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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 ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη.

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 ∆ηµοπράτησης.

Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, 
τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή 
µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µε τις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου προκύπτει το προϋπολογιζόµενο 
άµεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί µέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες 
συνθέτουν το φυσικό αντικείµενο του Έργου. Στις τιµές µονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
περιλαµβάνονται τα κάτωθι:

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα εκτελωνισµού, 
ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους 
µεταφορικών του µέσων.

1.2 Οι δαπάνες προµήθειας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, 
µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) 
και προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις 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, δεν 
περιλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου.

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριµένου χώρου από την 
παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.

1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο ΙΚΑ., σε 
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων 
εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, 
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιµων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των 
έργων που η εκτέλεση 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.
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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 κ.λπ. 
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 ∆ηµόσιο

(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 προµήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης και τυχόν 
προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην 
των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται 
ιδιαίτερα (άρθρα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο[*]).

Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις 
προβλεπόµενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών 
περιβαλλοντικών όρων

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

(α) σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),

(β) στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό 
την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),

(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, 
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∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑχ 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 κ.λπ.).

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 όσο 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 
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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 ακατάλληλων 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 
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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) ∆ιάθεσης 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) 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
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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) ∆ιάτρητοι 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:

DΝ / 12

όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm. 

(3)   Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC

Για πλάτος ΒΝ χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της συµβατικής ταινίας του παρόντος 
Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του µήκους της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε µήκος συµβατική 
ταινίας πλάτους 240 mm, µε βάση το λόγο:

ΒΝ / 240

όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm

Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιµολογίου.

Όπου στα επιµέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί µε απόφαση η υποχρεωτική 
εφαρµογή, η σχετική αναφορά µπορεί να αντιστοιχίζεται µε αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα 
περιλαµβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ OPOI ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ OPOI

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 
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Περιγραφικό Τιµολόγιο.

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

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

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

2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

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, θλιτττικής αντοχής µεγαλύτερης 
των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηµατισµών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναµοχλεύονται µε το ripper των 
προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι µειωµένη)

2.2.2 ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να 
προµηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετηµένα  και έτοιµα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:

Χειρολαβές

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες 
στερέωσης (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα κλειδώµατος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-
κόκκινο), όπου απαιτείται.

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες 
στερέωσης (µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς 
ασφαλείας.

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

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

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος
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- 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 κ.λπ.

- 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 ελέγχου, µε συσκευή 

µικροκυµάτων

Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύµφωνα µε τις διαδικασίες πού 
προβλέπονται από τις κείµενες "περί ∆ηµοσίων Έργων" 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 µονάδας 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 κ.λπ.) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.
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Όταν πρόκειται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ ολοκλήρου, η επιµετρούµενη 
επιφάνεια των χρωµατισµών υπολογίζεται ως το γινόµενο της απλής συµβατικής επιφάνειας 
κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της 
καταλαµβανόµενης από µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συµβατικό συντελεστή 
ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

α/α Είδος Συντελεστής
1. Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή µε 

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

2,30
2,70
3,00

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

1,90
2,30
2,60

3. Υαλοστάσια :
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί µπατικού
δ) παραθύρων ρολλών
ε) σιδερένια

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

4. Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 
γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολλών 3,70

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών 
διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60

6. Σιδερένιες θύρες :
α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα
β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές
γ) χωρίς επένδυση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά)
δ) µε κινητά υαλοστάσια, 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

2.2.4. MAPMAPIKA

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 
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"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 σκόπιµο η επιλογή του τύπου να γίνεται σε 
συνεννόηση µε την ∆/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία.

4. Επισηµαίνεται ότι τα µάρµαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 
12058: Natural stone flooring and stair - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες -
Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ ΕΝ 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για 
επενδύσεις - Απαιτήσεις και να φέρουν σήµανση CE, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 10976/244, ΦΕΚ 973Β/18-07-
2007.

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

1 Πεντέλης Λευκό

2 Κοκκιναρά Τεφρόν

3 Κοζάνης Λευκό

4 Αν. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό

6 Μαραθώνα Γκρί

7 Νάξου Λευκό

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν- µελανό

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν- µελανό

10 Βέροιας Λευκό

11 Θάσου Λευκό

12 Πηλίου Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς  και δύσκολης κατεργασίας

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο

2 Αµαρύνθου Ερυθρότεφρο

3 ∆οµβραϊνης Θηβών Μπεζ

4 ∆οµβραϊνης Θηβών Κίτρινο

5 ∆οµβραϊνης Θηβών Ερυθρό

6 Στύρων Πράσινο

7 Λάρισας Πράσινο

8 Ιωαννίνων Μπεζ

9 Φαρσάλων Γκρι

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωµο

11 ∆ιονύσου Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν

2 Χίου Τεφρό

3 Χίου Κίτρινο

4 Τήνου Πράσινο

5 Ρόδου Μπεζ

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο

7 Βυτίνας Μαύρο

8 Μάνης Ερυθρό

9 Ναυπλίου Ερυθρό

10 Ναυπλίου Κίτρινο

11 Μυτιλήνης Ερυθρό  πολύχρωµο

12 Τρίπολης Γκρι µε λευκές φέτες

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. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ.
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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 αλουµινίου, 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 [*] παραπλεύρως της αναγραφόµενης τιµής 
σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή 
προϊόντων.

Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του µεταφορικού έργου, µε βάση τα στοιχεία 
της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες τιµές µονάδας σε 
€/m3.km

Σε αστικές περιοχές

- απόσταση < 5 km 0,28
- απόσταση ≥ 5 km 0,21
Εκτός πόλεως 
οδοί καλής βατότητας

- απόσταση < 5 km 0,20
- απόσταση ≥ 5 km 0,19
οδοί καλής 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

Οι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*] των άρθρων του παρόντος 
τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m ), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο 
άρθρο.

Σε καµία 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. Όταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
κυρίων ενσωµατουµένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Άρθρο, η ∆ηµοπρατούσα Αρχή 
θα προσαρµόζει ανάλογα τις τιµές εφαρµογής (περιπτώσεις ξυλείας, κεραµικών πλακιδίων και µαρµάρων 
διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΩΝ

10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Τα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου έχουν εφαρµογή µόνον για τις µεταφορές υλικών (και όχι των προϊόντων 
εκσκαφών, οι οποίες ρυθµίζονται στα αντίστοιχα αυτών κεφάλαια) σε περιπτώσεις δυσπροσίτων και ειδικών 
έργων.

Για την εφαρµογή τους απαιτείται πλήρης τεκµηρίωση σε επίπεδο Μελέτης.

Στις συνήθεις εργασίες οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης-µεταφοράς των υλικών περιλαµβάνονται ανηγµένες στις 
οικείες τιµές µονάδος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα.

20. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή µεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών 
και καθαιρέσεων, δεν συµπεριλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές µονάδας. Οι µεν φορτοεκφορτώσεις τιµολογούνται 
µε βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, η δε καθαρή µεταφορά µε τον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου[*}, 
σύµφωνα µε τους Γενικούς Όρους του ΝΕΤ ΟΙΚ.

Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιµετρώνται σε όγκο ορύγµατος (συνολική 
ποσότητα προϊόντων εκσκαφών- καθαιρέσεων µείον ποσότητες που διατίθενται για επανεπιχώσεις)

22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - µεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων 
των άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την θέση εκτέλεσης των εργασιών µέχρι τις θέσεις φόρτωσης 
προς µεταφορά, συµπεριλαµβάνονται ανηγµένες στις αντίστοιχες τιµές µονάδος.

Με τις τιµές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 
αποζηµιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται µεµονωµένα και διατηρείται το στοιχείο το 
οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωµα, οροφή, δάπεδο κ.λπ.).

Με τις τιµές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζηµιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα συνήθη 
διατρητικά µέσα και δεν συµπεριλαµβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων µε τα µέσα αυτά για την τοποθέτηση 
συνδετικών µέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ..

42. ΑΡΓΟΛΙΘΟ∆ΟΜΕΣ 

Με τις τιµές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιµολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή εσωτερικών ή 
εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται από εξόρυξη (κατηγορία 2 του 
Ευροκώδικα 6) και χρησιµοποιούνται µετά από σποραδική επεξεργασία κατά το κτίσιµο για βελτίωση της 
ευστάθειάς τους (αργολιθοδοµή).

Οι αργοί λίθοι δεν θα έχουν προσµίξεις ή ρηγµατώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν σηµαντικές 
αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί σποραδικής επεξεργασίας ώστε να κτίζονται µε αρµούς το 
πολύ 25 mm.

Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες όλες οι δαπάνες:

- αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους (λάσπη, σκουριά, 
χρώµατα κ.λπ.),

- επί τόπου παραγωγής των αναφερόµενων τύπων κονιαµάτων τοιχοποιίας, ή χρήσης ετοίµων κονιαµάτων κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιοµηχανικής προέλευσης µε σήµανση CE, 

- ενδεχόµενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαµάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά βάρος της 
συνδετικής ύλης, ή/και τριµµάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε µίγµατα κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2), 

- κατασκευής των απαιτούµενων απλών αρµολογηµάτων. κατασκευής τυχόν ολόσωµων ανωφλίων, ποδιών ή 
κατωφλίων,

∆εν συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (µαξιλάρι), κατακόρυφων ή οριζόντιων 
ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα, τα οποία αποζηµιώνονται µε την 
τιµή του άρθρου 49.01, καθώς και οι διαµορφώσεις όψεων, οι οποίες αποζηµιώνονται ιδιαίτερα µε τις τιµές της 

Σελίδα 12 από 52



Τιµολόγιο µελέτης

ενότητας 45.

 43. ΛΙΘΟ∆ΟΜΕΣ 

Με τις τιµές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιµολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή εσωτερικών ή 
εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται από εξόρυξη (κατηγορία 2 του 
Ευροκώδικα 6) και χρησιµοποιούνται µετά από επεξεργασία ώστε να αποκτήσουν κανονικά σχήµατα και διακριτές 
επιφάνειες (ηµιλαξευτή λιθοδοµή) ή κανονικά σχήµατα σε σταθερά µεγέθη και οµοιόµορφες επιφάνειες (λαξευτή 
λιθοδοµή).

Οι λίθοι δεν θα έχουν προσµίξεις ή ρηγµατώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν σηµαντικές 
αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί επεξεργασίας ώστε να κτίζονται µε αρµούς το πολύ 8 mm 
στην περίπτωση της λαξευτής λιθοδοµής και 15 mm περίπτωση της ηµιλαξευτής λιθοδοµής.

Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες όλες οι δαπάνες:

- αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους (λάσπη, σκουριά, 
χρώµατα κ.λπ.),

- επί τόπου παραγωγής των αναφερόµενων τύπων κονιαµάτων τοιχοποιίας, ή χρήσης ετοίµων κονιαµάτων κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιοµηχανικής προέλευσης µε σήµανση CE,

- ενδεχόµενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαµάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά βάρος της 
συνδετικής ύλης, ή/και τριµµάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε µίγµατα κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2), 

- κατασκευής των απαιτούµενων απλών αρµολογηµάτων.

- κατασκευής τυχόν ολόσωµων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων,

∆εν συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (µαξιλάρι), κατακόρυφων ή οριζόντιων 
ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα, τα οποία αποζηµιώνονται µε την 
τιµή του άρθρου 49.01, καθώς και οι διαµορφώσεις όψεων, οι οποίες αποζηµιώνονται ιδιαίτερα µε τις τιµές της 
ενότητας 45.

46. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ 

Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από οπτοπλίνθους έχουν εφαρµογή οι 
ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις τιµές µονάδος συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου οπτοπλίνθων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
771-1 "Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο ", µε σήµανση CE, η δαπάνη του απαιτούµενου εξοπλισµού ανάµιξης 
και τροφοδοσίας του κονιάµατος, οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, ο 
καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα κονιαµάτων και τούβλων και η χρήση έτοιµου 
κονιάµατος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 µε σήµανση CE ή ασβεστοτσιµεντο-κονιάµατος που 
παρασκευάζεται επί τόπου

β) Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η ενδεχόµενη χρήση ρευστοποιητικών προσµίκτων κονιαµάτων, αλλά δεν 
συµπεριλαβάνεται:

γ) Στη τιµή µονάδας δεν συµπεριλαβάνονται και τιµολογούνται ιδιαίτερα:

- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά  πρόσµικτα  και τα ενσωµατούµενα µεταλλικά στοιχεία 
(πλέγµατα, γαλβανισµένοι σύνδεσµοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα)

- η τοποθέτηση υγροµονωτικών µεµβρανών και η διαµόρφωση νεροχυτών και καπακιών

- η πλήρωση των αρµών µε µαστίχη

- η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωµάτων

δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν ελάχιστη αντοχή σε θλίψη, 
οι µεν πλήρεις και οι διάτρητοι µε κατακόρυφες οπές 8,0 N/mm2, οι δε διάτρητοι µε οριζόντιες οπές 2,5 
N/mm2.

53. ΞΥΛΙΝΑ ∆ΑΠΕ∆Α 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 53 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
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α) Η κατασκευή ψευδοπατώµατος συµπεριλαµβάνεται στην τιµή των άρθρων όταν αυτό αναφέρεται ρητά στην 
περιγραφή των εργασιών. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στην µελέτη, το ψευδοπάτωµα θα αποτελείται::

- από σανίδες από υγιή λευκή ξυλεία πάχους τουλάχιστον 13 mm, πλάτους έως 200 mm και υγρασία 
µικρότερη από 10%

- από λωρίδες δαπέδων που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια αποδοχής προς τοποθέτηση

-  από µοριοσανίδες πάχους τουλάχιστον 13 mm µε υγρασία µικρότερη από 10%.

β) Στην τιµή των άρθρων συµπεριλαµβάνεται ανηγµένη η κατασκευή των διατάξεων αερισµού του 
καδρονιαρίσµατος (αρµός µεταξύ των λωρίδων δαπέδου και του ψευδοσοβατεπιού).

γ) Η ενδεχόµενη κατασκευή στρώσεως γαρµπιλοµωσαϊκού, στρώσεως στεγνής άµµου, στρώσεως 
αποµόνωσης υγρασίας, φράγµατος υδρατµών, στρώσης διακοπής κτυπογενούς θορύβου ή θερµοµονωτικής 
στρώσης, τιµολογούνται ιδιαίτερα, εκτός αν στην περιγραφή του άρθρου αναφέρεται ρητά ότι 
περιλαµβάνονται στην τιµή µονάδας.

δ) Η ξυλεία των λωρίδων δαπέδου θα είναι πρώτης διαλογής µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

δ1) Υγρασία ξυλείας
o τύπου Σουηδίας, καστανιάς και πεύκης µεσογείου,

ελάτης και ερυθροελάτης 9-15%
o δρυός 7-13%
o κολλητές λωρίδες 7-11% 

δ2) Ανοχές των διαστάσεων:
o πάχους - 0,5 mm έως + 0,1 mm
o πλάτους ± 0,7%
o µήκους ± 0,2 mm

 54. ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ 
Για τις εργασίες κατασκευής ξύλινων τοιχωµάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ
έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται οι ακόλουθες εργασίες και υλικά:

- Όλα τα απαιτούµενα συνδετικά µέσα, όπως γαλβανισµένα εν θερµώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές 
κόλλες, γαλβανισµένα µεταλλικά ειδικά τεµάχια και στηρίγµατα, βύσµατα χηµικά ή εκτονούµενα κλπ.

- Η προστασία της ξυλείας από τα έντοµα.

- Τα ελαστικά παρεµβύσµατα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασµών ή κρούσεων από οποιοδήποτε 
συνθετικό υλικό, οι µαστίχες σφράγισης αρµών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κ.λπ.),

- Τα στηρίγµατα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα 
κουφώµατα ) από εν θερµώ γαλβανισµένη λάµα διαστάσεων τουλάχιστον 2χ30 mm, µαζί µε την 
τσιµεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας,

- Οι σύνδεσµοι ακαµψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωµάτων µέχρι τη πήξη των κονιαµάτων 
στήριξης,

- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ηµικυκλικό αρµοκάλυπτρο διαστάσεων 
τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται µεγαλύτερα στα επιµέρους άρθρα),

- Οι ενδεχόµενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώµατα µε ποδιά,

- Οι προδιαµορφωµένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτηµάτων,

- Η σήµανση των φύλλων για την µονοσήµαντη αντιστοίχισή τους,

- Τα ενδεχόµενα ξύλινα κατωκάσια,

- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από µοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραµένουν θα είναι 
από εµποτισµένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους,

- Τα ενδεχόµενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων, 

- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάµβακας κ.λπ.)
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- Όλα τα µεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και 
κίνησής των κουφωµάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά 
στο αντίστοιχο άρθρο,

β) Στις τιµές µονάδας δεν συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο):

- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,

- για ενδεχόµενα ειδικά µεταλλικά κατωκάσια.

