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 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ 

 
Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός του κατ΄ αποκοπή τιμήματος με το οποίο 

θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη 

Διακήρυξη. 

Το κατ΄ αποκοπή τίμημα του παρόντος τιμολογίου, αναφέρεται σε έργα (σύνολα εργασιών), πλήρως 

και άρτια περαιωμένα και περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για την πλήρη εκτέλεση του συνόλου των 

εργασιών του όλου έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται 

στη Διακήρυξη. 

 

1. Το κατ’ αποκοπή τίμημα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται σε σύνολα εργασιών, όπως 

περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, τα οποία θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Το κατ’ 

αποκοπή τίμημα περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών 

καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα 

λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των 

μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα 

χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, από το κατ΄ αποκοπή τίμημα 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. Στο κατ΄ αποκοπή τίμημα, 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1. Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 

εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη 

διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 

βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, 

επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, 

τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες 

μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα 

άρθρα του Τιμολογίου.  

 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών 

μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε 

κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, 

σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές 

και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 

1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του 

τιμολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 

συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών 

(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 

οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε 

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων 

αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά 

τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού 

(εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών 
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συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού 

ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 

εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και 

δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, 

σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 

στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής 

θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό 

χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των 

υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά 

περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και 

μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις 

ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας 

των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή 

οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 

σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή 

στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 

Δημόσιο 

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά 

έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά 

μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 

κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων 

προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης 

ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, 

της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων 

προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους 

(εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 

φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 

δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, 

εργασία κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 

εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες 

εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες 

περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η 

αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα 

καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον 

χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις 

(που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν 

απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε 

ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 

ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 

προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 
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παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 

επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

 Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων 

υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 

προσωπικού που οφείλονται: 

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

κ.λπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των 

εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά 

φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που 

προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 

ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 

οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε 

άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις 

θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την 

Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία 

πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για 

την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του 

κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που 

προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω 

προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη 

αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης 

χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του 

έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των 

στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), 

κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού 

εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. 

υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 

[ΟΚΩ]),  

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο 

χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους 

καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της 

Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών 

που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί 

δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη). 
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1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 

εντοπιζόμενων 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 ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά 

όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις 

για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των 

εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης 

χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των 

συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε 

υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 

δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του 

Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου 

(μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή 

βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων 

χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος 

προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή 

επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των 

εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την 

εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία 

οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων 

που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, 

τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός 

αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 

εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και 

ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες 

Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 

πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας 

των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 
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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. 

Tο κατ΄ αποκοπή τίμημα του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνεται κατά το ποσοστό Γενικών 

Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως 

δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν 

συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και 

επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων 

κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα 

πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού 

των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 

περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 

βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων 

του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, 

εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 

εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 

λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και 

αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση 

του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και σύμφωνα 

με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης 

(π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του 

έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις, 

εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας 

και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 

εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να προκύψουν 

κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, 

απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη 

καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, 

τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 
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(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη 

χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων 

Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση 

μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής 

απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). 

Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το 

επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, 

τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση 

αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού  

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους 

περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος 

έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον 

Κύριο του Έργου. 

 

 

 

 

 

  

ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ (ΑΡΘΡΟ Α). 
 

ΑΡΘΡΟ Α 

Όλες οι απαιτούμενες  εργασίες για την «Αποπεράτωση του Νέου Δικαστικού Μεγάρου Χίου»,  

σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές, τα σχέδια της μελέτης, τις λεπτομέρειες, τα συμβατικά τεύχη 

μελέτης και δημοπράτησης του έργου.  

Στο κατ’ αποκοπή τίμημα του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η κατά τρόπο πλήρη, άρτιο, 

έντεχνο και σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τα συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης, 

τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, εκτέλεση του συνόλου 

των εργασιών ανεξάρτητα από την στάθμη κατασκευή τους, που απαιτούνται για την πλήρη 

ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.  
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ΑΡΘΡΑ 

1. ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΙΟΥ 

 

1.1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
1.1.1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ 

A.T. : 001   

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β\21.01.02.02 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων, Αντλητικά 

συγκροτήματα  ηλεκτροκίνητα, ισχύος 1,0 έως 2,5 kW 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2185 

Για την άντληση υδάτων που εκτελείται από πλήρες αντλητικό συγκρότημα, ήτοι για τις δαπάνες 

μισθωμάτων, επισκευών, μεταφορικών και φθορών του αντλητικού συγκροτήματος (αντλίας, κινητήρα, 

σωληνώσεων και λοιπών εξαρτημάτων) αποζημιώσεως προσωπικού, προμηθείας καυσίμων ή ηλεκτρικής 

ενεργείας και λιπαντικών, αποζημιώσεως για ημεραργίες του συγκροτήματος, διαμορφώσεως προσωρινής 

ανοικτής τάφρου, επεκτάσεως σωληνώσεων για την απαγωγή του νερού μακριά από τα έργα μέχρι τη 

θέση που θα αποχετευθούν, καθαρισμού των σωληνώσεων, μετακινήσεων του συγκροτήματος, σταλίας του 

συγκροτήματος καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που χρειάζεται για την πλήρη λειτουργία του 

αντλητικού συγκροτήματος,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-10-01-00 "Εργοταξι 

αντλήσεις υδάτων". 

Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα. 

Ισχύος 1,0 έως 2,5 kW 

 

 

1.1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

A.T. : 002   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\3214.0.2.0 Οπλισμένο σκυρόδεμα δαπέδων κατηγορίας C16/20, μετά της δαπάνης 

των τύπων και του οπλισμού με δομικό πλέγμα Τ131 από χάλυβα κατηγορίας B500C 

 

Οπλισμένο σκυρόδεμα δαπέδων κατηγορίας C16/20, μετά της δαπάνης των τύπων και του οπλισμού με 

δομικό πλέγμα Τ131 από χάλυβα κατηγορίας B500C. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας 

εκτελούμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), την Μελέτη 

του Έργου, τις λεπτομέρειες των εγκεκριμένων από την Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις 

αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση 

του έργου και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες 

προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών μετά φθοράς και απομείωσης, οι δαπάνες 

όλων των απαιτουμένων μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης 

εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού εξοπλισμού και γενικώς κάθε δαπάνη που, 

έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της 

εργασίας. Ήτοι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: οι δαπάνες προμήθειας όλων των 

απαιτουμένων υλικών παρασκευής του σκυροδέματος, οι δαπάνες παραγωγής, μεταφοράς, διάστρωσης και 

