογείου 

53 ΑΠ-4 Αποχέτευση- όμβρια Ε’ ορόφου (τυπικός όροφος) 

54 ΑΠ-5 Εξαερισμός αποχέτευσης- όμβρια στέγης 

55 ΑΠ-6 Κατακόρυφο διάγραμμα αποχέτευσης 

56 ΑΠ-7 Κατακόρυφο διάγραμμα ομβρίων 

57 ΗΛ – 1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΣΧΥΡΑ, ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 

58 ΗΛ – 2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΣΧΥΡΑ, ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

59 ΗΛ – 3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΣΧΥΡΑ, ΚΑΤΟΨΗ ΤΥΠΙΚΟΥ 
ΟΡΟΦΟΥ 

60 ΗΛ – 4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΣΧΥΡΑ, ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ 

38       ΞΥΛ 1

39       ΞΥΛ 2



61 ΗΛ – 5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΣΧΥΡΑ, ΚΑΤΟΨΗ, 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

62 ΗΛ – 6 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΣΧΥΡΑ, ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

63 ΗΛ – 7 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΣΧΥΡΑ, ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 
ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 

64 ΗΛ – 8 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΣΘΕΝΗ, ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 

65 ΗΛ – 9 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΣΘΕΝΗ, ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

66 ΗΛ – 10 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΣΘΕΝΗ, ΚΑΤΟΨΗ ΤΥΠΙΚΟΥ 
ΟΡΟΦΟΥ     (όροφοι 1ος έως 4ος) 

67 ΗΛ – 11 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΣΘΕΝΗ, ΚΑΤΟΨΗ ΤΥΠΙΚΟΥ 
ΟΡΟΦΟΥ (5ος όροφος)  

68 ΗΛ – 12 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΣΘΕΝΗ, ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ 

 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΩΝ 
 

ΑΑ ΤΙΤΛΟΣ 

1 ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΘΥΡΑ 

2 ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  

3 ΕΠΙΠΛΟ MΠANIOY 

4 ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (2 ΘΕΣΕΙΣ) 

5 ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

6 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ 
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ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

Γ' ΚΛΑΔΟΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

ΣΧΕΔΙΟ 
ΜΕΛΕΤΗΣ: 

«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 
ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ 

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Π-
11 ΣΤΗΝ 110ΠΜ» 

ΚΩΔΙΚΟΣ: 110ΠΜ-20-02 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  

ΘΕΜΑ ΟΨΕΙΣ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΩΝ («ΝΤΟΥΛΑΠΩΝ») ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ: 

ΕΠΓΟΣ (ΜΕ) 

ΑΒΡΑΑΜ 

ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΤΜΧΗΣ ΑΤΑ/Γ2/5 

 

ΑΝΑΘΕΡΩΣΗ 
ΣΧΕΔΙΟΥ 

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ: 

ΣΜΧΟΣ (ΜΕ) 

ΑΠ. ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ 

ΤΜΧΗΣ ΑΤΑ/Γ2/4 

 ΚΛΙΜΑΚΑ/ΕΣ: 1:20 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ: 

ΣΜΧΟΣ (ΜΕ) 

ΑΘ. ΒΑΛΑΣΗΣ 

ΔΝΤΗΣ Γ2 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΞΥΛ-2 

 



 

2,10-2,15m 

2,00-2,05m 

0,10m 
L 

L/2 L/2 

ΤΥΠΙΚΗ ΟΨΗ 2ΦΥΛΛΗΣ 
ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗΣ (ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ)  

(ΘΕΣΗ: ΑΝΟΙΚΤΗ) 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20 

Σωλήνας οβάλ 

ρούχων 

Ράφι 



 

2,10--2,15m 

2,00-2,05m 

0,10m 
L 

L/2 L/2 

ΤΥΠΙΚΗ ΟΨΗ 2ΦΥΛΛΗΣ 
ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗΣ ("ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ") 

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 
(ΘΕΣΗ: ΚΛΕΙΣΤΗ) 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20 



 