γ) Οι τιµές µονάδας (Τ1 ) των άρθρων ισχύουν και για µεταβολές των διαστάσεων της βασικής δοµικής ξυλείας 
του κουφώµατος µέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιµή (Τ2 ) θα προσδιορίζεται 
βάσει του τύπου:

Τ2 = Τ1 x(V2 / [1,10 x V1 ]), όπου V1 ο αρχικός συµβατικά προβλεπόµενος στο τιµολόγιο όγκος ξυλείας 
και V2 ο νέος.

61. ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ 

Για τις εργασίες της παρούσας  ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή  οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α) Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:
- όλα τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κ.λπ.), στερέωσης (χηµικά ή 

εκτονούµενα βύσµατα, µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση

- -ΕΤΑ-, σύµφωνα µε τις ETAG 001.ΧΧ), και λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης 
κ.λπ.) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερµώ γαλβανισµένα,

- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόµενα παρεµβλήµατα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κ.λπ.),

- ενδεχόµενες µαστίχες σφράγισης αρµών των στοιχείων.

(β) Όταν µεταβάλλονται γεωµετρικά στοιχεία αναφερόµενων διατοµών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη 
περίπτωση που η τιµολόγηση της εργασίας γίνεται µε βάση τη µονάδα µήκους ή την επιφάνεια, η τιµή 
αναπροσαρµόζεται αναλογικά µε βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

 62. ΣΙ∆ΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ – ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ

Στις τιµές µονάδας των εργασιών σιδηρών κουφωµάτων του παρόντος εδαφίου 62 των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαµβάνονται 
γενικώς τα ακόλουθα:

- όλα τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κ.λπ.), στερέωσης (χηµικά ή εκτονούµενα 
βύσµατα, µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση

- -ΕΤΑ-, σύµφωνα µε τις ETAG 001.ΧΧ), και λειτουργίας (στροφείς, ράουλα κύλισης κ.λπ.) από ανοξείδωτο 
χάλυβα ή εν θερµώ γαλβανισµένα,

- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεµβλήµατα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, κυψελωτό χαρτί, κ.λπ.),

- ενδεχόµενες µαστίχες σφράγισης αρµών των στοιχείων.

Όταν µεταβάλλονται γεωµετρικά στοιχεία αναφερόµενων διατοµών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη 
περίπτωση που η τιµολόγηση της εργασίας γίνεται µε βάση τη µονάδα µήκους ή την επιφάνεια, η τιµή 
αναπροσαρµόζεται µε βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

65. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Οι µέσες τιµές των αντοχών των ράβδων αλουµινίου θα είναι:

- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,

- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,

- επιµήκυνση ε= 4- 6%.
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β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:

- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 µm,

- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 µm

- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 µm.

γ) Το ελάχιστο πάχος ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 µm.

δ) Στις τιµές µονάδας των άρθρων συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα και τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):

δ1) Η τοποθέτηση όλων των µηχανισµών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των υλικών αυτών, 
εκτός αν στο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι περιλαµβάνεται και η προµήθειά τους.

δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 mm, 
διατοµής ορθογωνικής ή Π, µε τα στηρίγµατα του σκελετού από γαλβανισµένες λάµες 50Χ3 mm,

δ3) Τα ελαστικά παρεµβύσµατα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κ.λπ.), καθώς και όλα τα απαιτούµενα 
µικροϋλικά, σύµφωνα µε οδηγίες τοποθέτησης του προµηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την 
εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αεροστεγανότητας, της ηχοµόνωσης της και θερµοµόνωσης.

δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούµενων συνδέσµων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών διατοµών 
προκειµένου να εξασφαλιστεί η ακαµψία τους κατά τη µεταφορά η τη τοποθέτηση.

δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουµινίου, εκτός αν ρητά αναφέρεται στο άρθρο 
ότι τιµολογείται ιδιαίτερα .

ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τµήµα της κάσσας αλουµινίου που τους αντιστοιχεί, τιµολογούνται ιδιαίτερα µε 
βάση το εµβαδόν τους, µε εφαρµογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44.

71. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις τιµές µονάδας συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):

- Προετοιµασία των επιφανειών εφαρµογής του επιχρίσµατος. όπως αφαίρεση ρύπων (µε κατάλληλο 
απορρυπαντικό),  µούχλας (µε µυκητοκτόνα διάλυµα), χαλαρών υλικών (µε βούρτσισµα) κ.λπ.

- Η αποκοπή µεγάλων εξοχών της υποκείµενης στρώσης

- Η ύγρανση της επιφάνειας,

- Η προστασία παρακείµενων κατασκευών και ο καθαρισµός τους µετά το πέρας της εργασίας καθώς και η 
επικάλυψη αγωγών µε οικοδικό χαρτί.

- Η διαµόρφωση τάκων ζυγίσµατος, κατακόρυφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και ορίων 
κ.λπ.

β) Στις τιµές των άρθρων δεν συµπεριλαµβάνονται, εκτός αν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή τους, τα 
ακόλουθα (εργασία και υλικά):

- Επάλειψη της επιφάνειας µε εγκεκριµένο συγκολλητικό υλικό

- Τοποθέτηση πλεγµάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισµάτων οιουδήποτε τύπου,

γ) Οι τιµές των άρθρων ισχύουν:

- Για οποιαδήποτε µεταβολή της αναφερόµενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των κονιαµάτων 
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(µεταβολές της κοκκοµετρικής διαβάθµισης της άµµου, του µαρµαροκονιάµατος ή της περιεκτικότητας του 
κονιάµατος στα υλικά αυτά).

- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρµογής (µε το χέρι ή πιστοποιηµένη µηχανή).

- Για οποιαδήποτε επιφάνεια.

- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόµενες διακοπές εργασίας λόγω 
καιρικών συνθηκών).

72. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις τιµές µονάδας των άρθρων συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):

- Τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ειδικά τεµάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαϊνές καταλήξεις κ.λπ.).

- Οι διαµόρφωση διόδων σωληνώσεων, µεταλλικών στοιχείων κλπ. Η σφράγιση των απολήξεων των 
κορφιάδων.

- Η στερέωση των κεραµιδιών (συνήθως βυζαντινών), των κορφιάδων κ.λπ., µε σύρµα από σκληρό 
χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισµένα άγκιστρα, αυτοδιατρυούµενες, γαλβανισµένα καρφιά κ.λπ.

- Το κονίαµα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης), στην 
περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράµωσης

- Η ενδεχόµενη τοποθέτηση ανοξείδωτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών στις κάτω απολήξεις 
επιστέγασης µε βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραµίδια.

- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές µεµβράνες για την στεγάνωση αρµών απολήξεων καπνοδόχων κ.λπ.,

- Τα κονιάµατα κάθε µορφής στην περίπτωση κολυµβητής κατασκευής και τα αντίστοιχα πρόσµικτα αυτών.

β) Στις τιµές των άρθρων επικεραµώσεων, δεν συµπεριλαµβάνεται (εκτός αν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή 
του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού, γαλβανισµένης λαµαρίνας ή ηλεκτροστατικά βαµµένου 
αλουµινίου.

γ) Οι τιµές µονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72 έχουν εφαρµογή ανεξαρτήτως της κλίσης της 
στέγης και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και τις ενδεχόµενες αυξηµένες επικαλύψεις των 
κεραµιδιών οι οποίες απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες, συµπεριλαµβάνουν σε κάθε δαπάνη για την 
λήψη των µέτρων ασφαλείας που απαιτούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α) Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα µικροϋλικά για την 
προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισµού, όπως πρίζες, 
διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα θέρµανσης κ.λπ., καθώς και για την προστασία στοιχείων της 
κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδων, επενδύσεων κ.λπ.) ή ετοίµων χρωµατισµένων επιφανειών από 
ρύπανση που µπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκόλλητων ταινιών, φύλλων 
νάυλον, οικοδοµικού χαρτιού κ.λπ.).

β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κ.λπ.), θα χρησιµοποιούνται ως 
έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι 
συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας για την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από 
τον παραγωγό.

γ) Όταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την εκτέλεση εργασιών στις 
κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος 
που αφορούν προσαύξηση της τιµής των χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.
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(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety 
Data Sheet) του προµηθευτή του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε 
µέριµνα του Αναδόχου µε τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η 
δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.

78. ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ- ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 78 έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

Οι επιφάνειες των ειδικών καλύψεων (ψευδοροφές διαφόρων τύπων κ.λπ.) επιµετρώνται µε βάση το εξωτερικό 
τους περίγραµµα,  χωρίς να αφαιρούνται οι οπές και αποτµήσεις που γίνονται για την τοποθέτηση φωτιστικών ή 
την διέλευση λοιπών κατασκευαστικών στοιχείων και εξαρτηµάτων εγκαταστάσεων, όταν η επιφάνεια κάθε οπής ή 
απότµησης  είναι έως 0,50 m2 •

Τυχόν µεγαλύτερες οπές ή αποτµήσεις θα αφαιρούνται.

79. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ 

Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α) Λόγω της µεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιµέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε 
κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωµάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην 
έγκριση της Υπηρεσίας, µετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόµενη από φυλλάδιο τεχνικών 
δεδοµένων του προµηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρµογής του σε παρεµφερή έργα.

(β) Τα ενσωµατούµενα υλικά θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των 
οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονοµασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η 
περιεχόµενη ποσότητα στην συσκευασία.

(γ) Η χρήση όλων των ενσωµατουµένων υλικών θα γίνεται από έµπειρο προσωπικό, σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του προµηθευτή

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety 
Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε 
µέριµνα του Αναδόχου µε τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η 
δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.

ΑΡΘΡΑ

A.T. : 1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ  
χώρων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112 100%

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων για την
δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ
02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω
των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε
βάθος µέχρι 2,00 m από την προσπελάσιµη από τροχοφόρα στάθµη του εκσκαπτοµένου
χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε
ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται
ιδιαίτερα), µε την µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα, τις τυχόν
απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των
προϊόντων εκσκαφής σε µέση απόσταση έως 30 m.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή.
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ΕΥΡΩ : 2,80 + ΜΤΦ

∆απάνη µεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 30 (>=5km) 
(0,21€/m3.km)     30  x 0,21 =    6,30
Συνολικό κόστος άρθρου 9,10

Ευρώ (Αριθµητικά) : 9,10

(Ολογράφως) : εννέα και δέκα λεπτά

A.T. : 2

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 3.10.01.01 Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες Με πλάτος 
πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Πα βάθος 
ορύγµατος έως 4,00 m

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6081.1 100%

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες
περιλαµβανοµένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε
κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε 
οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή
µε υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση), σύµφωνα µε την
µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων". 

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα γίνεται υποχρεωτικά 
µε ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαµβάνεται στην τιµή µονάδας του άρθρου.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής,
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι
της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος
(αν  απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα  του ορύγµατος στις
απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη
διάστρωση σκυροδέµατος, η αναπέταση, ανάλογα  µε τον τρόπο και τα µέσα
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή
περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).  

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν
υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές
αντιστηρίξεις επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους,
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη.

Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m
κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο,
αναλόγως του πλάτους του ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων.

Επισηµαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα στο
εύρος του ορύγµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του
τιµολογίου

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που
καθορίζονται από την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του
ορύγµατος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.

 Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.                                                                                                                                                                    
 Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m.

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδοµήντα λεπτά

A.T. : 3

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείου

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6069 100%

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σηλήνων εντός ορύγµατος µε άµµο προέλευσης
λατοµείου, σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02
"Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων"
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Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται :

α. Η προµήθεια και µεταφορά άµµου λατοµείου επί τόπου του έργου.
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγµα.
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συµπύκνωση της στρώσης
εγκιβωτισµού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, µε ιδιαίτερη προσοχή
για την αποφυγή ζηµιών στην σωληνογραµµή.

Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη 
γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών).

ΕΥΡΩ : 11,30 + ΜΤΦ

∆απάνη µεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 30 (>=5km) 
(0,21€/m3.km)     30  x 0,21 =    6,30
Συνολικό κόστος άρθρου 17,60

Ευρώ (Αριθµητικά) : 17,60

(Ολογράφως) : δέκα επτά και εξήντα λεπτά

A.T. : 4

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 5.05.01 Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο 
λατοµείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6068 100%

Επίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε κατοικηµένες περιοχές ή στην ζώνη
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, µε διαβαθµισµένο θραυστό
αµµοχάλικο λατοµείου, σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ
08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου
διαβαθµισµένου θραυστού υλικού λατοµείου, οι πλάγιες µεταφορές, η έκριψη στό
όρυγµα µε µηχανικά µέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (µε την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου
του νερού) και η συµπύκνωση µε δονητικούς συµπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του
πλάτους του ορύγµατος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθµός συµπύκνωσης που
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 95% της
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

 Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm                                         

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραµµών
πληρωµής του ορύγµατος που καθορίζονται στην µελέτη.

Ευρώ (Αριθµητικά): 12,40

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά

A.T. : 5

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.10 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100%

Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων διαµορφωµένων χώρων ή
τµηµάτων αυτών, σε µέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως
10,00 m, µε την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και
συµπύκνωση, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις
σκαµµάτων θεµελίων τεχνικών έργων".

Στην περίπτωση χρησιµοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάµου, εφαρµόζεται ο
αστερίσκος    , ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση µηδενίζεται.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου.
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ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ

∆απάνη µεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 30 (>=5km) 
(0,21€/m3.km)     30  x 0,21 =    6,30
Συνολικό κόστος άρθρου 10,80

Ευρώ (Αριθµητικά) : 10,80

(Ολογράφως) : δέκα και ογδόντα λεπτά

A.T. : 6

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 5.04 Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε προϊόντα εκσκαφών, µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6067 100%

Επίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε κατοικηµένες περιοχές ή στην ζώνη
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm µε κατάλληλα προϊόντα
εκσκαφών του έργου που έχουν αποτεθεί παραπλεύρως ή δάνεια χώµατα που έχουν
µεταφερθεί επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02
"Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι πλάγιες µεταφορές των προϊόντων που έχουν
αποτεθεί ή προσκοµισθεί, η έκριψη στό όρυγµα µε µηχανικά µέσα και χειρωνακτικά
(όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (µε την
προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του νερού) και η συµπύκνωση µε δονητικούς
συµπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγµατος, ούτως ώστε να
επιτευχθεί βαθµός συµπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση
κατ' ελάχιστο µε το 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την
τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης ορυγµάτων.

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,55

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 7

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171 100%

Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί αυτοκινήτου προς µεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, 
εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, µε την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος.

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,90

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά

A.T. : 8

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.40.02 ∆ιάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεµα για πάχος σκυροδέµατος 0,16 έως 0,25 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2272Α 100%

∆ιάνοιξη οπής ή φωλεάς επί αόπλου σκυροδέµατος, µε ή χωρίς επίχρισµα, σε οποιοδήποτε ύψος και 
θέση του κτιρίου. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ικριώµατα, η εργασία µόρφωσης 
των παρειών και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως. 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή στις περιπτώσεις οπών επιφανείας έως 0,50 m2 σε στοιχεία 
σκυροδέµατος πάχους έως 0,25 m. Η διάνοιξη οπών µεγαλύτερης επιφανείας ή επί στοιχείων 
µεγαλυτέρου πάχους τιµολογείται µε τα άρθρα 22.10.01 ή  22.22.10.02.

 Για πάχος σκυροδέµατος 0,16 έως 0,25 m.                   

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.).
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Ευρώ (Αριθµητικά): 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

A.T. : 9

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 4.13 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6082.1 100%

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και
στάθµη από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους
απαιτουµένων ικριωµάτων και αντιστηρίξεων για την εξασφάλιση παρακειµένων
κατασκευών, µε την φόρτωση των προϊόντων καθαίρεσης και την µεταφορά τους σε
οποιαδήποτε απόσταση.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου καθαιρουµένης κατασκευής, µε βάση
αναλυτική επιµέτρηση.