συμπύκνωσης του σκυροδέματος, οι δαπάνες χρήσης ρευστοποιητού βελτίωσης της εργασιμότητας και 

της κάθισης, οι δαπάνες χρήσης στεγανοποιητικού μάζης, οι δαπάνες χρήσης αναστολέα διάβρωσης του 

οπλισμού, οι δαπάνες προμήθειας και τοποθέτησης του δομικού πλέγματος με συστηματική χρήση 

πλαστικών αποστατών, οι δαπάνες (προμήθεια υλικών επί τόπου και εργασία) κατασκευής των 

απαιτουμένων τύπων οποιασδήποτε μορφής, οι δαπάνες προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού 

κατασκευής αρμών σκυροδέτησης (εργαλεία, υλικά διαμόρφωσης, υλικά πλήρωσης κλπ) επί τόπου του 

έργου, οι δαπάνες κατασκευής - διαμόρφωσης των απαιτουμένων αρμών σκυροδέτησης, οι δαπάνες 

αποξήλωσης και απομάκρυνσης των τύπων, οι δαπάνες πλήρους καθαρισμού του εργοταξίου από τα πάσης 

φύσεως υπολείμματα της κατασκευής μετά το πέρας των εργασιών καθώς και οι δαπάνες μόρφωσης 

διελεύσεων και ενσωμάτωσης σωληνώσεων Η/Μ εγκαταστάσεων ή υδρορροών, ενσωμάτωσης 

σιδηροκατασκευών, διαμόρφωσης σκοτιών και χρήσης φαλτσόπηχων στο σκυρόδεμα - εφ' όσον και όπου 

απαιτούνται. Ρητώς ορίζεται ότι όλα τα πρόσθετα ειδικά υλικά (ρευστοποιητές, στεγανωτικά, 

αναστολείς διάβρωσης οπλισμών, σφραγιστικά κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει, απαραιτήτως, 

να διαθέτουν επίσημα πιστοποιητικά ποιότητας - καταλληλότητας προερχόμενα από διαπιστευμένο 

φορέα (ινστιτούτο) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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A.T. : 003   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\3215.0.2.2 Οπλισμένο σκυρόδεμα  C20/25 συνήθων κατασκευών, μετά της 

δαπάνης των τύπων και του οπλισμού B500C σε αναλογία 120kg/m3 - με απόκλιση ± 5% 

 

Οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 συνήθων κατασκευών (ως πλακών, υποστυλωμάτων, τοιχείων, 

δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) - πλην δαπέδων, χυτών τοίχων ή 

μικροκατασκευών, μετά της δαπάνης των τύπων και του χαλύβδινου οπλισμού κατηγορίας B500C σε 

αναλογία 120kg/m3 με απόκλιση 5%. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), την Μελέτη του Έργου, τις 

λεπτομέρειες των εγκεκριμένων από την Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες 

ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε 

οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται: οι δαπάνες χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων (προμήθεια, 

εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας όλων των 

απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών μετά φθοράς και απομείωσης, οι δαπάνες όλων των απαιτουμένων 

μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού 

προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού εξοπλισμού και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν 

κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Ήτοι, 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων 

υλικών παρασκευής του σκυροδέματος, οι δαπάνες παραγωγής, μεταφοράς, έγχυσης και συμπύκνωσης του 

σκυροδέματος, οι δαπάνες χρήσης ρευστοποιητού βελτίωσης της εργασιμότητας και της κάθισης, οι 

δαπάνες χρήσης στεγανοποιητικού μάζης, οι δαπάνες χρήσης αναστολέα διάβρωσης του οπλισμού, οι 

δαπάνες προμήθειας, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού με συστηματική χρήση πλαστικών 

αποστατών στις ράβδους οπλισμού αλλά και πλαστικών σωληνίσκων για την διέλευση φουρκετών 

σύσφιγξης των τύπων, οι δαπάνες (προμήθεια υλικών επί τόπου και εργασία) κατασκευής τύπων 

επίπεδης ή καμπύλης μορφής συμπεριλαμβανομένων και των τύπων από "Betoform" - όπου προβλέπονται 

εμφανείς επιφάνειες σκυροδέματος, οι δαπάνες απομάκρυνσης των φουρκετών και επιμελούς σφράγισης 

των σωληνίσκων με διογκούμενα στεγανωτικά υλικά, οι δαπάνες αποξήλωσης και απομάκρυνσης των 

τύπων, οι δαπάνες πλήρους καθαρισμού του εργοταξίου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα της 

κατασκευής μετά το πέρας των εργασιών καθώς και οι δαπάνες μόρφωσης διελεύσεων και ενσωμάτωσης 

σωληνώσεων Η/Μ εγκαταστάσεων ή υδρορροών, ενσωμάτωσης κασσωμάτων / κουφωμάτων και 

σιδηροκατασκευών, διαμόρφωσης σκοτιών / νεροσταλακτών και χρήσης φαλτσόπηχων στο σκυρόδεμα - εφ' 

όσον και όπου απαιτούνται. Ειδικώς όσον αφορά κατασκευές δεξαμενών από οπλισμένο σκυρόδεμα που 

πρόκειται να επενδυθούν με στεγανωτικές μεμβράνες, επισημαίνεται ότι στην τιμή του παρόντος 

άρθρου συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες διαμόρφωσης απόλυτα λείας εσωτερικής επιφάνειας 

(τοιχωμάτων και πυθμένα) με επιμελημένη κατασκευή των τύπων και μηχανική λειότριψη. Ρητώς 

ορίζεται ότι όλα τα πρόσθετα ειδικά υλικά (ρευστοποιητές, στεγανωτικά, αναστολείς διάβρωσης 

οπλισμών, σφραγιστικά κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει, απαραιτήτως, να διαθέτουν επίσημα 

πιστοποιητικά ποιότητας - καταλληλότητας προερχόμενα από διαπιστευμένο φορέα (ινστιτούτο) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

1.1.3. ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ 

A.T. : 004   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7903.4.Β Επάλειψη οποιασδήποτε επιφανείας με τσιμεντοειδές επαλειφόμενο    

                                                  στεγανοποιητικό υλικό 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903 

Επάλειψη οποιασδήποτε επιφανείας με τσιμεντοειδές επαλειφόμενο στεγανοποιητικό υλικό - της 

έγκρισης της Υπηρεσίας. Ήτοι: επιμελής προετοιμασία της προς επάλειψη επιφανείας ώστε να είναι 

καθαρή και απαλλαγμένη από ξένα σώματα (σαθρά υλικά, σκόνες κλπ), διεύρυνση τυχόν υφισταμένων 

αρμών εργασίας, αφαίρεση τυχόν φουρκετών, τρυπόξυλων κλπ, σφράγιση φωλεών, οπών, αυλάκων κλπ με 

ταχύπηκτο στεγανοποιητικό τσιμέντο - της έγκρισης της Υπηρεσίας, εφαρμογή του τυχόν απαιτούμενου 

ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού) - σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και τέλος εφαρμογή του 

τσιμεντοειδούς υλικού σε δύο τουλάχιστον στρώσεις ή περισσότερες αναλόγως των απαιτήσεων. Η τιμή 

αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες 

Τεχνικές Προδιαγραφές, τις προδιαγραφές εφαρμογής του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί, τις οδηγίες 



10 
 

του προμηθευτή και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος 

από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

οι δαπάνες χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, συναρμολόγηση, 

αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών και 

μικροϋλικών, οι δαπάνες όλων των απαιτουμένων μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, 

οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού και βοηθητικού εξοπλισμού και γενικώς κάθε δαπάνη που, 

έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

Ρητώς ορίζεται ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και 

απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, καταλληλότητας και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 

των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων 

Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδια Αρχή (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) 

αναγνωρισμένη, εγκεκριμένη και διαπιστευμένη με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 

(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European 

Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης 

(M.L.A.) 