2,90-3,0m 

1,70m 

1,10m 

0,10m 

L 

L/4 L/4 L/4 L/4 

Ράφι 

Ράφι 

Σωλήνας οβάλ 

ρούχων 
Ράφια 

Μηχανισμός ανάκλισης 

ΤΥΠΙΚΗ ΟΨΗ 4ΦΥΛΛΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟΥ 

(ΑΝΟΙΚΤΗ) 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20 

Ράφι 



 

2,90-3,0m 

1,70m 

1,10m 

0,10m 

L 

L/4 L/4 L/4 L/4 

ΤΥΠΙΚΗ ΟΨΗ 4ΦΥΛΛΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟΥ 

(ΚΛΕΙΣΤΗ) 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20 



 

2,10-2,15m 

2,00-2,05m 

0,10m 

L 

L/4 L/4 L/4 L/4 

Ράφι 

Σωλήνας οβάλ 

ρούχων 
Ράφια 

ΤΥΠΙΚΗ ΟΨΗ 4ΦΥΛΛΗΣ 
ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗΣ (ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ) 
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΤΑΡΙ 

(ΘΕΣΗ: ΑΝΟΙΚΤΗ) 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20 

Ράφια 



 

2,10-2,15m 

2,00-2,05m 

0,10m 

L 

L/4 L/4 L/4 L/4 

ΤΥΠΙΚΗ ΟΨΗ 4ΦΥΛΛΗΣ 
ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗΣ (ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ) 
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΤΑΡΙ 

(ΘΕΣΗ: ΚΛΕΙΣΤΗ) 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20 



 

2,90-3,0m 

1,70m 

1,10m 

0,10m 

L 

L/5 L/5 L/5 L/5 L/5 

Μηχανισμοί ανάκλισης 

Ράφια 
Σωλήνας οβάλ 

ρούχων 

Χώρισμα 

Ράφι 

Ράφι 

ΤΥΠΙΚΗ ΟΨΗ 
5ΦΥΛΛΗΣ 

ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗΣ 
(«ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ») 
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟΥ 
(ΘΕΣΗ: ΑΝΟΙΚΤΗ) 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20 



 

2,90-3,0m 

1,70m 

1,10m 

0,10m 

L 

L/5 L/5 L/5 L/5 L/5 

ΤΥΠΙΚΗ ΟΨΗ 
5ΦΥΛΛΗΣ 

ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗΣ 
(«ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ») 
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟΥ 
(ΘΕΣΗ: ΚΛΕΙΣΤΗ) 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20 



 

2,90-3,0m 

1,70m 

1,10m 

0,10m 

L 

L/6 L/6 L/6 L/6 L/6 L/6 

Μηχανισμοί ανάκλισης 

Ράφια 
Σωλήνας οβάλ 

ρούχων 

Χώρισμα 

Ράφι 

Ράφι 

ΤΥΠΙΚΗ ΟΨΗ 
6ΦΥΛΛΗΣ 

ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗΣ 
(«ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ») 
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟΥ 
(ΘΕΣΗ: ΑΝΟΙΚΤΗ) 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20 



 

2,90-3,0m 

1,70m 

1,10m 

0,10m 

L 

L/6 L/6 L/6 L/6 L/6 

ΤΥΠΙΚΗ ΟΨΗ 
6ΦΥΛΛΗΣ 

ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗΣ 
(«ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ») 
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟΥ 
(ΘΕΣΗ: ΚΛΕΙΣΤΗ) 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20 

L/6 

















































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάτρητη χαρτοκυψέλη 

Στοιχεία πλαισίου από 

σουηδική ξυλεία 

4,0Χ7,0cm 

Επένδυση από ινοσανίδα (MDF) 

πάχους 7mm (εκατέρωθεν του 

πλαισίου) 

80-90cm 

220-

230cm 

Α 

Β 

Β 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 1 (χωρίς κλίμακα): 

ΟΨΗ-ΤΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗΣ 

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΘΥΡΑΣ 

 