ΕΥΡΩ : 20,60 + ΜΤΦ

∆απάνη µεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 30 (>=5km) 
(0,21€/m3.km)     30  x 0,21 =    6,30
Συνολικό κόστος άρθρου 26,90

Ευρώ (Αριθµητικά) : 26,90

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και ενενήντα λεπτά

A.T. : 10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.13 Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3841 100%

Ξυλότυποι επιπέδων, καµπύλων ή κεκλιµένων εµφανών επιφανειών σκυροδεµάτων, µε
κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισµένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση
(καινουργής ξυλεία ή ξυέία µε λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη
του προβλεπόµενου επιφανειακού τελειώµατος, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
01-05-00-00 "Καλούπια εµφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέµατος".  

Συµπεριλαµβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων µε κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η
τοποθέτηση πλαστικών παρεµβληµάτων στα δεσίµατα του ξυλότυπου και η
υδατο-στεγής σφράγιση των αρµών του ξυλότυπου. 

Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχροµη εφαρµογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη
τιµή επεξεργασίας σανιδώµατος ξυλοτύπων".

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 20,25

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816 100%

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων, στύλων,
πεδίλων, υπερθύρων, κλιµάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, αλλά σε
ύψος του πυθµένα του ξυλοτύπου µέχρι +4,00 m από το υποκείµενο δάπέδο εργασίας,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από
σκυρόδεµα (τύποι)".

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του
καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την
διαµόρφωσή του.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.
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Ευρώ (Αριθµητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδοµήντα λεπτά

A.T. : 12

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, κατηγορίας B500C.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής
διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης
σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον
και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων
κλπ).

Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη
µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισµού. 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν
λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα
επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση
των οπλισµών.

Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρµογής                    |
__________|______________________________________________|______________________
  Ονοµ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολληµένα | Ονοµ.   |   Ονοµ. 
διάµετρος | Ράβδοι |ευθυγραµµισµένα |   πλέγµατα και     |διατοµή  | µάζα/µέτρο 
  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώµατα      | (mm2)   |  (Kg/m)     
__________|________|________________|____________________|_________|____________
          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154
  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187
  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222
  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260
  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302
  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347
  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395
 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617     
 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888
 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21
 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58
 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00
 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47
 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98
 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85
 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83
 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31
 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στις επιµετρούµενες ποσότητςσ, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου,
διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 
Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης. 
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Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών.
Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας. 
Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία .

 Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C.                                          

Τιµή ανά χιλιόγραµµο  (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου
σύµφωνα µε την µελέτη.

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,07

(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά

A.T. : 13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, ∆οµικά πλέγµατα B500C

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής
διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης
σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον
και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων
κλπ).

Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη
µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισµού. 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν
λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα
επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση
των οπλισµών.

Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρµογής                    |
__________|______________________________________________|______________________
  Ονοµ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολληµένα | Ονοµ.   |   Ονοµ. 
διάµετρος | Ράβδοι |ευθυγραµµισµένα |   πλέγµατα και     |διατοµή  | µάζα/µέτρο 
  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώµατα      | (mm2)   |  (Kg/m)     
__________|________|________________|____________________|_________|____________
          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154
  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187
  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222
  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260
  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302
  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347
  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395
 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617     
 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888
 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21
 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58
 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00
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 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47
 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98
 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85
 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83
 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31
 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στις επιµετρούµενες ποσότητςσ, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου,
διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 
Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης. 
Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών.
Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας. 
Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία .

 ∆οµικά πλέγµατα B500C.                                                         

Τιµή ανά χιλιόγραµµο  (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου
σύµφωνα µε την µελέτη.

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,01

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

A.T. : 14

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 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 100%

Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την 
διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την συµπύκνωση αυτού επί των 
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
καλουπιών, σύµφωνα µε
την µελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος", 
01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος", 
01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση
ειδική µελέτη συνθέσεως.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:

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

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

Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την 
επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε 
δαπάνη του Aναδόχου.
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β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται 
από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

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

δ.Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος 
(βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέµατος και 
η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση 
σκυροδέτησης. 

ε.∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιοµηχανικό δάπεδο).

Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους.

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

 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20.                                

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθµητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

A.T. : 15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.16.02 Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου, πλευράς άνω των 30 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316 100%

Επιστρώσεις µε πλακών τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, µε αρµούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώµατος πάχους 2 cm,
από τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου, µε τα
υλικά, πλάκες, τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.

 Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm.                        

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 16

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Ν16.24 Φρεάτιο υδροσυλλογής ενδεικτικών εξωτερικών διαστάσεων 670Χ670 ΜΜ, ύψος 600 ΜΜ.

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6732 100%

Στην τιµή περιλαµβάνονται :
α.Η προµήθεια του φρεατίου προκατασκευασµένου ή η επί τόπου κατασκευή του  από σκυρόδεµα ,  
ενδεικτικών διαστάσεων εσωτερικών  420Χ420 ΜΜ  , και 

β.Οι εργασίες εκσκαφής , διαµόρφωσης και καθαρισµού του χώρου, τοποθέτησης και στερέωσης στην 
κατάλληλη θέση του νέου φρεατίου µε το πλαίσιο και το κάλυµµα αυτού. Επίσης περιλαµβάνεται η 
επίχωση µέχρι την επιφάνεια του πεζοδροµίου µε προϊόντα εκσκαφής και η πλήρης αποκατάσταση του 
πεζοδροµίου στην προτέρα κατάσταση.
γ.Η µεταφορά όλων των απαιτούµενων υλικών επί τόπου του έργου και η αποκοµιδή των πλεοναζόντων 
υλικών σε χώρο απόρριψης.

Τιµή για µία πλήρη τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου υδροσυλλογής (τεµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα
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A.T. : 17

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Ν16.25 Φρεάτιο υδροσυλλογης ςενδεικτικών εξωτερικών διαστάσεων 670Χ670 ΜΜ, ύψος 1000 ΜΜ

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6732 100%

Στην τιµή περιλαµβάνονται :
α.Η προµήθεια του φρεατίου προκατασκευασµένου ή η επί τόπου κατασκευή του  από σκυρόδεµα ,  
ενδεικτικών διαστάσεων εσωτερικών  420Χ420 ΜΜ  , και ενδεικτικών εξωτερικών διαστάσεων 670Χ670 
ΜΜ, ύψος 1000 ΜΜ. 

β.Οι εργασίες εκσκαφής , διαµόρφωσης και καθαρισµού του χώρου, τοποθέτησης και στερέωσης στην 
κατάλληλη θέση του νέου φρεατίου µε το πλαίσιο και το κάλυµµα αυτού. Επίσης περιλαµβάνεται η 
επίχωση µέχρι την επιφάνεια του πεζοδροµίου µε προϊόντα εκσκαφής και η πλήρης αποκατάσταση του 
πεζοδροµίου στην προτέρα κατάσταση.
γ.Η µεταφορά όλων των απαιτούµενων υλικών επί τόπου του έργου και η αποκοµιδή των πλεοναζόντων 
υλικών σε χώρο απόρριψης.

Τιµή για µία πλήρη τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου υδροσυλλογής (τεµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

A.T. : 18

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 11.01.01 Kαλύµµατα φρεατίων Καλύµατα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6752 100%

Kαλύµµατα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, µε σήµανση CE, της κατηγορίας φέρουσας
ικανότητας D που προβλέπεται από την µελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του καλύµµατος του φρεατίου
και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης του
καλύµµατος µε χρήση στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης
µε σκυρόδεµα.  

 Καλύµατα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)                                      

 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.

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,85

(Ολογράφως) : ένα και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. : 19

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 11.02.01 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6752 100%

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, µε το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως
τοποθετηµένες, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου
έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης της εσχάρας µε χρήση
στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε τσιµεντοκονία, µη
συρρικνούµενο κονίαµα ή εποξειδικά κονιάµατα.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταµένων κατασκευών
(αντικατάσταση εσχαρών).

Επιµέτρηση για τις µεν τυποποιηµένες εσχάρες βιοµηχανικής προέλευσης µε βάση
τους πίνακες  βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε
βάση αναλυτικούς υπολογισµούς των ράβδων και λοιπών διατοµών µορφοχάλυβα που
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται
αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση.
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 Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο                                                                                                                       
 Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο, της προβλεπόµενης από την µελέτη φέρουσας ικανότητας  
D κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-07-01-01 "Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο".                                                                                                                                  

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,44

(Ολογράφως) : ένα και σαράντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 20

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 11.02.02 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, 
ηλεκτροσυγκολλητές

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6752 100%

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, µε το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως
τοποθετηµένες, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου
έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης της εσχάρας µε χρήση
στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε τσιµεντοκονία, µη
συρρικνούµενο κονίαµα ή εποξειδικά κονιάµατα.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταµένων κατασκευών
(αντικατάσταση εσχαρών).

Επιµέτρηση για τις µεν τυποποιηµένες εσχάρες βιοµηχανικής προέλευσης µε βάση
τους πίνακες  βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε
βάση αναλυτικούς υπολογισµούς των ράβδων και λοιπών διατοµών µορφοχάλυβα που
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται
αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση.

 Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές.                                                                                                 
 Εσχάρες χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-02 
"Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλητές"                                                                                                                                                                                      

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,10

(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά

A.T. : 21

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\11.15.01 Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433 βιοµηχανικής προέλευσης. 
Τυποποιηµένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου Α15, µε εσχάρα 
πλαστική (µε προστασία έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας), ή χαλύβδινη γαλβανισµένη.

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6620.1 100%

Για την προµήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, 
βιοµηχανικής προέλευσης, από συνθετικά υλικά (π.χ. πολυπροπυλένιο) µε ή χωρίς ενισχύσεις από 
χαλύβδινα γαλβανισµένα φύλλα (αναλόγως της κατηγορίας φορτίου) συνοδευόµενων από εσχάρες 
συνθετικές, χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές, κατασκευασµένων και δοκιµασµένων σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και 
σχηµάτων - Ταξινόµηση, σχεδιασµός και απαιτήσεις δοκιµών, σήµανση και αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης, µε σήµανση CΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα στοιχεία των καναλιών θα φέρουν κατάλληλα διαµορφωµένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν 
στεγανή σύνδεση και να παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τµηµάτων συναρµολογηµένου 
καναλιού. Οι συνδέσεις µε το δίκτυο αποχέτευσης, οριζόντιες ή κατακόρυφες, θα γίνονται στις 
προβλεπόµενες από τον κατασκευαστή θέσεις στο σώµα του καναλιού (προσηµειωµένες) µε χρήση 
ειδικών εξαρτηµάτων (του συστήµατος τυποποιηµένου καναλιού) ώστε να εξασφαλίζουν απόλυτη 
στεγανότητα.

Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια επί τόπου του έργου των υλικών, όπως κανάλια 
(βιοµηχανικής προέλευσης), εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά τεµάχια απολήξεων/διακλαδώσεων, το 
σύστηµα κλειδώµατος της εσχάρας καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά πάκτωσης και στερέωσης, σύµφωνα 
µε τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. Όλα τα µεταλλικά εξαρτήµατα στερέωσης των εσχαρών θα 
έχουν υποστεί αντιβιαβρωτική επεξεργασία.
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Στην τιµή δεν συµπεριλαµβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης των καναλιών 
(τιµολογούνται ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου, αναλόγως της φύσεως/συστάσεως 
του δαπέδου στο οποίο τοποθετούνται) καθώς και η προµήθεια και τοποθέτηση αµµοσυλλεκτών.

Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται µε βάση το καθαρό πλάτος και την κατηγορία φορτίου 
κατά ΕΝ 1433.

Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιµοποιούνται µόνον από πεζούς και ποδηλάτες (ελάχιστη κλάση 
Α15: αντοχή σε φορτίο 15 kN)

Κατηγορία Β: για πεζοδρόµους και χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων (ελάχιστη κλάση Β125: αντοχή σε 
φορτίο 125 kN)

Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδροµίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών (ελάχιστη κλάση 
C250: αντοχή σε φορτίο 250 kN)

Κατηγορία D: για αµαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθµευσης βαρέων σχηµάτων (ελάχιστη κλάση C400: 
αντοχή σε φορτίο 400 kN)

Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώµατα, αποβάθρες κλπ 
(ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN)

Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδροµοι αεροδροµίων 
(ελάχιστη κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN)

Τα προσκοµιζόµενα προς εγκατάσταση κανάλια θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό αναγνωρισµένου 
εργαστηρίου στην ΕΕ, από τα οποία θα προκύπτει η συµµόρφωσή τους µε τις διατάξεις του προτύπου 
ΕΝ 1433.

 Τυποποιηµένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου Α15, µε εσχάρα πλαστική (µε 
προστασία έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας), ή χαλύβδινη γαλβανισµένη.                                                                              

 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) πλήρως τοποθετηµένου καναλιού µε επιµέτρηση κατά τον άξονά του.

Ευρώ (Αριθµητικά): 51,80

(Ολογράφως) : πενήντα ένα και ογδόντα λεπτά

A.T. : 22

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\11.15.06 Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433 βιοµηχανικής προέλευσης. 
Τυποποιηµένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου C250 µε εσχάρα 
από ελατό χυτοσίδηρο

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6620.1 100%

Για την προµήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, 
βιοµηχανικής προέλευσης, από συνθετικά υλικά (π.χ. πολυπροπυλένιο) µε ή χωρίς ενισχύσεις από 
χαλύβδινα γαλβανισµένα φύλλα (αναλόγως της κατηγορίας φορτίου) συνοδευόµενων από εσχάρες 
συνθετικές, χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές, κατασκευασµένων και δοκιµασµένων σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και 
σχηµάτων - Ταξινόµηση, σχεδιασµός και απαιτήσεις δοκιµών, σήµανση και αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης, µε σήµανση CΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα στοιχεία των καναλιών θα φέρουν κατάλληλα διαµορφωµένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν 
στεγανή σύνδεση και να παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τµηµάτων συναρµολογηµένου 
καναλιού. Οι συνδέσεις µε το δίκτυο αποχέτευσης, οριζόντιες ή κατακόρυφες, θα γίνονται στις 
προβλεπόµενες από τον κατασκευαστή θέσεις στο σώµα του καναλιού (προσηµειωµένες) µε χρήση 
ειδικών εξαρτηµάτων (του συστήµατος τυποποιηµένου καναλιού) ώστε να εξασφαλίζουν απόλυτη 
στεγανότητα.

Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια επί τόπου του έργου των υλικών, όπως κανάλια 
(βιοµηχανικής προέλευσης), εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά τεµάχια απολήξεων/διακλαδώσεων, το 
σύστηµα κλειδώµατος της εσχάρας καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά πάκτωσης και στερέωσης, σύµφωνα 
µε τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. Όλα τα µεταλλικά εξαρτήµατα στερέωσης των εσχαρών θα 
έχουν υποστεί αντιβιαβρωτική επεξεργασία.

Στην τιµή δεν συµπεριλαµβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης των καναλιών 
(τιµολογούνται ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου, αναλόγως της φύσεως/συστάσεως 
του δαπέδου στο οποίο τοποθετούνται) καθώς και η προµήθεια και τοποθέτηση αµµοσυλλεκτών.

Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται µε βάση το καθαρό πλάτος και την κατηγορία φορτίου 
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κατά ΕΝ 1433.

Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιµοποιούνται µόνον από πεζούς και ποδηλάτες (ελάχιστη κλάση 
Α15: αντοχή σε φορτίο 15 kN)

Κατηγορία Β: για πεζοδρόµους και χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων (ελάχιστη κλάση Β125: αντοχή σε 
φορτίο 125 kN)

Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδροµίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών (ελάχιστη κλάση 
C250: αντοχή σε φορτίο 250 kN)

Κατηγορία D: για αµαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθµευσης βαρέων σχηµάτων (ελάχιστη κλάση C400: 
αντοχή σε φορτίο 400 kN)

Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώµατα, αποβάθρες κλπ 
(ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN)

Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδροµοι αεροδροµίων 
(ελάχιστη κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN)

Τα προσκοµιζόµενα προς εγκατάσταση κανάλια θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό αναγνωρισµένου 
εργαστηρίου στην ΕΕ, από τα οποία θα προκύπτει η συµµόρφωσή τους µε τις διατάξεις του προτύπου 
ΕΝ 1433.

 Τυποποιηµένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου C250 µε εσχάρα από ελατό 
χυτοσίδηρο.                                                                                                                                          

 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) πλήρως τοποθετηµένου καναλιού µε επιµέτρηση κατά τον άξονά του.

Ευρώ (Αριθµητικά): 175,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδοµήντα πέντε

A.T. : 23

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 12.29.01.02 ∆ίκτυα  αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς  σωλήνες δοµηµένου 
τοιχώµατος µε εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2 Αγωγοί 
αποχέτευσης από σωλήνες δοµηµένου τοιχώµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2,  
δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN 4. Αγωγοί αποχέτευσης µε σωλήνες δοµηµένου τοιχώµατος, 
SN4, DN 125 mm

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.1 100%

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες
δοµηµένου τοιχώµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2, µε λεία εσωτερική και εξωτερική
επιφάνεια.

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την
εξωτερική διάµετρο) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN (stiffness
number) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες µε
ευθύγραµµα άκρα που συνδέονται µε εξωτερικό δακτύλιο (µούφα) µε παρεµβύσµατα
στεγάνωσης.

Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται:

α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
µεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης.
β. Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για τον χειρισµό και την
σύνδεση των σωλήνων.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων
µεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η
δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα.

∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα:
- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση του
ορύγµατος, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη
- Τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαµάρια µε µούφα)
- Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώµατα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο  
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 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες δοµηµένου τοιχώµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2, δακτυλιοειδούς 
ακαµψίας SN 4.                                                       

 Αγωγοί αποχέτευσης µε σωλήνες δοµηµένου τοιχώµατος, SN4, DN 125 mm           

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους
των φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων.

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,60

(Ολογράφως) : τρία και εξήντα λεπτά

A.T. : 24

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 21.03.04 Γραµµικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες µε περίβληµα 
γεωυφάσµατος µε διάτρητους σωλήνες D 200 mm

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6620.4 100%

Προµήθεια και τοποθέτηση διατρήτων πλαστικών σωλήνων από PVC ή πολυαιθυλένιο µε περίβληµα 
γεωυφάσµατος των 200 gr/m2. Περιλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση των 
σκύρων στραγγιστηρίου (µονοβάθµιο φίλτρο).

 Στραγγιστήρια µε διάτρητους σωλήνες D 200 mm.                                 

Τιµή ανά τρεχον µέτρο (m) πλήρως αποπερατωµένου στραγγιστηρίου.

Ευρώ (Αριθµητικά): 16,90

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ενενήντα λεπτά

A.T. : 25

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών, απλού σχεδίου από ευθύγραµµες 
ράβδους

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωµάτων εξωστών, κλιµάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους 
συνήθων διατοµών. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του µορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και 
στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των 
κιγκλιδωµάτων.

 Απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους.                                        

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 26

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.23 Ερµάρια κουζίνας επί δαπέδου µή τυποποιηµένα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 100%

Ερµάρια κουζίνας δαπέδου, µή τυποποιηµένα, µε βάθος 60 cm, µε "κουτιά" από
νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αµφίπλευρα επενδυµένα µε µελαµίνη ή φορµάικα,
πάχους 1,0 mm, µε τελείωµα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, µε
ενώσεις των επιφανειών µε ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες
εντορµίες, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισµένα ή
σταθερά έπιπλα ", µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

-∆ιαµόρφωση χειλέων των απαιτουµένων οπών µε φρεζάρισµα
-Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορµάϊκα πάχους 8 mm
-Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσµατα από µοριοσανίδες επενδυµένες
και στις δύο επιφάνειες µε µελαµίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm
ανάλογα µε το πλάτος τους, µε περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εµφανή
σόκορα µε στρογγυλευµένες ακµές. 
-Τα φύλλα (µονά ή διπλά) από νοβοπάν µε µελαµίνη οιουδήποτε χρώµατος, εσωτερικά
και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, µε περιθώρια από
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ταινία PVC πάχους 3 mm µε στρογγυλευµένες ακµές. 
-Τοποθέτηση χειρολαβών (πόµολα) φύλλων και κρυφών µεταλλικών µεντεσέδων βαρέως
τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθµιζοµένων. 
-Στήριξη της κατασκευής σε ρυθµιζόµενα ποδαρικά µε απόληξη από πλαστικό προφίλ
για την προστασία τους από την υγρασία 
-Κουµπωτή µπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν µε επένδυση µελαµίνης πάχους 1,0 mm. 

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιµολογούνται ιδιαίτερα.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας όψης.

Ευρώ (Αριθµητικά): 225,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι πέντε

A.T. : 27

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.24 Ερµάρια κουζίνας κρεµαστά επί τοίχου, µή τυποποιηµένα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 100%

Ερµάρια κουζίνας τοίχου κρεµαστα, µή τυποποιηµένα, µε βάθος 35 cm, µε "κουτιά"
από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αµφίπλευρα επενδυµένα µε µελαµίνη ή
φορµάικα, πάχους 1,0 mm, µε τελείωµα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινίες PVC
πάχους 3 mm, µε ενώσεις των επιφανειών µε ανοξείδωτες ξυλόβιδες,  κόλλα και
κατάλληλες εντορµίες, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00
"Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα", µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

-∆ιαµόρφωση χειλέων των απαιτουµένων οπών µε φρεζάρισµα.
-Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορµάϊκα πάχους 8 mm.
-Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσµατα από µοριοσανίδες επενδυµένες
και στις δύο επιφάνειες µε µελαµίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm
ανάλογα µε το πλάτος τους, µε περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εµφανή
σόκορα µε στρογγυλευµένες ακµές. 
-Τα φύλλα (µονά ή διπλά) από νοβοπάν µε µελαµίνη οιουδήποτε χρώµατος, εσωτερικά
και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, µε περιθώρια από
ταινία PVC πάχους 3 mm µε στρογγυλευµένες ακµές. 
-Τοποθέτηση χειρολαβών (πόµολα) φύλλων και κρυφών µεταλλικών µεντεσέδων βαρέως
τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθµιζοµένων. 

Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισµός τιµολογείται ιδιαίτερα.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης.

Ευρώ (Αριθµητικά): 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα

A.T. : 28

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.11 Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 100%

Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2, οιουδήποτε σχεδίου και
διαστάσεων, µη εµφανή, καλυπτόµενα από φύλλο ντουλαπιού, µε πλαίσο από τεµάχια
λευκής ξυλείας πάχους 16 mm επενδυµένα µε µελαµίνη ,περαστά και κολλητά, µε
οπές ή τοµές στο "πρόσωπο" ή χειρολαβές και µε πυθµένα από µοριοσανίδα (hard
board) επενδυµένη µε µελαµίνη περαστή και κολλητή και µε οδηγούς λειτουργίας
του συρταριού µεταλλικούς απλούς σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00
"Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα ". 

Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά (επενδυµένη µε µελαµίνη ξυλεία, µοριοσανίδα
επενδυµένη), ται µικροϋλικά και η εργασία κατασκευής και τοποθέτησης. ∆εν
περιλαµβάνονται ράφια και ειδικά τεµάχια εξοπλισµού.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 29

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.21 Πάγκος από άκαυστη φορµάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617 100%

Πάγκος από άκαυστη φορµάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους
90 cm περίπου, που περιλαµβάνει: 

α)Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, µε 
επικάλυψη από άκαυστη φορµάϊκα, µε περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm µε
στρογγυλευµένες ακµές στα εµφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα
υποδοµή µε κατάλληλη συµβατή κόλλα.
β)Ανοιγµα οιουδήποτε σχεδίου, το οποίο διαµορφώνεται µε κοπή του πάγκου για
την υποδοχή του επικαθήµενου νεροχύτη, σύµφωνα µε την µελέτη. 
γ)Την σφράγιση των περιµετρικών αρµών (επαφή µε τον τοίχο ή άλλες κατασκευές)
µε αντιµικροβιακή σιλικόνη, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή του
σφραγιστικού υλικού.

Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των 
τελικών επιφανειών, υλικά & µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη και τα κατασκευαστικά 
σχέδια.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης.

Ευρώ (Αριθµητικά): 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

A.T. : 30

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\1211.1 Αγορά , µεταφορά και διάστρωση χαλικιού τύπου γαρµπίλι

Σχετικό : ΟΙΚ 1211 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1211 100%

Χάλικες οποιοδηποτε τύπου και διαστασεων εξ αγοράς, µετά της µεταφοράς  επί  τόπου ,   δι'  
αυτοκινήτου εις Τα= Τ1 (=   Km) + Τ2 (=   Km) + Τ3 (=   Km) και διάστρωση αυτού
(1 m3)  (= 1,60 t)

Ευρώ (Αριθµητικά): 25,05

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και πέντε λεπτά

A.T. : 31

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8063 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως οµβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατοµής  
6 Χ 10 cm από σκληρό P.V.C.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως οµβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατοµής
6  Χ  10 cm από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας διά 20 C   µέχρι 4 atm µεγάλης
µηχανικής   και   χηµικής  αντοχής  συµπεριλαµβανοµένων  των  υλικών  συνδέσεων,
στερεώσεως κλπ ως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως
(1 m)

Ευρώ (Αριθµητικά): 10,51

(Ολογράφως) : δέκα και πενήντα ένα λεπτά

A.T. : 32

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.10 Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος µε ακρυλικό 
υδατοδιαλυτό τσιµεντόχρωµα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7725 100%

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,90

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά

A.T. : 33

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνµε χρώµατα αλκυδικών ή  ακρυλικών 
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755 100%

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού
υποστρώµατος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος. Υλικά και
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδοµήντα λεπτά

A.T. : 34

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\65.17.06ΣΧ1 Kουφώµατα µε υαλοστάσια αλουµινίου δίφυλλα ανοιγόµενα και ανακλινόµενα  ή µε 
επάλληλα φύλλα µε ή χωρίς σταθερά ή σταθερό φεγγίτη και υαλοπίνακες διπλούς 
θερµοµονωτικούς πάχους 22mm (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)

Σχετικό : ΝΑΟΙΚ Α\65.17.06 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 65 100%

Κουφώµατα µε υαλοστάσια αλουµινίου από βαµµένο αλουµίνιο βάρους  12 - 24 kg/m2, οποιασδήποτε 
αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 
"Κουφώµατα Αλουµινίου", δίφυλλα, ανοιγόµενα και ανακλινόµενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα 
ή δίφυλλα µε το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόµενα (επάλληλα),ή µε ή χωρίς σταθερά φύλλα, ή µε ή 
χωρίς σταθερό φεγγίτη, από διατοµές αλουµινίου µε θερµοδιακοπή προερχόµενα από πιστοποιηµένη 
κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, µε διάταξη των επιµέρους στοιχείων τους ανάλογα µε την 
σειρά τους, µε ψευτόκασα και µε διπλούς θερµοµονωτικούς - ηχοµονωτικούς - ανακλαστικούς 
υαλοπίνακες (low-e), oποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθµού φωτοδιαπερατότητας και βαθµού 
φωτοανάκλασης σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 " ∆ιπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο 
κενό", πάχους 22mm (κρύσταλλα 5mm, κενό 12 mm, κρύσταλλα 5mm) πλήρως τοποθετηµένοι µε ελαστικά 
παρεµβύσµατα και σιλικόνη.
Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώµατος), 
οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, µε σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύµφωνα µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα
Αλουµινίου".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προσεκτική αποξήλωση και αποµάκρυνση των υπαρχόντων 
κουφωµάτων και η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση που επιτρεπεται η 
εναποθεσή τους. Επίσης περιλαµβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των νέων κουφωµάτων και 
υαλοστασίων και υαλοπινάκων σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής και τις 
προδιαγραφές της µελετης.
Πλήρης περαιωµένη εργασία, µε υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, χειρολαβές και µηχανισµούς 
ασφαλείας και κάθε άλλου εξαρτήµατος που απαιτείται  και εργασία πλήρους τοποθέτησης, έτοιµο σε 
λειτουργία.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα

A.T. : 35

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.40.11 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης από πολυαιθυλένιο 
(HDPE), διαµέτρου DN 63 mm
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Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων 
ονοµαστικής διαµέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), 
δοµηµένου τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήµατα 
σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων", φορτίου παραµόρφωσης 5% > 400 Ν/m, µε ενσωµατωµένη 
ατσαλίνα, παραδιδοµένων σε κουλούρα ή ευθύγραµµα τµήµατα. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη 
και η ευθυγράµµιση δίπλα στο όρυγµα τοποθέτησης, η κοπή στα µήκη που απαιτούνται, τα ειδικά 
τεµάχια σύνδεσης (µούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήµανσης της σωληνογραµµής, η 
πρόσδεση των σωλήνων σε δέσµες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρµογή του σωλήνα στα 
φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεµβάλλονται.

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων τιµολογούνται ιδιαίτερα 
µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου.

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαµέτρου DN 63 mm.

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους σωληνογραµµής.

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,40

(Ολογράφως) : έξι και σαράντα λεπτά

A.T. : 36

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm

Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 2548 100%

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, οπλισµένο µε 
δοµικό πλέγµα Β500C, µε τοιχώµατα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15 cm για τα 
φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

- η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος

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

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

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

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

Τιµή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής:

 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm

Ευρώ (Αριθµητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

A.T. : 37

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8757.2.3 Αγωγός γυµνός χάλκινος Πολύκλωνος διατοµής 25mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Αγωγός  γυµνός χάλκινος , δηλαδή αγωγός και µικρουλικά (στηρίγµατα ή µονωτήρες,
τάκοι,  βίδες,  γύψος κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως µε στηρίγµατα ή µε
µονωτήρες.
(1 m)
  8757.  2   Πολύκλωνος 
 8757. 2.  3  ∆ιατοµής:  25  mm2
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Ευρώ (Αριθµητικά): 4,82

(Ολογράφως) : τέσσερα και ογδόντα δύο λεπτά

A.T. : 38

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.40.21 Προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση πλάκας γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό 
διαστάσεων 500x500 mm και πάχους ελάσµατος 3 mm. Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολληµένα 
το ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35 mm2, µήκους 5 m, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει 
ακροδέκτη των 35 mm2, συγκολληµένο. 

Στην τιµή του παρόντος άρθρου δεν συµπεριλαµβάνεται η εκσκαφή και επανεπίχωση του λάκκου για 
την τοποθέτηση του παραπάνω ηλεκτροδίου, ούτε η ενδεχόµενα απαιτούµενη εξυγίανση του επιχώµατος 
για την εξασφάλιση της αγωγιµότητας προς γην του ηλεκτροδίου λόγω βραχώδους εδάφους. 

Τιµή ανά τεµάχιο τοποθετηµένης πλάκας γείωσης.

Ευρώ (Αριθµητικά): 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

A.T. : 39

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9353 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

       Κιβώτιο ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ), δηλαδή προµήθεια µεταφορά και τοποθέτηση ενός 
πίλλαρ κατασκευασµένου από γαλβανισµένα µεταλλικά πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνίες, λάµες κλπ.) 
συγκολληµένα ή συνδεδεµένα µε κοχλίες και εξωτερικό µεταλλικό, κιβώτιο από γαλβανισµένη 
λαµαρίνα πάχους 2mm. Οι εσωτερικές ωφέλιµες διαστάσεις του θα είναι : πλάτος 1,20m, ύψος  
1,20m, και βάθος 0,36m. Το εσωτερικό του πίλλαρ θα είναι χωρισµένο µε λαµαρίνα σε δύο 
ανεξάρτητους χώρους από τους οποίους ο ένας προς τα αριστερά πλάτους 0,60m θα προορίζεται για 
τον µετρητή και τον δέκτη, της ∆.Ε.Η. και ο άλλος πλάτους 0,60m για την ηλεκτρική διανοµή. 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 τη βοήθεια 
µεντεσέδων βαρέως τύπου δ) θα έχουν ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά και ε) θα φέρουν κρίκους για 
λουκέτο.
Στο χώρο που προορίζεται για την ∆.Ε.Η. και στην ράχη του πίλλαρ θα είναι στερεωµένη µε κοχλίες 
και περικόχλια στρατζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1mm για να µπορούν να στερεωθούν επάνω 
σε αυτήν τα όργανα της ∆.Ε.Η.  Στο χώρο που προορίζεται για την Υπηρεσία , θα υπάρχει κατασκευή 
από σιδηρογωνίες , ελάσµατα 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 6cm. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή και αφού προηγηθεί 
επιµελής καθαρισµός θα βαφεί µε δύο στρώσεις χρώµατος µινιού και δύο στρώσεις από βερνικόχρωµα 
αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η κατασκευή βάσεως από 
σκυρόδεµα C16/20 διαστάσεων 1,20Χ0,40Χ0,50 και η απαιτούµενη εκσκαφή.  (1τεµ)

Τιµή ανά τεµάχιο ηλεκτρικού πίνακα πίλαρ ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισµού.