αυτής. 

 

 

A.T. : 008   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7933.5 Θερμική μόνωση οποιουδήποτε κατακορύφου, οριζοντίου ή κεκλιμένου 

στοιχείου κατασκευής με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη, πάχους 30mm 

 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Θερμική μόνωση οποιουδήποτε κατακορύφου - οριζοντίου ή κεκλιμένου στοιχείου κατασκευής με πλάκες 

από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη - της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, πάχους 30mm, πυκνότητας 

από 30kg/m3 και άνω - αναλόγως της θέσης εφαρμογής, επιφανείας λείας ή αδρής με αυλακώσεις και 

κατάλληλης διαμόρφωσης των άκρων (ίσιο, πατούρα ή αρσενικό - θηλυκό) - αναλόγως των απαιτήσεων 

της Μελέτης και της θέσης εφαρμογής. Οι θερμομονωτικές πλάκες θα τοποθετούνται επί οποιουδήποτε 

υποστρώματος είτε με απλή στερέωση αυτών με καρφίδες ή μεταλλικούς γαλβανισμένους συνδέσμους 

είτε με ενσωμάτωση αυτών στους ξυλοτύπους. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας 

εκτελούμενη σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε 

οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές εφαρμογής του υλικού που θα 

χρησιμοποιηθεί - τις οδηγίες του προμηθευτή - τα στοιχεία της Μελέτης και τις εντολές της 

Υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, 

σύνθεση, αποσύνθεση και απομάκρυνση), προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και μικροϋλικών, 

μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού 

προσωπικού - μηχανικού / βοηθητικού εξοπλισμού και ανυψωτικών μέσων που απαιτούνται για την 

έντεχνη και πλήρη κατασκευή της μόνωσης. Ρητά ορίζεται ότι το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα 

πρέπει να πληροί αυστηρά τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές και να συνοδεύεται απαραιτήτως από επίσημο 

πιστοποιητικό ποιότητας - δοκιμών προερχόμενο από αναγνωρισμένο φορέα (ινστιτούτο) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

1.1.4. ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ - ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ 

A.T. : 009   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\4622.1.1.1 Τοιχοποιϊα οποιουδήποτε πάχους, από διάτρητες τυποποιημένες 

οπτοπλίνθους διαστάσεων 19cmx9cmx6cm ή 19cmx9cmx9cm,  μετά της δαπάνης κατασκευής 

γραμμικών διαζωμάτων (σενάζ)  

   Κωδικοί αναθεώρησης: 70% ΟΙΚ 4622.1 5% ΟΙΚ 3214 10% ΟΙΚ 3811 15% ΟΙΚ 3873 

Τοιχοποιϊα από διάτρητες τυποποιημένες οπτοπλίνθους διαστάσεων 19cmx9cmx6cm ή 19cmx9cmx9cm, 

οποιουδήποτε πάχους, πλήρως κατασκευασμένη είτε με έτοιμο κονίαμα δόμησης παραδιδόμενο σε σιλό 

είτε με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150kg τσιμέντου (κατ' ελάχιστο) ή 

τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400kg τσιμέντου και 0,08m3 ασβέστου - παρασκευαζόμενα επί τόπου, 

συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης (υλικά επί τόπου και εργασία) κατασκευής των αναλογούντων 

γραμμικών διαζωμάτων (σενάζ) - ύψους 15cm και πλάτους αναλόγου του πάχους της τοιχοποιϊας - με 

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελάχιστο οπλισμό κατηγορίας B500C αποτελούμενο από 4Φ12 και 
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συνδετήρες Φ8/10 καθώς και της δαπάνης καθαρισμού του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα της 

κατασκευής (κονιάματα, τούβλα κλπ) μετά το πέρας των εργασιών. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα 

εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη του Έργου, τις λεπτομέρειες των εγκεκριμένων από την 

Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις 

οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου 

εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες χρήσης 

των πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση 

και απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών μετά φθοράς 

και απομείωσης, οι δαπάνες όλων των απαιτουμένων μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του 

έργου, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανικού εξοπλισμού (παρασκευής / 

τροφοδοσίας τoυ κονιάματος δόμησης κλπ), βοηθητικού εξοπλισμού και εργαλείων και γενικώς κάθε 

δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη 

κατασκευή της τοιχοποιϊας. Όσον αφορά στο σενάζ, ρητά ορίζεται ότι: α) σε τοιχοποιϊα με 

ανοίγματα θα κατασκευάζεται οπωσδήποτε στο ύψος της ποδιάς και του πρεκιού των ανοιγμάτων, σε 

τυφλή τοιχοποιϊα θα κατασκευάζεται ανά 1,20m καθ' ύψος δόμησης, ενώ σε τοιχοποιϊα ύψους 

μικροτέρου των 1,20m (π.χ. στηθαία) το σενάζ θα κατασκευάζεται στην στέψη αυτής, σε κάθε δε 

περίπτωση καθ' όλο το μήκος της τοιχοποιϊας β) σε διπλή τοιχοποιϊα αποτελούμενη από δύο 

πλινθοδομές με διάκενο μεταξύ τους θα κατασκευάζεται ενιαίο σενάζ πλάτους ίσου με το συνολικό 

(μεικτό) πάχος αυτής.  

Επιμέτρηση τοιχοποιϊας από οπτοπλίνθους διαστάσεων 19cmx9cmx6cm ή 19cmx9cmx9cm: 

α) Βασική τιμή για δρομική πάχους 9cm σε τετραγωνικά μέτρα πραγματικής επιφανείας. 

β) Τοιχοποιϊα οποιουδήποτε άλλου πάχους αναλογικά της δρομικής πάχους 9cm (πάχος τοιχοποιϊας σε 

εκατοστά διά εννέα) επί την πραγματική επιφάνεια. 

γ) Διπλή τοιχοποιϊα αποτελούμενη από δύο πλινθοδομές με διάκενο - οποιουδήποτε συνολικού πάχους 

- αναλογικά της δρομικής πάχους 9cm (συνολικό πάχος των δύο πλινθοδομών σε εκατοστά διά εννέα) 

επί την πραγματική επιφάνεια. 