ΤΟΜΗ Α-Α 

ΤΟΜΗ Β-Β 

Α 

ΟΨΗ 

Ενίσχυση 4,0Χ5,0Χ40,0cm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κουπαστή 8,0Χ4,0cm (πλάτοςΧύψος) 

Ορθοστάτες 4,0Χ4,0 cm 

Οριζόντια στοιχεία (διατομές)  

5,0Χ4,0cm (πλάτοςΧύψος) 

Κατακόρυφα στοιχεία (διατομές)  

3,0Χ1,50cm (μήκοςΧπλάτος) 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 2: 

ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  

(ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ) 

Μαρμαροποδιά 

Στηθαίο 

 

1,10m 

(πλάτος



 

 

70,0cm 

Ράφι 

(εξωτερικό) 

Γείσο 

Φωτιστικά 

70,0cm 

Ράφια 

(εσωτερικά) 
Καθρέπτης 

Θυρόφυλλο 

50,0cm 20,0cm 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 3 
(Κλίμακα 1:5): 

ΕΠΙΠΛΟ ΜΠΑΝΙΟΥ 
(Ενδεικτικό σχέδιο) 

 



 

5,0m 

10,0m ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 4  
(χωρίς κλίμακα): 

ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ (2 ΘΕΣΕΙΣ) 

 

Καμπυλωτός 

τοξοειδής σωλήνας 

Καμπυλωτός 

τοξοειδής σωλήνας Δοκοί από σωλήνα 

Φ60mm 

Ύφασμα/πλέγμα 

πολυαιθυλενίου (HDPE) 

Ειδικά τεμάχια 

(σύνδεσμοι/κολλάρα) 



 

± 0.00m 

+2,5m 

5,0m 

+2,3m 
Καμπυλωτός 

τοξοειδής σωλήνας 

Ύφασμα/πλέγμα 

πολυαιθυλενίου (HDPE) 

Δοκοί από σωλήνα 

Φ60mm 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 5  
(χωρίς κλίμακα): 

ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 





ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  AΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
Γ’ ΚΛΑΔΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ 
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Π-11 ΣΤΗΝ 
110ΠΜ» (110ΠΜ-20-02) 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»: ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Το Παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας μελέτης και θα 
διατίθεται ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, μετά 
από σχετικό αίτημα, λόγω μεγάλου όγκου.
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	3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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	5. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
	OIKOΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
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	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
	6. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
	Η κατασκευή θα αφορά σε καμπυλωτό στέγαστρο, πλάτους 5,0m, που θα καλύπτει τους χώρους στάθμευσης των αυτοκινήτων στον περιβάλλοντα χώρο.
	Τα μεταλλικά στοιχεία του στεγάστρου θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ με πάχος γαλβανίσματος 0,75mm.
	Τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι από καμπυλωτά τόξα από χαλύβδινους γαλβανισμένους σωλήνες St37, μειούμενης διατομής από Φ130mmστη βάση πάκτωσης/θεμελίωσης σε Φ70mm στην απόληξη, πάχους 4mm, με συνεχείς συγκολλήσεις, μήκους περίπου 7,0m.
	Τα μεταλλικά στοιχεία πακτώνονται σε βάσεις από σκυρόδεμα ποιότητας C20/25, διαστάσεων 50,0X50,0cm και βάθους 70,0cm.
	Εγκάρσια και επί των μεταλλικών στοιχείων θα τοποθετηθούν πέντε (5) σειρές  μεταλλικών δοκών από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα Φ60mm και πάχους 3,6mm. Η στερέωση των μεταλλικών δοκών επί των μεταλλικών στοιχείων υλοποιείται με τη βοήθεια ειδικών τεμαχίων....
	Επί των μεταλλικών δοκών θα τοποθετηθεί ύφασμα από πολυαιθυλένιο (HDPE), πλάτους 5,0m, υψηλής πυκνότητας και αντοχής, μάζας (μέσης) 200gr/mP2P και πάχους 1,32mm, το οποίο θα παρέχει αντιθερμική προστασία με απορρόφηση έως και 96% της ηλιακής ακτινοβολ...