Ευρώ (Αριθµητικά): 542,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια σαράντα δύο

A.T. : 45

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8798.10.4.2Ν Καλώδιο τύπου LIYCY 2X1,5mm2

Σχετικό : ΑΤΗΕ 8798.10.4.2 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου LIYCY 2X1,5mm2 κατάλληλο γιά εγκατάσταση κυρίως σε 
εσωτερικούς χώρους ή ήπιους βιοµηχανικούς χώρους ή και ακόµα υπό ειδικές 
συνθηκες σε εξωτερικούς χώρους. ∆ηλαδή αγωγός και µικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεων, δοκιµών µονώσεως γιά πλήρη και κανονική 
λειτουργία 
Τιµή ανά µέτρο µήκους(µµ)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 4,00

(Ολογράφως) : τέσσερα

A.T. : 46

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.30ΣΧ Καλώδιο RG 59

Σχετικό : ΑΤΗΕ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Καλώδιο RG 59 
Το καλώδιο θα είναι οµοαξονικό, χαρακτηριστικής αντίστασης 75 Ω. Ο εσωτερικός αγωγός του θα 
είναι χάλκινος µονόκλωνος διαµέτρου 1,13 mm µε µόνωση πολυαιθυλενίου (CELL-PE) πάχους περίπου 
1,83 mm. Η θωράκιση θα είναι διπλή από φύλλο αλουµινίου και από πλέγµα συρµατιδίων κράµατος 
χαλκού και κασσίτερου. Στην τιµή περιλαµβανεται και το κοστος των µικρούλικων και συνδεσης 

Τιµή ανά µέτρο (τ.µ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,00

(Ολογράφως) : δύο

A.T. : 47

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.17ΣΧ Κεντρικός πίνακας του συναγερµού 16 ζωνών

Σχετικό : ΝΑΗΛΜ 65.80.18 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 100%

Κεντρική µονάδα 
Ο κεντρικός πίνακας του συναγερµού θα διαθέτει 16 ζώνες µε δυνατότητες επέκτασης. Θα 
υποστηρίζει πολλαπλούς τρόπους όπλισης όπως :
-  Ολική όπλιση 
-  Αυτόµατη όπλιση µε ρύθµιση χρόνου 
-  Κωδικό απειλής  
-  Κωδικό µόνο όπλισης για όπλιση όταν αποχωρεί κάποιο τρίτο πρόσωπο    από τον ασφαλισµένο 
χώρο Θα δέχεται τουλάχιστον 10 κωδικούς χρήστη. 
-  Θα διαχωρίζεται σε τουλάχιστον δύο ανεξάρτητα υποσυστήµατα ώστε να ενεργοποιείται ο 
συναγερµός σε τµήµατα του κτιρίου όταν στο υπόλοιπο κτίριο είναι απενεργοποιηµένος.  -  Θα 
διαθέτει διάταξη εξόδων σήµατος που θα λειτουργεί µε προγραµµατισµό βάσει σεναρίων 
ενεργοποίησης συστηµάτων του κτιρίου σε περίπτωση συναγερµού. 
Αποστολή  σηµάτων σε τουλάχιστον δύο κεντρικούς σταθµούς λήψης σηµάτων. Κλίση τουλάχιστον πέντε 
τηλεφωνικών αριθµών για µετάδοση σηµάτων µέσω ηχογραφηµένων µηνυµάτων. 
-  Θα ρυθµίζει αυτόµατα θερινή / χειµερινή ώρα. 
-  Θα διαθέτει µνήµη για την καταγραφή περισσοτέρων από διακόσια συµβάντα. Θα ενεργοποιεί 
τουλάχιστον δύο σειρήνες. 
-  Θα διαθέτει τροφοδοτικό και µπαταρία ικανή για να τροφοδοτεί το σύστηµα τουλάχιστον µε τη 
µέγιστη δυνατή χρονική αυτονοµία.  

Στην τιµή περιλαµβανεται η προµηθεια όλων των παραπάνω υλικών ,  η τυχόν βάση στήριξης, η 
συνδεσµολογία της µε όλους τους αισθητηρες, η απαραίτητη καλώδιωση  της µονάδας και όλα τα 
απαραιτητα µικρουλικά και η εργασία τοποθετησης και εγκατάστασης µαζί µε τις απαραίτητες 
δοκιµές. 
Θα φέρει εγκρίσεις συστηµάτων ασφαλείας : CE, EN50131-1, grade 2, Class II.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 500,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια

A.T. : 48

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.17ΣΧ.1 Πληκτρολόγιο του κεντρικού πίνακα συναγερµού

Σχετικό : ΝΑΗΛΜ 65.80.18 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 100%

Το πληκτρολόγιο του κεντρικού πίνακα συναγερµού θα διαθετι οθόνη LCD θα έχει µοντέρνο σχεδιασµό 
και θα είναι εξαιρετικά επίπεδο και κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση. Θα είναι 16 ζωνών, 
απολύτως συµβατό µε την κεντρική µονάδα και µπορεί να ανταποκριθεί σε πιθανές επεκτάσεις του 
συστήµατος (αύξηση ζωνών). Θα διαθέτει οθόνη τουλάχιστον 2 γραµµών και 16 χαρακτήρων έκαστη. Η 
οθόνη και τα πλήκτρα φωτίζονται από πίσω, ο φωτισµός θα µπορεί  να ρυθµιστεί, καθώς και η 
ένταση του ήχου και ο τόνος. 
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Το πληκτρολόγιο διαθέτει  ενδεικτικές λυχνίες προς ενηµέρωση του χρήστη σχετικά µε τα 
σηµαντικότερα στοιχεία - πληροφορίες του συστήµατος όπως "ready" (σύστηµα σε ετοιµότητα), 
"trouble" (σφάλµα), "stay at home" (περιµετρική όπλιση), "bypass" (παράκαµψη ζώνης) και 
"armed" (ενεργοποίηση). Η σχεδίαση των πλήκτρων είναι φιλική προς τον χρήστη και κατά προτίµηση 
βασισµένη στο σύνηθες τηλεφωνικό πληκτρολόγιο. Τα πλήκτρα επείγουσας προειδοποίησης θα 
φαίνονται χαρακτηριστικά.   
Στην τιµή περιλαµβανεται η προµηθεια όλων των παραπάνω υλικών ,  η τυχόν βάση στήριξης, η 
συνδεσµολογία του, η απαραίτητη καλώδιωση   και όλα τα απαραιτητα µικρουλικά και η εργασία 
τοποθετησης και εγκατάστασης µαζί µε τις απαραίτητες δοκιµές.

Εγκρίσεις συστηµάτων ασφαλείας : CE

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

A.T. : 49

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.19ΣΧ Σειρήνα συναγερµού διτονική αυτοτροφοδοτούµενη εξωτερική

Σχετικό : ΝΑΗΛΜ 65.80.18 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 100%

Σειρήνα συναγερµού διτονική αυτοτροφοδοτούµενη εξωτερική
Η σειρήνα είναι ενδεικτικής ακουστικής ισχύος 124DB και φέρει φλάς στην πρόσθια όψη. Η σειρήνα 
είναι διτονική προστατευόµενη εντός κυτίου από διπλά µεταλλικά  φύλλα πάχους 1,5mm. Ο τόνοι της 
θα είναι επαρκώς διακριτοί από τους τόνους της σειρήνας πυρανίχνευσης. ∆ιαθέτει επίσης:  
-  Μπαταρία κλειστού τύπου µολύβδου επαναφορτιζόµενη, ενδεικτικής χωρητικότητας 1,9 Αh.  
-   Κύκλωµα ελέγχου για την προστασία από βραχυκύκλωµα ή διακοπή τάσεως της γραµµής το οποίο 
θέτει σε συναγερµό την σειρήνα σε περίπτωση σαµποτάζ.  
-  Χρονοδιακόπτη παύσεως λειτουργίας.  
-  tamper για την προστασία της σειρήνας σε περίπτωση αποξηλώσεως ή παραβιάσεως των χαλύβδινων 
φύλλων.  
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  
- Τάση λειτουργίας: 12 VDC  
- Ακουστική ισχύς: 124 DB (Υψηλ.Συχν. 2,4ΚΗΖ - Χαµ. Συχ. 2ΚΗΖ).  
Εγκρίσεις συστηµάτων ασφαλείας : CE, EN50131-1, grade 2, Class II.
Στην τιµή περιλαµβανεται η προµηθεια όλων των παραπάνω υλικών ,  η τυχόν βάση στήριξης, η 
απαρίτητα καλώδιωση σύνδεσης µε την κεντρική µονάδα και όλα τα απαραιτητα µικρουλικά και 
εργασία τοποθετησης και εγκατάστασης µαζί µε τις απαράιτητες δοκιµές. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

A.T. : 50

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.21ΣΧ Aνιχνευτής κίνησης τεχνολογίας παθητικών υπερύθρων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 100%

Aνιχνευτής κίνησης τεχνολογίας παθητικών υπερύθρων  
Ο ανιχνευτής κίνησης τεχνολογίας παθητικών υπέρυθρων θα είναι κατασκευασµένος από σκληρό 
πλαστικό ABS, λευκού χρώµατος και θα είναι κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση σε επίπεδη ή 
γωνιακή θέση. Θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, η λειτουργία του θα στηρίζεται σε ψηφιακό 
επεξεργαστή και θα περιλαµβάνει τεχνικές ανάλυσης σήµατος που θα απορρίπτουν τους 
ψευδοσυναγερµούς.
 Θα έχει την δυνατότητα κάλυψης ευρείας περιοχής (wide angle), επιλογή ευαισθησίας και LED 
συναγερµού. Ο ανιχνευτής θα έχει την δυνατότητα να ανιχνεύει κίνηση ακόµα και ακριβώς κάτω από 
την θέση που βρίσκεται τοποθετηµένος, ώστε να µην δηµιουργούνται «νεκρές ζώνες επιτήρησης». 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του θα είναι: 
- Τροφοδοσία: 8,5 - 15 Vdc. 
- Κατανάλωση: 16 mA στα 12 Vdc. 
- Κάλυψη: τυπικά 15 m x 18 m. 
- Ζώνες ανίχνευσης - Οπτικό πεδίο: 44 µακρινές, 14 ενδιάµεσες, 8 κοντινές, 4 κατακόρυφες. 
- Ανεπηρέαστος από φωτισµό λευκού φωτός έως 6.500 lux. 
- Ύψος τοποθέτησης: 2,3 – 2,7 m. 
- Προστασία µε διακόπτη tamper (επαφή NC). 
- Έξοδος συναγερµού: Επαφή NC, έως 30 mA. 
- Θερµοκρασία λειτουργίας: -10°C έως +55°C. 

Σελίδα 38 από 52



Τιµολόγιο µελέτης

- Μέγιστη επιτρεπτή υγρασία : Έως 95%, µη-συµπυκνούµενη. 
Εγκρίσεις συστηµάτων ασφαλείας : CE, EN50131-1, grade 2, Class II.
Στην τιµή περιλαµβανεται η προµηθεια όλων των υλικών δηλ. ο ανιχνευτής, η τυχόν βάση στήριξης, 
το καλώδιο σύνδεσης µε την κεντρική µονάδα και όλα τα απαραιτητα µικρουλικά και εργασία 
τοποθετησης και εγκατάστασης µαζί µε τις απαράιτητες δοκιµές. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 130,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα

A.T. : 51

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.22ΣΧ Μαγνητική επαφή

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 100%

Μαγνητική επαφή 
Η µαγνητική επαφή θα είναι µικρή σε µέγεθος, µε δυνατότητα ενεργοποίησης σε απόσταση 13 mm. H 
επαφή θα προσφέρεται σε χρώµατα αντίστοιχα µε τα συνηθισµένα χρώµατα των κουφωµάτων (π.χ. 
λευκό, καφέ κ.λπ.). Η µαγνητική επαφή ανιχνεύει το άνοιγµα πόρτας ή παραθύρου και αποτελείται 
από : 
- Μαγνητικό ηλεκτρονόµο, ο οποίος τοποθετείται στο σταθερό πλαίσιο της πόρτας ή του παραθύρου 
και 
-  Οπλισµό, ο οποίος τοποθετείται στο κινούµενο φύλλο της πόρτας ή του παραθύρου. 
-  Η έξοδος θα είναι επαφή ρελαί NC (παραµένει κλειστή όσο ο µαγνήτης είναι ενεργοποιηµένος). Η 
εγκατάσταση της µαγνητικής επαφής θα µπορεί να είναι είτε κολλητή, είτε βιδωτή. 
-  Η επαφή θα είναι εγγεγραµµένη στους καταλόγους UL και θα φέρει έγκριση CE. 
-  Η µαγνητική επαφή είναι µικρή σε µέγεθος,  Ιδανική για όλων των τύπων εγκαταστάσεων και 
διατίθεται σε λευκό ή καφέ χρώµα.  Η µαγνητική επαφή ανιχνεύει παράνοµο άνοιγµα πόρτας ή 
παραθύρου και αποτελείται από:  
-  Μαγνητικό ηλεκτρονόµο, ο οποίος τοποθετείται στο πλαίσιο της πόρτας ή του παραθύρου  
-  Σταθερό µαγνήτη, ο οποίος τοποθετείται στο κινούµενο φύλλο της πόρτας ή του παραθύρου.  
-  Ο µαγνητικός ηλεκτρονόµος και ο µαγνήτης µπορούν να τοποθετηθούν είτε κολλητοί, είτε βιδωτοί 
ανάλογα µε τον τύπο του παραθύρου ή της πόρτας και τους κανόνες της
Στην τιµή περιλαµβανεται η προµηθεια όλων των υλικών δηλ. ο ανιχνευτής, η τυχόν βάση στήριξης, 
το καλώδιο σύνδεσης µε την κεντρική µονάδα και όλα τα απαραιτητα µικρουλικά και εργασία 
τοποθετησης και εγκατάστασης µαζί µε τις απαράιτητες δοκιµές. 
Εγκρίσεις συστηµάτων ασφαλείας : CE 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

A.T. : 52

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.23ΣΧ Μαγνητική επαφή βαρέως τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 100%

Μαγνητική επαφή βαρέως τύπου
Η µαγνητική επαφή θα είναι βαρέως τύπου, µε δυνατότητα ενεργοποίησης σε απόσταση 25mm. H επαφή 
θα είναι κατάλληλη για µεταλλικές πόρτες όπως πόρτες γκαράζ, αποθηκών κ.λπ. Θα είναι 
κατασκευασµένη από αλουµίνιο ώστε να έχει αντοχή σε βανδαλισµούς.
Η µαγνητική επαφή ανιχνεύει το άνοιγµα πόρτας και αποτελείται από :
- Μαγνητικό ηλεκτρονόµο, ο οποίος τοποθετείται στο σταθερό πλαίσιο της πόρτας, και 
- Οπλισµό, ο οποίος τοποθετείται στο κινούµενο φύλλο της πόρτας.
-  Η έξοδος θα είναι επαφή ρελαί NC (παραµένει κλειστή όσο ο µαγνήτης είναι ενεργοποιηµένος) 
και θα προσφέρεται µε ενσωµατωµένο καλώδιο εντός µεταλλικού σπιράλ µήκους τουλάχιστον 60 cm.
-  Η εγκατάσταση της µαγνητικής επαφής είναι βιδωτή.
-  Η επαφή θα είναι εγγεγραµµένη στους καταλόγους UL και θα φέρει έγκριση CE.
Στην τιµή περιλαµβανεται η προµηθεια όλων των υλικών δηλ. ο ανιχνευτής, η τυχόν βάση στήριξης, 
το καλώδιο σύνδεσης µε την κεντρική µονάδα και όλα τα απαραιτητα µικρουλικά και εργασία 
τοποθετησης και εγκατάστασης µαζί µε τις απαράιτητες δοκιµές. 
Εγκρίσεις συστηµάτων ασφαλείας : CE   

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

A.T. : 53

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.24ΣΧ Ανιχνευτής θραύσης κρυστάλων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 100%