 

 

 

A.T. : 010   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7809.3.15.6 Κατασκευή τοιχοποιϊας ξηράς δόμησης συνολικού πάχους 125mm, από 

διπλή στρώση κοινών γυψοσανίδων, μετά της δαπάνης του μεταλλικού σκελετού και της ενδιάμεσης 

Μόνωσης    Κωδικοί αναθεώρησης: 70% ΟΙΚ 7809  20% ΟΙΚ 7940 10% ΟΙΚ 6118 

 

Κατασκευή τοιχοποιϊας ξηράς δόμησης συνολικού πάχους 125mm, περιλαμβάνουσας: α) μεταλλικό 

σκελετό από χαλύβδινους στρωτήρες και ορθοστάτες (ανά 40cm έως 60cm βάσει προδιαγραφών) - 

διαστάσεων 75mmx40mmx0,6mm και 75mmx50mmx0,6mm αντιστοίχως - διαμορφωμένους με ψυχρά 

εξέλαση και γαλβανισμένους εν θερμώ β) ενδιάμεση μόνωση από πλάκες πετροβάμβακα πάχους τουλάχιστον 

5cm και βάρους 50kg/m3 και γ) διπλή στρώση standard (κοινών) γυψοσανίδων πάχους 12,5mm έκαστη, 

επιπέδων, οποιουδήποτε σχήματος και διαστάσεων, ενδεικτικού τύπου GKB της KNAUF ή ισοδυνάμου - 

τοποθετούμενων εκατέρωθεν του σκελετού. Με το παρόν άρθρο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 

τιμολογούνται οι ακόλουθες εργασίες: κατασκευή - τοποθέτηση και στερέωση του μεταλλικού 

σκελετού, ρύθμιση και σταθεροποίηση του σκελετού για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας / 

καθετότητας της τοιχοποιϊας, ενδιάμεση τοποθέτηση της μόνωσης από πλάκες πετροβάμβακα, 

τοποθέτηση - στερέωση διπλής στρώσης κοινής γυψοσανίδας πάχους 12,5mm - εκατέρωθεν του σκελετού, 

αρμολόγηση - στοκάρισμα με χρήση καταλλήλων υλικών (χαρτοταινίας αρμού, γωνιοκράνων, αρμόστοκου 

κλπ), κατάλληλη διαμόρφωση των άκρων των γυψοσανίδων, κατάλληλη διαμόρφωση (σκοτιών κλπ) στα 

σημεία επαφής των γυψοσανίδων με τοίχους - κολώνες - δάπεδα - οροφές ή ψευδοροφές κλπ, κατάλληλη 

διάταξη του σκελετού και κοπή των γυψοσανίδων για την δημιουργία ανοιγμάτων οποιωνδήποτε 

διαστάσεων - στις θέσεις όπου υφίστανται κουφώματα, διαμόρφωση των παρειών των ανοιγμάτων 

 (λαμπάδων, πρεκιού, ποδιάς), διάνοιξη οπών για την διέλευση Η/Μ σωληνώσεων ή την τοποθέτηση 

διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ - στις προβλεπόμενες από την Μελέτη θέσεις, ενίσχυση του σκελετού με 

πρόσθετους ορθοστάτες και τραβέρσες για επιτοίχιες αναρτήσεις - εφ' όσον και όπου απαιτούνται 

και επιμελής καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα της κατασκευής μετά το πέρας 

των εργασιών. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της 

Μελέτης, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε 
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οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται: οι δαπάνες χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων (προμήθεια, 

εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας όλων των 

απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών μετά φθοράς και απομείωσης, οι δαπάνες όλων των μεταφορών 

και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης εξειδικευμένου εργατοτεχνικού 

προσωπικού, βοηθητικού εξοπλισμού και εργαλείων και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν 

κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή. 

 

 

1.1.5. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

A.T. : 011   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6224.0.6.1 Μεταλλικές περσιδωτές θύρες, ανοιγόμενες, μονόφυλλες ή δίφυλλες, 

από χάλυβα ψυχράς εξελάσεως γαλβανισμένο εν θερμώ, μετά της δαπάνης βαφής με δύο στρώσεις 

primer ειδικού για γαλβανισμένες επιφάνειες 

    

Μεταλλικές περσιδωτές θύρες, μετά ή άνευ μεταλλικών σητών (χωρίς την αξία αυτών), μονόφυλλες ή 

δίφυλλες, από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα ποιότητας S360 ψυχράς εξελάσεως, οποιωνδήποτε 

διατομών, διαστάσεων και μορφών, πλήρως κατασκευασμένες, τοποθετημένες και βαμμένες με δύο 

στρώσεις primer ειδικού για γαλβανισμένες επιφάνειες. Ήτοι, θύρες αποτελούμενες από: α) Κάσσα 

ανάρτησης των θυροφύλλων από στραντζαριστή λαμαρίνα οποιουδήποτε πάχους ή από χαλύβδινα προφίλ, 

μετά των απαιτουμένων γωνιών ενίσχυσης στην θέση του στροφέα, εγκαρσίων χαλυβδίνων συνδέσμων 

(τζινετιών) για την στερέωσή της στα δομικά στοιχεία του κτιρίου, αρμοκαλύπτρων και μπινί. β) 

Θυρόφυλλα περσιδωτά περιλαμβάνοντα: i) περιμετρικό πλαίσιο με τις απαιτούμενες ενδιάμεσες 

νευρώσεις (ενισχύσεις) από χαλύβδινες διατομές οποιασδήποτε μορφής και την τυχόν απαιτούμενη 

εξωτερική επένδυση των τυφλών μερών, εκατέρωθεν του σκελετού, από μονοκόμματα φύλλα λαμαρίνας 

οποιουδήποτε πάχους και ii) περσιδωτά τμήματα μετά ή άνευ μεταλλικών σητών, αποτελούμενα από 

περσίδες σταθερές, οποιουδήποτε σχήματος, από στραντζαριστή λαμαρίνα ή λάμες οποιουδήποτε πάχους 

και ενδιαμέσους ορθοστάτες (εφόσον απαιτούνται). γ) Μεντεσέδες βαρέως τύπου (δύο τουλάχιστον ανά 

φύλλο), κλείθρα ασφαλείας, σύρτες, χειρολαβές (πόμολα) και γενικώς όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα 

πλήρους λειτουργίας. Επισημαίνεται ότι: i) σε θέσεις συγκολλήσεων επί τόπου του έργου θα γίνεται 

πλήρης καθαρισμός της γύρω περιοχής (από ίχνη οξειδώσεων, κατάλοιπα συγκολλήσεων κλπ) και 

επιμελής λείανση των επιφανειών των συγκολλήσεων ii) σε θέσεις συγκολλήσεων, διατρήσεων ή τομών 

επί τόπου του έργου ή σε άλλες θέσεις τραυματισμού του θερμού γαλβανίσματος θα γίνεται τοπικό 