	04. Τεχνική Περιγραφή_ΜΗΧ
	ΟΜΑΔΑ Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	Β.1.1.1.1.  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Η εγκατάσταση ύδρευσης θα γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές:
	Σε όλες τις παροχές κρύου και ζεστού νερού των ειδών υγιεινής κλπ. θα τοποθετηθούν διακόπτες.
	Β.1.1.1.2.2. Δίκτυο  Σωληνώσεων
	β. Σωλήνες Πολυαιθυλενίου (PΕ)
	γ. Γαλβανισμένοι Σιδηροσωλήνες
	Β.1.1.1.2.3 Εξοπλισμός   Δικτύων
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	Β.1.2.2.4.4. Μόνωση Σωληνώσεων
	Β.1.2.2.4.5. Εξοπλισμός Δικτύου
	Β.1.2.2.4.5.1. Βαλβίδες Ρυθμιστικές με διάταξη μέτρηση ροής (Globe Valves)

	Β.1.2.2.4.5.2.  Σφαιρικές Βαλβίδες
	Β.1.2.2.4.5.3. Αντεπίστροφες Βαλβίδες (Check Valves)
	Β.1.2.2.4.5.4. Αυτόματα Εξαεριστικά
	Β.1.2.2.4.5.5. Φίλτρα  Νερού


	Β.1.2.2.4.5.6. Διαστολικά
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	05. 110ΠΜ-20-02_Τεχνική Περιγραφή_ΗΛΕ
	Β.2.1.2. UΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ
	Β.2.1.3. UΓΕΙΩΣΗ - ΓΕΦΥΡΩΣΕΙΣ
	Β.2.1.4. UΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ
	Β.2.1.5. UΣΩΛΗΝΕΣ
	Β.2.1.7.2.2.    UΡαγοδιακόπτες Πινάκων
	Β.2.1.7.2.4.2.    UΜικροαυτόματοι τύπου "G" ή "Κ"
	Β.2.1.7.2.5.     UΔιακόπτες προστασίας διαρροής (κατηγορίας AC)
	Β.2.1.7.3.  UΕνδεικτικές Λυχνίες
	Β.2.1.7.4.3.      UΒολτόμετρα
	Η λειτουργία του εξαερισμού των WC γίνεται μέσω πλαστικών σωληνώσεων Φ125 και Φ100 (στηλών), λευκού χρώματος, που κατασκευάζονται σύμφωνα με τα σχέδια. Οι εν λόγω στήλες θα επενδυθούν περιμετρικά  με ανθυγρή γυψοσανίδα.
	Β.2.1.13. UΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
	Στην τιμή όλων των επί μέρους Αριθμών Τιμολογίου (ΑΤ) περιλαμβάνονται και όλα τα μικροϋλικά συνδέσεων.
	Το χαλύβδινο κουτί της ηλεκτρικής κουζίνας θα είναι διαμέτρου Φ80.
	Β.2.2.2.     UΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
	Β.2.2.5.1.    Σύστημα πυρανίχνευσης και συναγερμού

	06. Εξωφυλλο Τιμολογιο
	07_Τιμολόγιο_ΟΙΚ
	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
	Διάνοιξη οπής επί σκυροδέματος, διαμέτρου έως 20mm,για πάκτωση με ρητίνη οπλισμού
	ΟΙΚ 22.40.02ΣΧ
	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)
	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s)
	Α.Τ 1.7.30
	Άρθρο Ε-17.1 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή
	Άρθρο Ε-17.1 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή

	08.Τιμολόγιο μελέτης_ΜΗΧ
	ΟMAΔΑ B: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
	ΑΡΘΡΟ:  ΜΗΧ-8
	ΑΡΘΡΟ:  ΜΗΧ-9
	ΑΡΘΡΟ:  ΜΗΧ-10
	ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                            200,00
	ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                      180,00

	ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-83
	ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-84
	ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-85
	ΑΡΘΡΟ: ΜΗΧ-86
	ΑΡΘΡΟ:  ΜΗΧ-87
	ΕΥΡΩ: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                      78,00
	ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                      100,00
	ΕΥΡΩ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                         42,00

	Τιμή ενός Χλγ
	Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου


	09. 110ΠΜ-20-02_Τιμολόγιο_ΗΛΕ
	Σωλήνας προστασίας υπογείων καλωδίων, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) 2ης γενιάς, κατά DIN 8074-8075, PN 10atm και εξωτερικής διαμέτρου Φ63, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός μέτρου σωλήνα, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, γι...
	Κυτίο διακλαδώσεως ορατό ή εντοιχισμένο, χαλύβδινο κατάλληλο για χαλυβδοσωλήνα δηλαδή κυτίο και μικρουλικά (γύψος, πίσσα μονωτική, κάνναβι, μίνιο, ξύλινα τακάκια, διαστολές, συστολές, τάπες κτλ) επί  τόπου  και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσ...
	EΥΡΩ: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ  ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                                      5,50
	EΥΡΩ:  ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                                             3,80
	EΥΡΩ:ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ4,00
	EΥΡΩ: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                          70,00
	EΥΡΩ: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                             90,00
	Για κάθε τεμάχιο μπουτόν κλιμακοστασίου
	Για κάθε τεμάχιο μπουτόν κουδουνιού


	ΕΥΡΩ:   ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ                                                                    1,10
	ΕΥΡΩ:   ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                                                3,50

	Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων, δηλ. εκσκαφή σε οποιοδήποτε έδαφος πλην συμπαγούς, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου, δόμηση πλευρικών επιφανειών με σκυρόδεμα 300 kg, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα 600 kg του πυθμένα και των πλευρικ...
	Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου διαστάσεων 100Χ100 cm, βάθους 80 cm
	Τιμή ενός τεμαχίου
	ΕΥΡΩ: ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                                             11,00
	ΕΥΡΩ: ΔΥΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                                                 2,80

	Τιμή ενός τεμαχίου
	Τιμή ενός τεμαχίου
	Τιμή ενός τεμαχίου
	Τιμή ενός τεμαχίου
	Τιμή ενός τεμαχίου
	ΕΥΡΩ:  ΕΞΗΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ                                   65,00
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	6. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
	Η κατασκευή θα αφορά σε καμπυλωτό στέγαστρο, πλάτους 5,0m, που θα καλύπτει τους χώρους στάθμευσης των αυτοκινήτων στον περιβάλλοντα χώρο.
	Τα μεταλλικά στοιχεία του στεγάστρου θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ με πάχος γαλβανίσματος 0,75mm.
	Τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι από καμπυλωτά τόξα από χαλύβδινους γαλβανισμένους σωλήνες St37, μειούμενης διατομής από Φ130mmστη βάση πάκτωσης/θεμελίωσης σε Φ70mm στην απόληξη, πάχους 4mm, με συνεχείς συγκολλήσεις, μήκους περίπου 7,0m.
	Τα μεταλλικά στοιχεία πακτώνονται σε βάσεις από σκυρόδεμα ποιότητας C20/25, διαστάσεων 50,0X50,0cm και βάθους 70,0cm.
	Εγκάρσια και επί των μεταλλικών στοιχείων θα τοποθετηθούν πέντε (5) σειρές  μεταλλικών δοκών από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα Φ60mm και πάχους 3,6mm. Η στερέωση των μεταλλικών δοκών επί των μεταλλικών στοιχείων υλοποιείται με τη βοήθεια ειδικών τεμαχίων....
	Επί των μεταλλικών δοκών θα τοποθετηθεί ύφασμα από πολυαιθυλένιο (HDPE), πλάτους 5,0m, υψηλής πυκνότητας και αντοχής, μάζας (μέσης) 200gr/m2 και πάχους 1,32mm, το οποίο θα παρέχει αντιθερμική προστασία με απορρόφηση έως και 96% της ηλιακής ακτινοβολία...
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