Ανιχνευτής θραύσης κρυστάλων
Ο ανιχνευτής θραύσης τζαµιών είναι σε θέση να ανιχνεύσει πολλαπλές συχνότητες µέσω ειδικού 
µικροεπεξεργαστή ο οποίος παρακολουθεί τα ηχητικά επίπεδα του χώρου. Οι συχνότητες που λαµβάνει 
φιλτράρονται για να αποφεύγονται οι ψευδείς συναγερµοί.
-  Η τάση λειτουργίας του είναι 10-14AVC
-  Ο ανιχνευτής θραύσης παρέχει επαφές ρελαί 100VDC, 10VA και 500mA
-  Η ευαισθησία του ανιχνευτή ρυθµίζεται αυτόµατα
-  Η εµβέλεια του ανιχνευτή είναι 12”x12”

Εγκρίσεις συστηµάτων ασφαλείας : CE, EN50131-1, grade 2, Class II.
Στην τιµή περιλαµβανεται η προµηθεια όλων των υλικών δηλ. ο ανιχνευτής, η τυχόν βάση στήριξης, 
το καλώδιο σύνδεσης µε την κεντρική µονάδα και όλα τα απαραιτητα µικρουλικά και εργασία 
τοποθετησης και εγκατάστασης µαζί µε τις απαράιτητες δοκιµές. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

A.T. : 54

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.17ΣΧ.2 Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης

Σχετικό : ΝΑΗΛΜ 65.80.18 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 100%

 Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης συµβατικής τεχνολογίας    
Η κεντρική µονάδα πυρανίχνευσης συµβατικής τεχνολογίας θα είναι σχεδιασµένη και κατασκευασµένη 
σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και θα συµµορφώνεται µε τις υφιστάµενες πυροσβεστικές διατάξεις 
περί ενεργητικής πυροπροστασίας. Θα διαθέτει ισάριθµες φωτεινές ενδείξεις περιοχών, µία για 
κάθε ζώνη, ξεχωριστή για το συναγερµό ALARM και για βλάβη ζώνης FAULT καθώς και φωτεινή ένδειξη 
γενικού συναγερµού και γενικού σφάλµατος. Θα υπάρχει επίσης φωτεινή ένδειξη για παροχή 
ηλεκτρικού ρεύµατος 220V AC καθώς και σφάλµατος αυτού όπως επίσης και ένδειξη σφάλµατος της 
µπαταρίας του πίνακα.  Ο πίνακας θα περιλαµβάνει τουλάχιστον οκτώ ζώνες ανίχνευσης. Η κύρια 
τροφοδοσία του πίνακα πυρανίχνευσης θα πραγµατοποιείται από το δίκτυο της ∆ΕΗ. Θα διαθέτει 
ενσωµατωµένο φορτιστή και δύο συσσωρευτές για εφεδρική τροφοδοσία η οποία θα επαρκεί για 
συναγερµό 30 λεπτών και αυτονοµία τουλάχιστον 24 ωρών. Η µεταγωγή από τη µία πηγή ενέργειας 
στην άλλη θα γίνεται αυτόµατα.                            

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
- Ζώνες ανίχνευσης 8 
- Τροφοδοσία 230V AC 50Hz 
- Ονοµαστική τάση συστήµατος 24V DC 
-  Έξοδος σειρήνας 2Χ400mA 24 V DC 
- Χωρητικότητα ζώνης µέχρι 15 συσκευές ανά ζώνη 
- Προγραµµατιζόµενη χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης σειρήνων 0 έως 9 λεπτά  � ∆υνατότητα 
προσθήκης µεγαφωνικού συστήµατος 
- ∆υνατότητα προσθήκης ηλεκτρονικού τηλεφωνητή 
- Κωδικός πρόσβασης στους χρήστες.
Φαροσειρήνα πυρανίχνευσης συµβατικού τύπου
Θα χρησιµοποιείται για την ηχητική και οπτική ένδειξη του σήµατος συναγερµού.  Αποτελείται από 
το µεγάφωνο µε όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά στοιχεία παραγωγής της κατάλληλης ηχητικής 
συχνότητας και το ενσωµατωµένο στο µέσον της, φλας. 
Η συσκευή είναι σχεδιασµένη σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΕΝ54 Part 3 και είναι πλήρως 
εξελιγµένης συµβατικής µορφής.  
 Χαρακτηριστικά συσκευής-Λειτουργικά στοιχεία:
- Μεγάλη επιφάνεια φλας για µέγιστη ορατότητα
- ∆ιακριτικό σχήµα χαµηλού προφίλ, που ακουστικά είναι λίαν αποδοτικός παράγοντας, υψηλή ένταση 
σε χαµηλά επίπεδα ρεύµατος  
- 800ΗΖ συνεχής τόνος, 103dB (Α) στο 1 µέτρο, 18mA  
- 2400ΗΖ συνεχής τόνος, 106dB (Α) στο 1 µέτρο, 21mA  
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- Ενσωµατωµένος εξασθενητής, που µειώνει την ένταση κατά 15dB (Α) και το ρεύµα κατά 10mA  
- Ευρυγώνια, οµοιόµορφη διασκόρπιση του ήχου, εξασφάλιση καλής ακουστικής προς όλες τις 
κατευθύνσεις   
- Επίτοιχη τοποθέτηση  
- Κατασκευή από πλαστικό ABS για καλαισθησία στην εµφάνιση και αντίσταση στα κτυπήµατα. Χρώµα 
κόκκινο ή λευκό.  
- 15-33V τάση λειτουργίας  
- Στερεά κατασκευή µε στερεού τύπου ηλεκτρονικά, προστατευόµενα από ζηµιά κατά την εγκατάσταση  
- Θερµοκρασία λειτουργίας από -30° έως + 70°C, για συµβατικές σειρήνες  
- Υγρασία 93 στους 55°C.  
- Οι ήχοι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των BS 5839  
-  Προστασία IΡ66  
-  ∆υνατότητα ρύθµισης κατά την εγκατάσταση 14 διαφορετικών συνδυασµών τόνων, επιλεγόµενων µέσω 
ενσωµατωµένων διακοπτών DIP.  
-  Οι ήχοι και του πρώτου και του δεύτερου σταδίου είναι πολωµένοι  
-  Η ένταση του ήχου της σειρήνας και το ρεύµα είναι ανάλογα µε τον επιλεγέντα ήχο.  Οι τυπικές 
εντάσεις είναι 100-106dB (Α) στο 1 µέτρο, µε ρεύµα 14-21mA  Το φλας, το οποίο είναι 
ενσωµατωµένο στο µέσο της σειρήνας θα είναι ισχύος 0.6W. Τα χαρακτηριστικά του θα είναι:  
-  Ρυθµός φλας, µία φορά ανά 1.5 sec  
-  Χαµηλή κατανάλωση ρεύµατος 25mA στα 24V  
Το σύστηµα πυρανίχνευσης θα ακολουθεί το πρότυπο ΕΝ54.
Στην τιµή περιλαµβανεται η προµηθεια όλων των παραπάνω υλικών ,  η τυχόν βάση στήριξης, η 
συνδεσµολογία της µε όλους του αισθητηρες, η απαραίτητη καλώδιωση  της µονάδας και όλα τα 
απαραιτητα µικρουλικά και η εργασία τοποθετησης και εγκατάστασης µαζί µε τις απαραίτητες 
δοκιµές. 
Για την προµήθεια και εγκατάσταση  λαµβάνονται υπόψη οι Ελληνικοί Κανονισµοί περί Εσωτερικών 
Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και η πυροσβεστική διάταξη 15/2014.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 450,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

A.T. : 55

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.20ΣΧ Φαροσειρήνα πυρανίχνευσης συµβατικού τύπου

Σχετικό : ΝΑΗΛΜ 65.80.18 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 100%

Φαροσειρήνα πυρανίχνευσης συµβατικού τύπου
Θα χρησιµοποιείται για την ηχητική και οπτική ένδειξη του σήµατος συναγερµού.  Αποτελείται από 
το µεγάφωνο µε όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά στοιχεία παραγωγής της κατάλληλης ηχητικής 
συχνότητας και το ενσωµατωµένο στο µέσον της, φλας. 
Η συσκευή είναι σχεδιασµένη σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΕΝ54 Part 3 και είναι πλήρως 
εξελιγµένης συµβατικής µορφής.  
 Χαρακτηριστικά συσκευής-Λειτουργικά στοιχεία:
- Μεγάλη επιφάνεια φλας για µέγιστη ορατότητα
- ∆ιακριτικό σχήµα χαµηλού προφίλ, που ακουστικά είναι λίαν αποδοτικός παράγοντας, υψηλή ένταση 
σε χαµηλά επίπεδα ρεύµατος  
- 800ΗΖ συνεχής τόνος, 103dB (Α) στο 1 µέτρο, 18mA  
- 2400ΗΖ συνεχής τόνος, 106dB (Α) στο 1 µέτρο, 21mA  
- Ενσωµατωµένος εξασθενητής, που µειώνει την ένταση κατά 15dB (Α) και το ρεύµα κατά 10mA  
- Ευρυγώνια, οµοιόµορφη διασκόρπιση του ήχου, εξασφάλιση καλής ακουστικής προς όλες τις 
κατευθύνσεις   
- Επίτοιχη τοποθέτηση  
- Κατασκευή από πλαστικό ABS για καλαισθησία στην εµφάνιση και αντίσταση στα κτυπήµατα. Χρώµα 
κόκκινο ή λευκό.  
- 15-33V τάση λειτουργίας  
- Στερεά κατασκευή µε στερεού τύπου ηλεκτρονικά, προστατευόµενα από ζηµιά κατά την εγκατάσταση  
- Θερµοκρασία λειτουργίας από -30° έως + 70°C, για συµβατικές σειρήνες  
- Υγρασία 93 στους 55°C.  
- Οι ήχοι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των BS 5839  
-  Προστασία IΡ66  
-  ∆υνατότητα ρύθµισης κατά την εγκατάσταση 14 διαφορετικών συνδυασµών τόνων, επιλεγόµενων µέσω 
ενσωµατωµένων διακοπτών DIP.  
-  Οι ήχοι και του πρώτου και του δεύτερου σταδίου είναι πολωµένοι  
-  Η ένταση του ήχου της σειρήνας και το ρεύµα είναι ανάλογα µε τον επιλεγέντα ήχο.  Οι τυπικές 
εντάσεις είναι 100-106dB (Α) στο 1 µέτρο, µε ρεύµα 14-21mA  Το φλας, το οποίο είναι 
ενσωµατωµένο στο µέσο της σειρήνας θα είναι ισχύος 0.6W. Τα χαρακτηριστικά του θα είναι:  
-  Ρυθµός φλας, µία φορά ανά 1.5 sec  
-  Χαµηλή κατανάλωση ρεύµατος 25mA στα 24V  
Το σύστηµα πυρανίχνευσης θα ακολουθεί το πρότυπο ΕΝ54.
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Στην τιµή περιλαµβανεται η προµηθεια όλων των παραπάνω υλικών ,  η τυχόν βάση στήριξης, η 
απαραίτητη καλώδιωση σύνδεσης µε την κεντρική µονάδα και όλα τα απαραιτητα µικρουλικά και η 
εργασία τοποθετησης και εγκατάστασης µαζί µε τις απαραίτητες δοκιµές. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

A.T. : 56

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.27ΣΧ Κοµβία χειροκίνητης σήµανσης πυρκαγιάς

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 100%

Κοµβία χειροκίνητης σήµανσης πυρκαγιάς 
Σε ότι αφορά τα κοµβία χειροκίνητης σήµανσης πυρκαγιάς, ο κατευθυντικός σταθµός αναγγελίας 
είναι ηλεκτρικά συµβατός µε την σειρά των ανιχνευτών και συνδέεται απ' ευθείας µε δύο καλώδια 
σε έναν από τους βρόγχους σήµανσης και σε επικοινωνία µε τον πίνακα στέλνει δεδοµένα που 
αντιπροσωπεύουν την κατάστασή του.  Ο σταθµός αποτελείται από την πλάκα βάσης, το ηλεκτρονικό 
στοιχείο και το κάλυµµα.  Στην εµπρόσθια όψη φέρει µηχανισµό ενεργοποίησής του ο οποίος 
λειτουργεί µε δύο κινήσεις (µπουτόν απασφάλισης µοχλού και µοχλός ενεργοποίησης).  Η πλάκα 
βάσης έχει έτοιµα ανοίγµατα για την διέλευση καλωδίων.  Η συσκευή είναι καλαίσθητη και 
κατάλληλη για χωνευτή ή επίτοιχη τοποθέτηση ανάλογα µε το χώρο στον οποίο προορίζεται.  Ο 
σταθµός περιέχει περιστρεφόµενους δεκαδικούς διακόπτες για την τοποθέτηση εσωτερικού κωδικού 
ταυτότητος που ο πίνακας χρησιµοποιεί για να αναγνωρίσει τον τύπο της συσκευής.  Υπάρχει λυχνία 
LΕD η οποία αφεσβήνει σε κανονικές συνθήκες ηρεµίας και φανερώνει ότι ο σταθµός αναγγελίας 
λειτουργεί και βρίσκεται σε επικοινωνία µε τον πίνακα.  Όταν έχει ανιχνευθεί συναγερµός από τον 
πίνακα τότε το LΕD ανάβει συνεχώς στο σταθµό αναγγελίας.  Ο µηχανισµός συναγερµού είναι 
σχεδιασµένος για ασφαλή λειτουργία.  Ο σταθµός διαθέτει κλειδί επανένταξης που είναι το ίδιο µε 
το κλειδί του πίνακα πυρανίχνευσης.  
Οι λειτουργικές απαιτήσεις του  θα είναι:  
- Θερµοκρασία περιβάλλοντος: -10°C εως (+49°C).  
- Σχετική υγρασία:    95% χωρίς συµπύκνωση  
- Κατηγορία προστασίας:   IΡ-30  
- Τάση λειτουργίας:    24 VDC  
- Μέγιστο φορτίο βρόχου:   230 µΑ  
- ∆ιατοµή καλωδιώσεως εισόδου-εξόδου:  0,2-1,5 mm  
- Χρώµα καλύµµατος :    Κόκκινο RAL3000  
 Τό υλικό θα είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς. 
Στην τιµή περιλαµβανεται η προµηθεια όλων των υλικών, κοµβίο, βαση στήριξης. καλώδιο σύνδεσης 
µε την κεντρική µονάδα και όλα τα απαραιτητα µικρουλικά και εργασία τοποθετησης και 
εγκατάστασης µαζί µε τις απαράιτητες δοκιµές. 
Για την προµήθεια και εγκατάσταση  λαµβάνονται υπόψη οι Ελληνικοί Κανονισµοί περί Εσωτερικών 
Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και η πυροσβεστική διάταξη 15/2014

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

A.T. : 57

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.26ΣΧ Ανιχνευτής θερµοδιαφορικός

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 100%

Ανιχνευτής θερµοδιαφορικός
Οι θερµοδιαφορικοί ανιχνευτές θα διεγείρονται από µεταβολές της θερµοκρασίας ταχύτερες των 5�C 
ανά πρώτο λεπτό και θα λειτουργούν µε βάση την αρχή του αεροθαλάµου µε ρυθµιζόµενη βαλβίδα 
διαφυγής. Ανεξάρτητα από τον ρυθµό αύξησης της θερµοκρασίας οι ανιχνευτές θα διεγείρονται και 
όταν η θερµοκρασία του χώρου ξεπεράσει µια ορισµένη τιµή (π. χ. 70�C). 
Οι βάσεις των ανιχνευτών θα είναι απλές ή στεγανές ανάλογα µε τις συνθήκες του χώρου που θα 
τοποθετηθούν οι ανιχνευτές. Κάθε βάση θα φέρει ενδεικτική λυχνία (LED) που θα λειτουργεί όταν 
διεγείρεται ο ανιχνευτής. 
Η κατασκευή όλων των µεταλλικών τµηµάτων των ανιχνευτών θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Οι ανιχνευτές θα επαναττάσονται αυτόµατα µόλις αποκατασταθεί η κανονική θερµοκρασία στον χώρο. 
Τάση λειτουργίας : 16 έως 30V σε συνεχές ρεύµα.
Ρεύµα ηρεµίας   : 24 µA (µέγιστο). 
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Ρεύµα διέγερσης : 100 mA (µέγιστο). 
∆ιάταξη βοηθητικών εντολών : Με ηλεκτρονικό κύκλωµα ενσωµατωµένο στον ανιχνευτή που θα παρέχει 
την δυνατότητα δύο ανεξάρτητων βοηθητικών εντολών. Μία για την ενδεικτική λυχνία της βάσης και 
µία για αποµακρυσµένο φωτεινό επαναλήπτη πυρακτώσεως ισχύος τουλάχιστον 3W. 
Τρόπος προσαρµογής ανιχνευτή στην βάση: Κατά προτίµηση τύπου µπαγιονέτ µε ειδική ασφάλιση ώστε 
να αποκλείεται η αφαίρεση του ανιχνευτή από αναρµόδιο πρόσωπο. 
Οι ανιχνευτές του τύπου αυτού θα έχουν εναλλαξιµότητα µε όλους τους άλλους τύπους ανιχνευτών 
και δυνατότητα τοποθέτησης στην ίδια βάση. Στην τιµή περιλαµβανεται η προµηθεια όλων των 
υλικών, ανιχνευτής, βαση στήριξης. καλώδιο σύνδεσης µε την κεντρική µονάδα και όλα τα 
απαραιτητα µικρουλικά και εργασία τοποθετησης και εγκατάστασης µαζί µε τις απαράιτητες δοκιµές. 
Για την προµήθεια και εγκατάσταση  λαµβάνονται υπόψη οι Ελληνικοί Κανονισµοί περί Εσωτερικών 
Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και η πυροσβεστική διάταξη 15/2014