ψυχρό γαλβάνισμα με ψεκασμό. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με 

τα σχέδια της Μελέτης, τις λεπτομέρειες των εγκεκριμένων από την Υπηρεσία κατασκευαστικών 

σχεδίων, τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε 

θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες προκαταρκτικής κατασκευής δείγματος ή ενός 

τεμαχίου θύρας προς έγκριση από την Υπηρεσία, οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων 

υλικών, μικροϋλικών και εξαρτημάτων κατασκευής, σύνδεσης, συγκόλλησης, στερέωσης σε οποιουδήποτε 

είδους κατασκευές, ανάρτησης, λειτουργίας, βαφής ως άνω, κάλυψης και σφράγισης των αρμών κλπ 

μετά φθοράς και απομείωσης, οι δαπάνες όλων των μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων μέχρι την θέση 

της τελικής ενσωμάτωσης των περσιδωτών θυρών στο έργο, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού 

προσωπικού, μηχανημάτων, βοηθητικού εξοπλισμού, εργαλείων και ανυψωτικών μέσων, οι δαπάνες 

δημιουργίας κατάλληλης υποδοχής (πατούρας) επί των πλαισίων των περσιδωτών τμημάτων για την 

προσάρτηση / ενσωμάτωση των τυχόν απαιτουμένων σητών, οι δαπάνες κατάλληλης διαμόρφωσης της 

κάσσας και του πλαισίου των θυρών για την υποδοχή τυχόν απαιτούμενης ειδικής ηλεκτρικής 

κλειδαριάς (χωρίς την αξία αυτής) και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται 

ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση, βαφή και παράδοση των 

περσιδωτών θυρών σε άρτια και κανονική λειτουργία, με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα αυτών πλήρως 

τοποθετημένα και ρυθμισμένα. 

 

 

A.T. : 012   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6224.0.1.5 Μεταλλικές θύρες πλήρεις, οποιουδήποτε σχεδίου, μετά ή άνευ 

φεγγιτών, ανοιγόμενες, μονόφυλλες ή πολύφυλλες, από χάλυβα ψυχράς εξελάσεως γαλβανισμένο εν 

θερμώ, μετά της δαπάνης πλήρωσης των θυροφύλλων με πλάκες πετροβάμβακα και βαφής με δύο 
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στρώσεις primer ειδικού για γαλβανισμένες επιφάνειες 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6224 

Μεταλλικές θύρες πλήρεις, οποιουδήποτε σχεδίου, μετά ή άνευ φεγγιτών, ανοιγόμενες, μονόφυλλες ή 

πολύφυλλες, από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα ψυχράς εξελάσεως, οποιωνδήποτε διατομών, διαστάσεων 

και μορφών, πλήρως κατασκευασμένες, τοποθετημένες και βαμμένες με δύο στρώσεις primer ειδικού 

για γαλβανισμένες επιφάνειες, περιλαμβάνουσες: α) κάσσα ανάρτησης των θυροφύλλων από 

στραντζαριστή λαμαρίνα οποιουδήποτε πάχους ή από χαλύβδινα προφίλ, μετά των απαιτουμένων γωνιών 

ενίσχυσης στην θέση των στροφέων, εγκαρσίων χαλυβδίνων συνδέσμων (τζινετιών) για την στερέωσή 

της στα δομικά στοιχεία του κτιρίου, αρμοκαλύπτρων, μπινί και ελαστικών παρεμβυσμάτων β) 

θυρόφυλλα μετά των τυχόν απαιτουμένων ανοιγμάτων για υαλοπίνακες (χωρίς την αξία αυτών), 

κιγκλιδωμάτων ασφαλείας, οπών εποπτείας, θυρίδων ή περσίδων ανοιγομένων ή μη, με περιμετρικό 

πλαίσιο και ενδιάμεσες νευρώσεις (ενισχύσεις) από κλειστές χαλύβδινες διατομές, με εσωτερική 

ηχοθερμομόνωση από πλάκες πετροβάμβακα βάρους 50kg/m3 και καταλλήλου πάχους και με εξωτερική 

επένδυση, εκατέρωθεν του σκελετού, από μονοκόμματα φύλλα λαμαρίνας οποιουδήποτε πάχους γ) 

σταθερούς ή κινητούς φεγγίτες, εφ' όσον προβλέπονται από την Μελέτη δ) μεντεσέδες οποιουδήποτε 

απαιτουμένου τύπου (δύο τουλάχιστον ανά φύλλο), κλείθρα ασφαλείας, χειρολαβές και γενικώς ό,τι 

είναι απαραίτητο για την άρτια και άψογη λειτουργία τους. Η ποιότητα των χαλύβων κατασκευής 

ορίζεται από την Μελέτη και τα Σχέδια του Έργου. Επισημαίνεται ότι: i) σε θέσεις συγκολλήσεων 

επί τόπου του έργου θα γίνεται πλήρης καθαρισμός της γύρω περιοχής (από ίχνη οξειδώσεων, 

κατάλοιπα συγκολλήσεων κλπ) και επιμελής λείανση των επιφανειών των συγκολλήσεων ii) σε θέσεις 

συγκολλήσεων, διατρήσεων ή τομών επί τόπου του έργου ή σε άλλες θέσεις τραυματισμού του θερμού 

γαλβανίσματος θα γίνεται τοπικό ψυχρό γαλβάνισμα με ψεκασμό. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα 

εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις λεπτομέρειες των εγκεκριμένων από την Υπηρεσία 

κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της 

Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες προκαταρκτικής 

κατασκευής δείγματος ή ενός τεμαχίου θύρας προς έγκριση από την Υπηρεσία, οι δαπάνες προμήθειας 

όλων των απαιτουμένων υλικών, μικροϋλικών και εξαρτημάτων κατασκευής, σύνδεσης, συγκόλλησης, 

στερέωσης σε οποιουδήποτε είδους κατασκευές, ανάρτησης, λειτουργίας, βαφής ως άνω, πλήρωσης των 

διακένων, κάλυψης και σφράγισης των αρμών, μόνωσης θυροφύλλων κλπ μετά φθοράς και απομείωσης, οι 

δαπάνες προμήθειας των απαιτουμένων ελαστικών παρεμβυσμάτων μόνωσης και στεγάνωσης, οι δαπάνες 

όλων των μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων μέχρι την θέση της τελικής ενσωμάτωσης των θυρών στο 

έργο, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, βοηθητικού εξοπλισμού, 

εργαλείων και ανυψωτικών μέσων, οι δαπάνες κατάλληλης διαμόρφωσης της κάσσας και του πλαισίου 

των θυρών για την υποδοχή τυχόν απαιτούμενης ειδικής ηλεκτρικής κλειδαριάς (χωρίς την αξία 

αυτής) και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για 

την έντεχνη και πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση, βαφή και παράδοση των θυρών σε άρτια και κανονική 

λειτουργία, με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα αυτών πλήρως τοποθετημένα και 

ρυθμισμένα. 

 

 

 

A.T. : 013   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6501.12.3 Σταθερή σήτα αερισμού από ανοξείδωτο σύρμα λεπτού βρόχου μετά 

πλαισίου στήριξης από χάλυβα ψυχράς εξελάσεως γαλβανισμένο εν θερμώ, πλήρως 

κατασκευασμένη και στερεωμένη επί κουφωμάτων, ανοιγμάτων ή κιγκλιδωμάτων ασφαλείας, μετά 

της δαπάνης βαφής του πλαισίου με δύο στρώσεις primer ειδικού για γαλβανισμένες επιφάνειες 

    

Σταθερή σήτα αερισμού και εντομοπροστασίας, οποιωνδήποτε διαστάσεων, αποτελούμενη από ανοξείδωτο 

συρματόπλεγμα οπής 2,47mmx2,47mm υφασμένο με σύρμα πάχους 0,70mm και πλαίσιο στήριξης από 

χάλυβα ψυχράς εξελάσεως γαλβανισμένο εν θερμώ, πλήρως κατασκευασμένη και στερεωμένη επί 

υφισταμένων κουφωμάτων, ανοιγμάτων ή κιγκλιδωμάτων ασφαλείας, μετά της δαπάνης βαφής του πλαισίου 

με δύο στρώσεις primer ειδικού για γαλβανισμένες επιφάνειες. Η ποιότητα των χαλύβων κατασκευής του 

πλαισίου ορίζεται από την Μελέτη και τα Σχέδια του Έργου. Επισημαίνεται ότι σε θέσεις 

συγκολλήσεων επί τόπου του έργου θα γίνεται πλήρης καθαρισμός της γύρω περιοχής (από ίχνη 

οξειδώσεων, κατάλοιπα συγκολλήσεων κλπ), επιμελής λείανση των επιφανειών των συγκολλήσεων και θα 

ακολουθεί τοπικό ψυχρό γαλβάνισμα με ψεκασμό. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας 
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εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις λεπτομέρειες των εγκεκριμένων από την Υπηρεσία 

κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της 

Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε 

οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες χρήσης των πάσης 

φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και 

απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών κατασκευής, 

σύνδεσης, συγκόλλησης, τοποθέτησης, στερέωσης, βαφής ως άνω κλπ μετά φθοράς και απομείωσης, οι 

δαπάνες όλων των μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων μέχρι την θέση της τελικής ενσωμάτωσης της σήτας 

στο έργο, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, βοηθητικού εξοπλισμού, 

εργαλείων και ανυψωτικών μέσων και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, 

είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση, στερέωση, βαφή ως άνω και 

γενικώς παράδοση της σήτας σε άριστη κατάσταση. 

 

 

 

A.T. : 014   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6230 Μεταλλικές θυρίδες εξαερισμού από χάλυβα ψυχράς εξελάσεως γαλβανισμένο 

εν θερμώ, μετά της δαπάνης βαφής με δύο στρώσεις primer ειδικού για γαλβανισμένες επιφάνειες 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6230 

Μεταλλικές θυρίδες εξαερισμού, μετά ή άνευ μεταλλικών σητών (χωρίς την αξία αυτών), από χάλυβα 

ψυχράς εξελάσεως γαλβανισμένο εν θερμώ, πλήρως κατασκευασμένες, τοποθετημένες και βαμμένες με 

δύο στρώσεις primer ειδικού για γαλβανισμένες επιφάνειες, περιλαμβάνουσες: α) κάσσα - πλαίσιο 

ανάρτησης των θυρίδων από στραντζαριστή λαμαρίνα οποιουδήποτε πάχους ή από χαλύβδινα προφίλ, 

μετά των απαιτουμένων γωνιών ενίσχυσης στην θέση των στροφέων, εγκαρσίων χαλυβδίνων συνδέσμων 

(τζινετιών) για την στερέωσή της στα δομικά στοιχεία του κτιρίου και αρμοκαλύπτρων β) περσίδες 

σταθερές, οποιουδήποτε σχήματος, από στραντζαριστή λαμαρίνα ή λάμες και γ) ενδιάμεσους 

ορθοστάτες (εφ' όσον και όπου απαιτούνται) από ελάσματα οποιωνδήποτε διατομών. Η ποιότητα των 

χαλύβων κατασκευής ορίζεται από την Μελέτη και τα Σχέδια του Έργου. Επισημαίνεται ότι: i) σε 

θέσεις συγκολλήσεων επί τόπου του έργου θα γίνεται πλήρης καθαρισμός της γύρω περιοχής (από ίχνη 

οξειδώσεων, κατάλοιπα συγκολλήσεων κλπ) και επιμελής λείανση των επιφανειών των συγκολλήσεων ii) 

σε θέσεις συγκολλήσεων, διατρήσεων ή τομών επί τόπου του έργου ή σε άλλες θέσεις τραυματισμού 

του θερμού γαλβανίσματος θα γίνεται τοπικό ψυχρό γαλβάνισμα με ψεκασμό. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε 

ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις λεπτομέρειες των εγκεκριμένων από την 

Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις 

οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου 

εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες 

προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών κατασκευής, σύνδεσης, συγκόλλησης, 

στερέωσης σε οποιουδήποτε είδους κατασκευές, βαφής ως άνω, κάλυψης και σφράγισης των αρμών κλπ 

μετά φθοράς και απομείωσης, οι δαπάνες όλων των μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων μέχρι την θέση 

της τελικής ενσωμάτωσης των θυρίδων εξαερισμού στο έργο, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού 

προσωπικού, μηχανημάτων, βοηθητικού εξοπλισμού, εργαλείων και ανυψωτικών μέσων, 

οι δαπάνες διαμόρφωσης κατάλληλης υποδοχής (πατούρας) επί του πλαισίου των θυρίδων για την 

προσάρτηση / ενσωμάτωση των τυχόν απαιτουμένων σητών και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν 

δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση, (1 kg) 

στερέωση και βαφή. 