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

A.T. : 58

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.25ΣΧ Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός συµβατικού τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 100%

Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός συµβατικού τύπου  
Η αρχή λειτουργίας του στηρίζεται στην διάθλαση φωτεινής δέσµης λόγω εµφανίσεως καπνού και 
προσπτώσεως επί ευαίσθητου φωτοκύτταρου.  Ο φωτοηλεκτρονικός ανιχνευτής θα είναι 
κατασκευασµένος εξ ολοκλήρου από κυκλώµατα SOLlD STATE και θα έχει την δυνατότητα ανταποκρίσεως 
σε φωτιές υποβόσκουσες (SMOLDERING FIRE) αλλά και ταχείας καύσεως µ ε φλόγα. Ενδεικτικός λόγος 
σήµατος προς θόρυβο (2.0) για µειωµένη πιθανότητα ενεργοποίησης του ανιχνευτή από οποιαδήποτε 
παρασιτική πηγή.  Ο ανιχνευτής καπνού θα διαθέτει χρονοκύκλωµα καθυστερήσεως ενεργοποιήσεως 
συναγερµού και συγκεκριµένα:  α. Σε κατάσταση ηρεµίας η φωτοδίοδος εκποµπή οπτικού σήµατος 
δειγµατοληψίας ανά χρονικό ενδεικτικό διάστηµα 8" (sec). Με την είσοδο καπνού στον σκοτεινό 
θάλαµο ο οπτικός παλµός δειγµατοληψίας θα επιταχύνεται σε 1 παλµό ανά sec.  β. ∆υο επιτυχείς 
δειγµατοληψίες ανά 1 "(sec) δίνουν σήµα συναγερµού.    Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίζεται ο 
έλεγχος και η επιβεβαίωση της εντολής συναγερµού αποφεύγοντας την περίπτωση ενεργοποιήσεως από 
τυχαίο συµβάν διελεύσεως µικρής ποσότητας καπνού από τον ανιχνευτή. Εφόσον ο ανιχνευτής 
ενεργοποιηθεί η λυχνία LΕD παραµένει συνεχώς αναµµένη έως ότου διακοπεί η τάση λειτουργίας του 
από τον πίνακα πυρανιχνεύσεως. Η ευαισθησία του ανιχνευτή θα έχει ρυθµιστεί από το εργοστάσιο 
κατασκευής του αλλά µπορεί να ρυθµιστεί και κατά βούληση.  Η δοκιµή συναγερµού του ανιχνευτή 
επιτυγχάνεται µέσω ειδικής βυσµατικής κάρτας άνευ χρησιµοποιήσεως καπνού.  Ενδεικτικές 
λειτουργικές απαιτήσεις:  
-  Θερµοκρασία λειτουργίας:  Από -10C έως +49 °C.  
-  Σχετική υγρασία:    10%  έως 93%  χωρίς συµπύκνωση  
-  Τάση λειτουργίας:   24 VDC  
-  Ένταση ρεύµατος λειτουργίας : Μέγιστο 120 µΑ  
-  Ένταση ρεύµατος σε κατάσταση συναγερµού: Μέγιστο 100 mA
Στην τιµή περιλαµβανεται η προµηθεια όλων των υλικών, ανιχνευτής, βαση στήριξης. καλώδιο 
σύνδεσης µε την κεντρική µονάδα και όλα τα απαραιτητα µικρουλικά και εργασία τοποθετησης και 
εγκατάστασης µαζί µε τις απαράιτητες δοκιµές. 
Για την προµήθεια και εγκατάσταση  λαµβάνονται υπόψη οι Ελληνικοί Κανονισµοί περί Εσωτερικών 
Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και η πυροσβεστική διάταξη 15/2014.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

A.T. : 59

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.28ΣΧ Καταγραφική µονάδα συστήµατος κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης ( CCTV )

Σχετικό : ΝΑΗΛΜ 65.80.18 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 100%

Καταγραφική µονάδα συστήµατος κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης ( CCTV )
Θα υποστηρίζει µέχρι 16 κάµερες. Θα είναι απολύτως συµβατής τεχνολογίας µε το πρωτόκολλο H.264. 
- Η καταγραφή θα µπορεί να ρυθµιστεί σε D1 µε ταχύτητα 400 fps για τα 16 κανάλια εικόνας.
 - Θα µπορεί να συνδεθεί σε δίκτυο και να εκτελεί ταυτόχρονη αναπαραγωγή. 
-  Θα διαθέτει έξοδο για σύνδεση video και VGA για σύνδεση σε οθόνη υπολογιστή. 
-  Θα µπορεί να συνδεθεί σε δίκτυο µέσω καλωδίου UTP cat 6 µε πριζάκι RJ-45 10/100Mbps. 
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-  Σε περίπτωση εγγραφής σε video θα εγγράφεται κωδικός για αποφυγή αλλοίωσης των δεδοµένων.  
-  Θα διαθέτει πολλαπλή ταυτόχρονη λειτουργία  (pentaplex): ζωντανή παρακολούθηση, καταγραφή, 
αναπαραγωγή, backup, αποµακρυσµένη παρακολούθηση (και µέσω κινητού τηλεφώνου). 
 - Θα γίνεται back up σε αφαιρούµενο δίσκο ή/και USB Flash Disk ή/και δίσκο δικτύου.  
- Θα περιλαµβάνει όσο το δυνατόν µεγαλύτερης χωρητικότητας σκληρό δίσκο (τουλάχιστον 2 ΤΒ). 
- Θα λειτουργεί µε τάση 12 VDC. Το τροφοδοτικό θα περιλαµβάνεται στο σύστηµα.
 - Θα διαθέτει ελληνικό menu. 
- Η µονάδα θα περιλαµβάνει οθόνη τουλάχιστον TFT 22".  
Θα διαθέτει πιστοποίηση σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τα πρότυπα:  2004/108/EC , EN 
55022:2010, EN 55024:2010, EN 50130-4:2011, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-4-
2:2009, EN 61000-4-3:2006+A2:2010, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2006, EN 61000-4-6:2009, EN 
61000-4-8:2009, EN 61000-4-11:2004
Γενικά το σύστηµα θα καταγράφει τον χώρο αποθήκευσης των αρχαιολογικών ευρηµάτων τον 
περιβάλλοντα  χώρο  και τον χώρο των εργαστηρίων. Η καταγραφή στους χώρους εργαστηρίων θα 
γίνεται µετά το πέρας εργασίας και την αποχώρηση των εργαζοµένων. To σύστηµα θα υποστηρίζεται 
από UPS. 
Στην τιµή περιλαµβανεται η προµηθεια όλων των παραπάνω  υλικών, η τυχόν βάση στήριξης, η 
ηλεκτρική της σύνδεση µε όλες τις κάµερες  και όλα τα απαραιτητα µικρουλικά και εργασία 
τοποθετησης και εγκατάστασης µαζί µε τις απαραίτητες δοκιµές. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 1.500,00

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια

A.T. : 60

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.29ΣΧ Κάµερα εξωτερικων χωρων

Σχετικό : ΝΑΗΛΜ 65.80.18 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 100%

Κάµερα εξωτερικών χωρων
Θα διαθέτει αισθητήρα έγχρωµης λήψης 1/3". Υψηλή ανάλυση µεγαλύτερη από 500 TV L. Με ελάχιστη 
ευαισθησία, 0.1Lux / F1.4, 0 Lux (IR ON), 5×36 IR LED. Απόσταση ευκρινούς λήψης τουλάχιστον 
50m.
Θα τροφοδοτείται µε DC12V±10% και όχι περισσότερο από 400 mA.  
Θα διαθέτει λειτουργία αυτόµατης ισορρόπησης χρώµατος και αυτόµατου ελέγχου απολαβής. 
Θα συµπεριλαµβάνεται βάση. 
Η σύνδεση µε την καταγραφική µονάδα θα γίνει µε καλώδιο RG 59 και η τροφοδοσία µε καλώδιο 2 × 
1,5 mm2 .
Οι εξωτερικές κάµερες θα είναι στεγανή επιπέδου ΙΡ 66 και θα διαθέτει αντιβανδαλιστικό 
περίβληµα: ΙΚ10
Θα διαθέτει πιστοποίηση σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τα πρότυπα:  2004/108/EC ή 2014/30/EU, 
2011/65/EU, EN 55022:2010, EN 55024:2010, EN 50130-4:2011, EN 61000-3-3:2013, 
Στην τιµή περιλαµβανεται η προµηθεια όλων των υλικών δηλ. η κάµερα, η τυχόν βάση στήριξης, το 
καλώδιο σύνδεσης µε την κεντρική µονάδα και την ηλεκτρική τροφοδοσία και όλα τα απαραιτητα 
µικρουλικά και εργασία τοποθετησης και εγκατάστασης µαζί µε τις απαράιτητες δοκιµές. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

A.T. : 61

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.29ΣΧ.1 Κάµερα εσωτερικών χωρων

Σχετικό : ΝΑΗΛΜ 65.80.18 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 100%

Κάµερα εσωτερικων χώρων
Θα διαθέτει αισθητήρα έγχρωµης λήψης 1/3". Υψηλή ανάλυση µεγαλύτερη από 500 TV L. Με ελάχιστη 
ευαισθησία, 0.1Lux / F1.4, 0 Lux (IR ON), 5×36 IR LED. Απόσταση ευκρινούς λήψης τουλάχιστον 
50m.
Θα τροφοδοτείται µε DC12V±10% και όχι περισσότερο από 400 mA.  
Θα διαθέτει λειτουργία αυτόµατης ισορρόπησης χρώµατος και αυτόµατου ελέγχου απολαβής. 
Θα συµπεριλαµβάνεται βάση. 
Η σύνδεση µε την καταγραφική µονάδα θα γίνει µε καλώδιο RG 59 και η τροφοδοσία µε καλώδιο 2 × 
1,5 mm2 .

Θα διαθέτει πιστοποίηση σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τα πρότυπα:  2004/108/EC ή 2014/30/EU, 
2011/65/EU, EN 55022:2010, EN 55024:2010, EN 50130-4:2011, EN 61000-3-3:2013, 
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Στην τιµή περιλαµβανεται η προµηθεια όλων των υλικών δηλ. η κάµερα, η τυχόν βάση στήριξης, το 
καλώδιο σύνδεσης µε την κεντρική µονάδα και την ηλεκτρική τροφοδοσία και όλα τα απαραιτητα 
µικρουλικά και εργασία τοποθετησης και εγκατάστασης µαζί µε τις απαράιτητες δοκιµές. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

A.T. : 62

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.32.1ΣΧ UPS  LED  850 VA

Σχετικό : ΝΑΗΛΜ 65.80.18 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 100%

Το έργο αφορά την προµήθεια ενός Συστήµατος Αδιαλείπτου Τροφοδοσίας
(UPS), Line interactive , µονοφασικής εισόδου/εξόδου, µε προσοµειωµενη ηµιτονοειδή τάση στην 
έξοδο. Θα διαθετει µικροεπεξεργαστή ελέγχου και ενσωµατοµενο κύκλωµα σταθεροποίησης, εκκίνηση 
χωρίς την ύπαρξη δικτύου, ευανάγνωστη οθόνη LED, γρήγορη φόρτιση των µπαταριών , θα διαθετουν 
τουλαχιστον εξοδους µια σουκο πρίζα και µια πριζα Η/Υ θηλυκό. Θα διαθέτει µπαταρία 1χ12v9ah.    
Ισχύς του UPS: 850 VA (480 Watt)
Χρόνος αυτονοµίας: τουλάχιστον 10 min (50% φορτίο) και 4 min (100% φορτίο) 
Το UPS πρέπει οπωσδήποτε να φέρει σήµανση CE.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 130,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα

A.T. : 63

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.32.2ΣΧ UPS  LED  1500VA

Σχετικό : ΝΑΗΛΜ 65.80.18 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 100%

Το έργο αφορά την προµήθεια ενός Συστήµατος Αδιαλείπτου Τροφοδοσίας
(UPS), Line interactive , µονοφασικής εισόδου/εξόδου, µε προσοµειωµενη ηµιτονοειδή τάση στην 
έξοδο. Θα διαθετει µικροεπεξεργαστή ελέγχου και ενσωµατοµενο κύκλωµα σταθεροποίησης, εκκίνηση 
χωρίς την ύπαρξη δικτύου, ευανάγνωστη οθόνη LED, γρήγορη φόρτιση των µπαταριών , θα διαθετουν 
τουλαχιστον εξοδους µια σουκο πρίζα και µια πριζα Η/Υ θηλυκό. Θα διαθέτει µπαταρία 2χ12v9ah.    
Ισχύς του UPS: 1500 VA (900 Watt)
Χρόνος αυτονοµίας: τουλάχιστον 10 min (50% φορτίο) και 4 min (100% φορτίο) 
Το UPS πρέπει οπωσδήποτε να φέρει σήµανση CE.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

A.T. : 64

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.33ΣΧ Προβολέας  led τύπου spot µε αισθητηρα κίνησης

Σχετικό : ΝΑΗΛΜ 65.80.18 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 100%

Προµήθεια, προσκόµιση και εγκατάσταση Προβολέα  led τύπου spot µε αισθητηρα κίνησης    µε όλα 
τα εξαρτήµατα που απαιτούνται για την στήριξή του σε στύλο , τοιχο ή έδαφος  
Πιστοποιηµένη στεγανότητα ΙΡ65 και RoHS - CE test stardards.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Λειτουργία εως και 30.000 ώρες   
Συµπαγές σώµα αλουµινίου µε ανθεκτική γυάλινη πρόσθια επιφάνεια και  αντοχή σε κραδασµούς και 
χτυπήµατα.
Τάση λειτουργίας 230 V
Κατανάλωση εως 30 watt 
Φωτεινότητα περιπιυ 2400 lumens
Χρώµα φωτός Θερµό λευκό 3000Κ
Γωνία δέσµης 120 µοίρες
Χρώµα περιβλήµατος Μαύρο
Στεγανότητα IP65
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Χρονοκαθυστέρηση 10 sec – 7 min
Απόσταση ανίχνευσης 5 – 12 µέτρα
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  

Ευρώ (Αριθµητικά): 75,00

(Ολογράφως) : εβδοµήντα πέντε

A.T. : 65

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.19ΣΧ.1 Εσωτερική σειρήνα  µε ενσωµατωµένο φλάς

Σχετικό : ΝΑΗΛΜ 65.80.18 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 100%

Εσωτερική σειρήνα  µε ενσωµατωµένο φλάς.Τάση τροφοδοσίας 7 - 14 V DC.  Υλικό κατασκευής
PVC

Εγκρίσεις συστηµάτων ασφαλείας : CE, EN50131-1, grade 2, Class II.
Στην τιµή περιλαµβανεται η προµηθεια όλων των παραπάνω υλικών ,  η τυχόν βάση στήριξης, η 
απαρίτητα καλώδιωση σύνδεσης µε την κεντρική µονάδα και όλα τα απαραιτητα µικρουλικά και 
εργασία τοποθετησης και εγκατάστασης µαζί µε τις απαράιτητες δοκιµές. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

A.T. : 66

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9337.2.1 Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό ∆ιατοµής 3 Χ 2,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 100%

Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος
µέτρου καλωδίου ΝΥY, 1000 W µέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιµεντοσωλήνα.
(1 m)
 9337. 2   τριπολικό   
 9337. 2. 1 Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής:  3 Χ 2,5mm2

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,47

(Ολογράφως) : έξι και σαράντα επτά λεπτά

A.T. : 67

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.41.08ΣΧ Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονοµ. τάσης 600/1000 V µε µόνωση από µανδύα PVC 
διατοµής 5x 16 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 100%

Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε 
φορέα, σε µονωτήρες, µέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου µε χάλκινους αγωγούς και µόνωση από 
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονοµαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (µονόκλωνος αγωγός), E1VV
-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τοµέα), περιλαµβανοµένων των υλικών 
στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα, ακροδέκτες, µούφες, κασσιτεροκόλληση, 
ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των µετρήσεων και ελέγχων.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) καλωδίου  

 ∆ιατοµής 5 x 16 mm2

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T. : 68

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.40.03ΣΧ Προµήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση πίνακα ηλεκτρικής παροχής   εντός ερµαρίου 
∆ιαστάσεων 82 Χ 55 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

  Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο µε τα όργανά του πλήρης 
(διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου 
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και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ 
µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολίου 
και δύο στρώµατα εψηµένου βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια και εργασία εσωτερικής 
συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του 
τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς 
και κάθε εργασία γιά τη δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία  στεγανός προστασίας Ρ43 επίτοιχος 
∆ιαστάσεων 82 Χ 55 cm.Θα περιλαµβάνει µεταλλική πόρτα µε κλειδαριά και µετόπη για τον ασφαλή 
χειρισµό των οργάνων. Επίσης θα πρέπει να υπάχει και χόρος για µελλονιτική επέκαταση 
τουλάχιστον 25%.
Θα συµπεριλαµβάνει τα παρακάτω όργνανα ράγας:
Έναν (1) γενικό διακότη τριφασικό 3Χ63Α
Ένα (1) Ρελέ διαφυγής τετραπολικό 4Χ63Α 0,03 ή 0,1A ρεύµα διαρροής
τρεις (3) µονοπολικές βάσεις ασφαλειών τύπου NEOZED µε τα ανάλογα φισίγγια 63Α.
τρεις (3) µικροαυτόµατοι αναχωρήσεων τριπολικοί έως 50Α.
ενδικτικές λυχνίες για την παροχή στην πόρτα του πίνακα
ενδικτικές λυχνίες ράγας για τις τρεις αναχορήσεις. 