 

 

A.T. : 015   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6224.19.7.4 Μεταλλικές θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με ή χωρίς 

φεγγίτες ή\και ανοίγματα για πυράντοχους υαλοπίνακες (χωρίς την αξία αυτών), κλάσης 

πυραντίστασης REI 120 min 

    

Μεταλλικές θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, οποιωνδήποτε διαστάσεων, με ή χωρίς 

φεγγίτες ή\και ανοίγματα για πυράντοχους υαλοπίνακες (χωρίς την αξία αυτών), κλάσης 

πυραντίστασης REI 120 min, βιομηχανικής παραγωγής - της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, 

κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας γαλβανισμένο χάλυβα κουφωμάτων ψυχράς εξελάσεως, 
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ηλεκτροστατικά βαμμένες σε οποιαδήποτε απόχρωση της επιλογής του Μελετητή, εξοπλισμένες με όλα 

τα απαιτούμενα εξαρτήματα, ειδικά τεμάχια και συστήματα λειτουργίας / πυρασφαλείας και πλήρως 

εγκατεστημένες - έτοιμες προς ασφαλή χρήση και κανονική λειτουργία. Ήτοι, θύρες περιλαμβάνουσες: 

α) κάσσα ανάρτησης θυροφύλλων από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα ελαχίστου πάχους 2,0mm, με 

υποδοχή για ελαστικό ηχομονωτικό λάστιχο και θερμοδιογκούμενη ταινία, με διχάγγιστρα (τζινέτια) 

στερέωσης, οδηγούς συναρμολόγησης στις γωνίες και κατωκάσι ή αποστάτη β) θερμοδιογκούμενη 

ελαστική μαστίχα - ταινία καπνοστεγανότητας, τοποθετούμενη σε ειδικά διαμορφωμένη εσοχή (αυλάκι) 

περιμετρικά της κάσσας γ) θυρόφυλλα τύπου sandwich με περιμετρικό πλαίσιο και ενδιάμεσες 

νευρώσεις (ενισχύσεις) από κλειστές χαλύβδινες διατομές, με εσωτερική ηχοθερμομόνωση από 

ορυκτοβάμβακα - κατάλληλης πυκνότητος και πάχους για πυραντίσταση 120 λεπτών - με συνδετικό 

υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες) και με εξωτερική επένδυση, 

εκατέρωθεν του σκελετού, από μονοκόμματα φύλλα γαλβανισμένης λαμαρίνας ελάχιστου πάχους 1,5mm δ) 

χαλύβδινους ρυθμιζόμενους στροφείς (μεντεσέδες) - δύο τουλάχιστον ανά θυρόφυλλο - βαρέως τύπου 

με αξονικά ρουλεμάν ε) πείρους ασφαλείας και στα δύο θυρόφυλλα (στην πλευρά των μεντεσέδων) ζ) 

χαλύβδινη κλειδαριά πυρασφαλείας, πλήρη, με εξάρτημα κλειδώματος και κλειδί οποιουδήποτε τύπου - 

της επιλογής του Μελετητή και της έγκρισης της Υπηρεσίας η) χαλύβδινα πόμολα (χειρολαβές) και 

επιστόμια πυρασφαλείας θ) μηχανισμό αυτόματης επαναφοράς (σούστα) πυρασφάλειας (και στα δύο 

θυρόφυλλα) ι) μηχανισμό προτεραιότητας κλεισίματος θυροφύλλων κ) χαλύβδινους σύρτες 

ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου λ) μπάρες πανικού και στα δύο θυρόφυλλα μ) ηλεκτρομαγνήτες 

συγκράτησης θυροφύλλων, δαπέδου ή τοίχου, εφ' όσον και όπου απαιτούνται (χωρίς την αξία αυτών) 

ν) όλα τα απαιτούμενα συνδετικά υλικά και ειδικά τεμάχια (αρμοκάλυπτρα, γωνιακές συνδέσεις, 

συνδετήρες, καλύπτρες, νεροσταλάκτες στις εξωτερικές θύρες κλπ) για την άρτια και αισθητική 

ολοκλήρωση της κατασκευής ξ) μεταλλική πινακίδα με σήμανση συμμόρφωσης προς τα πρότυπα ασφαλείας 

και τα στοιχεία πιστοποίησης των θυρών. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες κατασκευής και 

προσκόμισης δείγματος ή ενός τεμαχίου θύρας προς έγκριση από την Υπηρεσία, οι δαπάνες προμήθειας 

των θυρών πυρασφαλείας μετά του απαιτουμένου εξοπλισμού λειτουργίας και πυρασφαλείας (βασικού 

και προαιρετικού - πλην των ηλεκτρομαγνητών συγκράτησης θυροφύλλων), οι δαπάνες προμήθειας όλων 

των απαιτουμένων υλικών, μικροϋλικών και εξαρτημάτων εγκατάστασης, οι δαπάνες όλων των μεταφορών 

και φορτοεκφορτώσεων μέχρι την θέση της τελικής ενσωμάτωσης των θυρών στο έργο, οι δαπάνες 

διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, βοηθητικού εξοπλισμού και μηχανικών μέσων, οι δαπάνες 

εκτέλεσης όλων των αναγκαίων εργασιών υποδομής για την στήριξη (πάκτωση) της κάσσας των θυρών σε 

οποιοδήποτε δομικό στοιχείο του κτιρίου (κατασκευή ψευτόκασσας κατάλληλης διατομής από 

γαλβανισμένο χάλυβα, ενίσχυση υφιστάμενης τοιχοποιϊας με στραντζαριστά βαρέως τύπου κλπ), οι 

δαπάνες πλήρωσης του κενού μεταξύ κάσσας και δομικών στοιχείων με τσιμεντοκονίαμα των 600kg 

τσιμέντου (αριάνι), οι δαπάνες διενέργειας ελέγχων και δοκιμών και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω 

και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη εγκατάσταση και 

παράδοση των θυρών πυρασφαλείας σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με όλα τα απαιτούμενα 

εξαρτήματα αυτών πλήρως τοποθετημένα και ρυθμισμένα. Ρητώς ορίζεται ότι οι θύρες πυρασφαλείας 

που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από επίσημα πιστοποιητικά ποιότητας 

και κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο φορέα (ινστιτούτο) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κατόπιν 

διενέργειας δοκιμών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας). 

 

 

 

A.T. : 016   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6224.19.7.3 Μεταλλικές θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με ή χωρίς 

φεγγίτες ή\και ανοίγματα για πυράντοχους υαλοπίνακες (χωρίς την αξία αυτών), κλάσης 

πυραντίστασης REI 120 min  

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236 

Μεταλλικές θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, οποιωνδήποτε διαστάσεων, με ή χωρίς 

φεγγίτες ή\και ανοίγματα για πυράντοχους υαλοπίνακες (χωρίς την αξία αυτών), κλάσης 

πυραντίστασης REI 120 min, βιομηχανικής παραγωγής - της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, 

κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας γαλβανισμένο χάλυβα κουφωμάτων ψυχράς εξελάσεως, 

ηλεκτροστατικά βαμμένες σε οποιαδήποτε απόχρωση της επιλογής του Μελετητή, εξοπλισμένες με όλα 

τα απαιτούμενα εξαρτήματα, ειδικά τεμάχια και συστήματα λειτουργίας / πυρασφαλείας και πλήρως 

εγκατεστημένες - έτοιμες προς ασφαλή χρήση και κανονική λειτουργία. Ήτοι, θύρες περιλαμβάνουσες: 
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α) κάσσα ανάρτησης θυροφύλλου από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα ελαχίστου πάχους 2,0mm, με 

υποδοχή για ελαστικό ηχομονωτικό λάστιχο και θερμοδιογκούμενη ταινία, με διχάγγιστρα (τζινέτια) 