Τιµή ανά τεµάχιο.

Ευρώ (Αριθµητικά): 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια

A.T. : 69

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.40.01ΣΧ Προµήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση πίνακα ηλεκτρικής παροχής

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Προµήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση   µεταλλικού ή πλαστικού πίνακα µονοφασικης παροχής 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια του ηλεκτρικού πίνακα µετά των απαιτουµένων εξαρτηµάτων στερέωσης 
του και η εγκατάστασή του  συµπεριλαµβανοµένης της στερέωσής και της ηλεκτρικής σύνδεσής του. 

Ο πίνακας θα περιέχει ένα µικροαυτόµατο 25Α, δύο  µικροαυτόµατους 16A, ένα διπολικό διακόπτη 
ράγας 40 Α, µία τηκόµενη ασφάλεια ράγας 25Α πορσελάνης, καθώς και στυπιοθλίπτες για την είσοδο 
και έξοδο των καλωδίων.

Τιµή ανά τεµάχιο.

Ευρώ (Αριθµητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

A.T. : 70

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 66.50ΣΧ.1 Προµήθεια και τοποθέτηση , κεντρικού, ψηφιακού,   inverter  ταχυθερµαντήρα, 
µονοφασικού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24 100%

Προµήθεια και τοποθέτηση  µονοφασικού, κεντρικού, ψηφιακού,   inverter  ταχυθερµαντήρα µε 
τηλεχειριστήριο ,  ισχύος περίπου 5 kw . Θα  µπορεί να καλύψει οποιοδήποτε σηµείο στο οποίο 
απαιτείται ζεστό νερό Κατάλληλο για χρήση  σε επαγγελµατικό χώρο. θα έχει δυνατότητα ρύθµισης 
της µέγιστης ισχύος λειτουργίας .Θα διαθέτει οθόνη ψηφίων LED & επιλογείς αφής για ρυθµίσεις . 
Να έχει δυνατότητα ρύθµισης της θερµοκρασίας   από 25°C έως 55°C. περίπου,  Ηλεκτρονική και 
µηχανική ς προστασίας από υπερθέρµανση, Αυτόµατη  ενεργοποίηση/απενεργοποίηση   µε την ροή του 
νερού , συνεχή αυτοδιάγνωση καλής λειτουργίας και βλαβών, προστασία από διαρροή ρεύµατος   
Να έχει δυνατότητα τοποθέτησης µε δύο τρόπους, ελεύθερης ροής και γραµµής (πιέσεως) και να 
συνδεθεί  µε τον ηλιακό θερµοσίφωνα, και  µε το µπόιλερ της κεντρικής θέρµανσης.  Ενδεικτική 
παροχή νερού από 2-3 λίτρα ανά λεπτό ανάλογα µε την θερµοκρασία του. ήτοι  προµήθεια,  
προσκόµισις, εγκατάστασις και σύνδεσις προς γραµµήν ηλεκτρικού
ρεύµατος  και  δίκτυα θερµού-ψυχρού ύδατος µετά των απαιτουµένων µικρουλικών και
της εργασίας διά παραδοσιν αυτού σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιµή ανά τεµαχιο πληρως εγκατεστηµενο και συνδεδεµενο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 400,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια
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A.T. : 71

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.ΣΧ.02 Ιστός οδόφωτισµού από σίδηρο  µε την βάση του από σκυρόδεµα ύψους 3,50 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 100 100%

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ιστών οδοφωτισµού από σιδηροσωληνα χωρίς ραφή, 
σταθερής διατοµής και πάχος ελασµατος ανάλογα µε την διατοµή και το ύψος του ιστού. Θα είναι 
κατασκευής εργοστασίου πιστοποιηµενου µε ISO 9001 και θα φερει σήµανση CE. Ο ιστός και η 
τοποθετηση αυτου θα γίνει συµφωνα µε τις οδηγιες του κατασκευαστή και σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ 05-07
-01-00 "Υποδοµή Οδοφωτισµού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα".

Στην τιµές µονάδας περιλαµβάνονται και οι εξής επιµέρους εργασίες/υλικά: 

- Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους.

- Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων µε το ενσωµατωµένο σύρµα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 
"Συστήµατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων"  

- Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε µε σκυρόδεµα είτε µε άµµο λατοµείου, µε βάση 
την τυπική διατοµή  

- Τα φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων µε το κάλυµµά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως 
τοποθετηµένα.

- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης   

- Όλα τα  καλώδια τροφοδοσίας των ιστών.

- H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του ιστού  µε ενσωµατωµένο κλωβό αγκύρωσης από 
γαλβανισµένες εν θερµώ ράβδους και το φρεάτιο έλξης καλωδίων µε το χυτοσιδηρό κάλυµµα    

- Tο ακροκιβώτιο του ιστού µε την θυρίδα και την διάταξη µανδάλωσής της. 

- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης µε οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω 

- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού µε µη συρικνούµενη τσιµεντοκονία, µετά το 
αλφάδιασµα και την σύσφιγξη των κοχλιών. 

- Oι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις. 

Τιµή ανά εγκατεστηµένο ιστό οδοφωτισµού από σιδηροσωλήνα, µε σήµανση CE, ανάλογα µε το ύψος 
του, ως εξής:

 Σιδηροιστός οδοφωτισµού Φ100mm µε την βάση του από σκυρόδεµα, ύψους 3,50 m.

Ευρώ (Αριθµητικά): 760,00

(Ολογράφως) : επτακόσια εξήντα

A.T. : 72

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 66.40ΣΧ.1 Προµήθεια και εγκατάσταση Κλιµατιστικού µηχάνηµατος ψυκτικής απόδοσης τουλάχιστον 
9.000 Btu / hr

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Προµήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιµές λειτουργίας Κλιµατιστικού µηχάνηµατος ψυκτικής 
απόδοσης τουλάχιστον 9.000 Btu / hr και θερµικής απόδοσης τουλάχιστον 9.500 Btu / hr.  
Ενεργειακή κλάση Α τόσο για την ψύξη όσο και για τη θέρµανση.  Τεχνολογία Inverter.  Εγγύηση 
καλής λειτουργίας του συµπιεστή διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ηµερολογιακών ετών.   Εγγύηση 
καλής λειτουργίας των υπόλοιπων µερών διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ηµερολογιακού έτους.   
Ασύρµατο τηλεχειριστήριο. Ψυκτικό µέσο, το οποίο να χαρακτηρίζεται από µηδενικό συντελεστή 
µείωσης του όζοντος (οικολογικό).  Ελάχιστη εσωτερική στάθµη θορύβου : όχι περισσότερα από 25 
dB   Οικονοµική λειτουργία ψύξης και θέρµανσης.   Φίλτρο καθαρισµού αέρα.   Ευρεία και µακρινή 
ροή αέρα.   Αυτόµατη περσίδα.  Λειτουργίες αυτοδιάγνωσης και αυτόµατης επανεκκίνησης.  
Προγραµµατισµός 24 ωρών. Προµήθεια µοναδων  και ηλεκτρολογική σύνδεση αυτής    ήτοι   συσκευή   
επί   τόπου   µετά  καλωδίου, ρευµατολήπτου,  ρακόρ  και  της  εργασίας  πλήρους εγακαταστασης 
µε όλα τα απαραίτητα µικροϋλικά εγκαταστάσεως  και  συνδέσεως  στα  δίκτυα και  παραδοτέα σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιµή ανά κλιµατιστικλη µονάδα πλήρως εγκατεστηµένη (τεµ)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 400,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια

A.T. : 73

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 66.40ΣΧ.2 Προµήθεια και εγκατάσταση  κλιµατιστικού µηχάνηµατος ψυκτικής απόδοσης τουλάχιστον 
18.000 Btu / hr  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Προµήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιµές κλιµατιστικού µηχάνηµατος ψυκτικής απόδοσης 
τουλάχιστον 18.000 Btu / hr και θερµικής απόδοσης τουλάχιστον 19.000 Btu / hr.  Ενεργειακή 
κλάση Α για την ψύξη και Α++ για τη θέρµανση.   Τεχνολογία Inverter.    Ασύρµατο 
τηλεχειριστήριο   Λειτουργία αφύγρανσης.   Ψυκτικό µέσο, το οποίο να χαρακτηρίζεται από 
µηδενικό συντελεστή µείωσης του όζοντος (οικολογικό)  Ελάχιστη εσωτερική στάθµη θορύβου : όχι 
περισσότερα από 30 dB.   Οικονοµική λειτουργία ψύξης και θέρµανσης  Φίλτρο καθαρισµού αέρα   
Ευρεία και µακρινή ροή αέρα.  Αυτόµατη περσίδα.   Λειτουργίες αυτοδιάγνωσης κα  αυτόµατης 
επανεκκίνησης.  Προγραµµατισµός 24 ωρών. Εγγύηση καλής λειτουργίας του συµπιεστή διάρκειας 
τουλάχιστον πέντε (5) ηµερολογιακών ετών.  Εγγύηση καλής λειτουργίας των υπόλοιπων µερών 
διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ηµερολογιακού έτους.   Προµήθεια και εγκατάσταση της µονάδας µε 
όλα τα απαραίτητα υλικά και ηλεκτρολογική σύνδεση αυτής . Προµήθεια µοναδων  και ηλεκτρολογική 
σύνδεση αυτής    ήτοι   συσκευή   επί   τόπου   µετά  καλωδίου, ρευµατολήπτου,  ρακόρ  και  της  
εργασίας  πλήρους εγακαταστασης µε όλα τα απαραίτητα µικροϋλικά εγκαταστάσεως  και  συνδέσεως  
στα  δίκτυα και  παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιµή ανά κλιµατιστικλη µονάδα πλήρως εγκατεστηµένη (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια

A.T. : 74

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 12.14.01.41 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (µε ελάχιστη 
απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2  
Ονοµ. διαµέτρου DN 32 mm / ΡΝ 16 atm

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6622.1 100%

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά
ΕΝ 12201-2 για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση
οµβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,
PE40), την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο:
σωλήνες DN/OD), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:
λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του
τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,
πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση -peelable
layer).

O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται
µε την ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) 
ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.

Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη
τιµή SDR 

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που
καθορίζονται στο Πρότυπο.

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,
µεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές
έχουν εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα.

Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών
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χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.  

Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται:

α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
µεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών
τεµαχίων από ΡΕ.
β. Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των
ειδικών τεµαχίων τους από ΡΕ  µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt
welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
δ. Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου
σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από
πολυαιθυλένιο µε το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά
πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης
δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο
εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών
άρθρων.

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου,
ανά τύπο, ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση, ως εξής:

 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 
MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 Ονοµ. διαµέτρου DN 32 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm.                                                                                                            

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,30

(Ολογράφως) : τρία και τριάντα λεπτά

A.T. : 75

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8165.1.1 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm Μιάς σκάφης διαστ.  
περίπου 35 Χ 40 Χ 13 cm µήκους 1,20 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%

Νεροχύτης  χαλύβδινος,  ανοξείδωτος,  πλάτους  περίπου 50 cm  πλήρης µε βαλβίδα
(στραγγιστήρα),  πώµα, σωλήνα υπερχειλίσεως και στηρίγµατα, δηλαδή νεροχύτης και
λοιπά  γενικά  εξαρτήµατα  και υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
γιά λειτουργία
(1 τεµ)
  8165.  1    µιάς σκάφης           
  8165. 1.  1  ∆ιαστάσεων περίπου  35 Χ 40 X 13 cm, µήκους  1,20 m

Ευρώ (Αριθµητικά): 173,17

(Ολογράφως) : εκατόν εβδοµήντα τρία και δέκα επτά λεπτά

A.T. : 76

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.3.3 Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος 
Νεροχύτη διαµέτρου Φ 3/4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

Αναµικτήρας  (µπαταρία)  θερµού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος
δηλαδή  αναµικτήρας  και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως
και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
  8141.  3   νεροχύτη                       0                            
  8141. 3.  3  ∆ιαµέτρου   3/4        ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 76,49

(Ολογράφως) : εβδοµήντα έξι και σαράντα εννέα λεπτά
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A.T. : 77

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8166.1 Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο µιάς σκάφης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%

Σιφώνι  νεροχύτου (µαρµάρινου  ή  ανοξείδοτου) από  πολυαιθυλένιο   µε  όλα  τα
εξαρτήµατα,   υλικά  συγκολλήσεως,  συνδέσεως  και  στηρίξεως  και  την  εργασία
εγκαταστάσεως και προσαρµογής στο δίκτυο αποχετεύσεως
(1 τεµ)
  8166.   1    µιάς σκάφης

Ευρώ (Αριθµητικά): 33,02

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και δύο λεπτά

A.T. : 78

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8043.1.2 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C., 6,0  atm, ∆ιαµέτρου 40  mm

Κωδικός αναθεώρησης:

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 60 C
6,0  atm,  γιά σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση
µε   διαµορφούµενη   µούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο
στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται  τα  ειδικά τεµάχια κάθε
σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1 m)
 Πιέσεως     6    atm
 ∆ιαµέτρου   40     mm

Ευρώ (Αριθµητικά): 8,64

(Ολογράφως) : οκτώ και εξήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 79

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8168.2 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ διαστάσεων 42 Χ 60 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ  δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες
µε κοµβία χρωµέ, µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 τεµ)
  8168.   2  ∆ιαστάσεων  42 Χ 60  cm

Ευρώ (Αριθµητικά): 26,21

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και είκοσι ένα λεπτά

A.T. : 80

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.5.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαµέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώµατος 0,75 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώµατος      0,75  mm  τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά
τεµάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση µε ήλους) και
συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσµοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1 m)
  8041. 5.  1  Εξωτ. ∆ιαµέτρου   15     mm

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,08

(Ολογράφως) : επτά και οκτώ λεπτά

A.T. : 81

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 69.1 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από πολυπροπυλένιο (PP) Φ75mm
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Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

ΠΠλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από από πολυπροπυλένιο (PP) Φ75mm σύµφωνα µε τις Ευρωπαικές 
προδιαγραφές ΕΝ 1451, γιά σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε 
διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιοστεγανότητας, πλήρως 
τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους σωληνογραµµής.

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Κηφισιά,  ..................

Οι µελετητές

Κηφισιά,  ..................

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 Κηφισιά,  ..................

Ιάκωβος Συρίγος
Πολιτικός Μηχανικός

∆ήµητρα ∆ηµάκα
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Η Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών

Ελένη Γιαννιτσοπούλου 
Πολιτικός Μηχανικός

Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη του 
Τµήµατος Μελετών και Προγραµµατισµού

Βασιλική Παπαβασιλείου 
Πολιτικός Μηχανικός
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