στερέωσης, οδηγούς συναρμολόγησης στις γωνίες και κατωκάσι ή αποστάτη β) θερμοδιογκούμενη 

ελαστική μαστίχα - ταινία καπνοστεγανότητας, τοποθετούμενη σε ειδικά διαμορφωμένη εσοχή (αυλάκι) 

περιμετρικά της κάσσας γ) θυρόφυλλο τύπου sandwich με περιμετρικό πλαίσιο και ενδιάμεσες 

νευρώσεις (ενισχύσεις) από κλειστές χαλύβδινες διατομές, με εσωτερική ηχοθερμομόνωση από 

ορυκτοβάμβακα - κατάλληλης πυκνότητος και πάχους για πυραντίσταση 120 λεπτών - με συνδετικό 

υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες) και με εξωτερική επένδυση, 

εκατέρωθεν του σκελετού, από μονοκόμματα φύλλα γαλβανισμένης λαμαρίνας ελάχιστου πάχους 1,5mm δ) 

χαλύβδινους ρυθμιζόμενους στροφείς (μεντεσέδες) βαρέως τύπου με αξονικά ρουλεμάν ε) πείρους 

ασφαλείας (στην πλευρά των μεντεσέδων) ζ) χαλύβδινη κλειδαριά πυρασφαλείας, πλήρη, με εξάρτημα 

κλειδώματος και κλειδί οποιουδήποτε τύπου - της επιλογής του Μελετητή και της έγκρισης της 

Υπηρεσίας η) χαλύβδινα πόμολα (χειρολαβές) και επιστόμια πυρασφαλείας θ) μηχανισμό αυτόματης 

επαναφοράς (σούστα) πυρασφάλειας ι) μπάρα πανικού κ) ηλεκτρομαγνήτη συγκράτησης θυροφύλλου, 

δαπέδου ή τοίχου, εφ' όσον και όπου απαιτείται (χωρίς την αξία αυτού) λ) όλα τα απαιτούμενα 

συνδετικά υλικά και ειδικά τεμάχια (αρμοκάλυπτρα, γωνιακές συνδέσεις, συνδετήρες, καλύπτρες, 

νεροσταλάκτες στις εξωτερικές θύρες κλπ) για την άρτια και αισθητική ολοκλήρωση της κατασκευής 

μ) μεταλλική πινακίδα με σήμανση συμμόρφωσης προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα στοιχεία 

πιστοποίησης των θυρών. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες κατασκευής και προσκόμισης 

δείγματος ή ενός τεμαχίου θύρας προς έγκριση από την Υπηρεσία, οι δαπάνες προμήθειας των θυρών 

πυρασφαλείας μετά του απαιτουμένου εξοπλισμού λειτουργίας και πυρασφαλείας (βασικού και 

προαιρετικού - πλην του ηλεκτρομαγνήτη συγκράτησης θυροφύλλου), οι δαπάνες προμήθειας όλων των 

απαιτουμένων υλικών, μικροϋλικών και εξαρτημάτων εγκατάστασης, οι δαπάνες όλων των μεταφορών και 

φορτοεκφορτώσεων μέχρι την θέση της τελικής ενσωμάτωσης των θυρών στο έργο, οι δαπάνες διάθεσης 

εργατοτεχνικού προσωπικού, βοηθητικού εξοπλισμού και μηχανικών μέσων, οι δαπάνες εκτέλεσης όλων 

των αναγκαίων εργασιών υποδομής για την στήριξη (πάκτωση) της κάσσας των θυρών σε οποιοδήποτε 

δομικό στοιχείο του κτιρίου (κατασκευή ψευτόκασσας κατάλληλης διατομής από γαλβανισμένο χάλυβα, 

ενίσχυση υφιστάμενης τοιχοποιϊας με στραντζαριστά βαρέως τύπου κλπ), οι δαπάνες πλήρωσης του 

κενού μεταξύ κάσσας και δομικών στοιχείων με τσιμεντοκονίαμα των 600kg τσιμέντου (αριάνι), οι 

δαπάνες διενέργειας ελέγχων και δοκιμών και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν 

κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη εγκατάσταση και παράδοση των 

θυρών πυρασφαλείας σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα αυτών 

πλήρως τοποθετημένα και ρυθμισμένα. Ρητώς ορίζεται ότι οι θύρες πυρασφαλείας που θα 

χρησιμοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού 

ελέγχου, κλάσης πυραντίστασης και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων 

θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και 

Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, 

εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή 

από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European 

Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας 

Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

 

 

 

A.T. : 017   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6224.0.10 Μεταλλικές κιγκλιδωτές θύρες απλού σχεδίου, ανοιγόμενες, 

μονόφυλλες ή πολύφυλλες, από χάλυβα ψυχράς εξελάσεως γαλβανισμένο εν θερμώ, μετά της 

δαπάνης βαφής με δύο στρώσεις primer ειδικού για γαλβανισμένες επιφάνειες 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6221 

Μεταλλικές κιγκλιδωτές θύρες απλού σχεδίου και οποιωνδήποτε απαιτουμένων συνολικών διαστάσεων, 

ανοιγόμενες, μονόφυλλες ή πολύφυλλες, από προφίλ και ελάσματα χάλυβα ψυχράς εξελάσεως, 

γαλβανισμένα εν θερμώ, πλήρως κατασκευασμένες, τοποθετημένες και βαμμένες με δύο στρώσεις primer 

ειδικού για γαλβανισμένες επιφάνειες, περιλαμβάνουσες: α) κάσσα ανάρτησης των θυροφύλλων από 

στραντζαριστή λαμαρίνα οποιουδήποτε πάχους ή από χαλύβδινα προφίλ, μετά των απαιτουμένων γωνιών 

ενίσχυσης στην θέση των στροφέων, εγκαρσίων χαλυβδίνων συνδέσμων (τζινετιών) για την στερέωσή 

της στα δομικά στοιχεία του κτιρίου, αρμοκαλύπτρων και μπινί β) βασικό πλαίσιο θυροφύλλων από 



17 
 

κλειστές χαλύβδινες διατομές οποιωνδήποτε απαιτουμένων διαστάσεων και πάχους γ) κιγκλίδες από 

ευθύγραμμες χαλύβδινες ράβδους οποιωνδήποτε απαιτουμένων διατομών δ) ενδιάμεσες τραβέρσες από 

κλειστές χαλύβδινες διατομές ή ελάσματα οποιωνδήποτε απαιτουμένων διαστάσεων και πάχους ε) 

μεντεσέδες βαρέως τύπου (δύο τουλάχιστον ανά φύλλο), κλείθρα ασφαλείας, σύρτες, χειρολαβές 

(πόμολα) και γενικώς όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα πλήρους λειτουργίας. Η ποιότητα των χαλύβων 

κατασκευής ορίζεται από την Μελέτη και τα Σχέδια του Έργου. Επισημαίνεται ότι: i) σε θέσεις 

συγκολλήσεων επί τόπου του έργου θα γίνεται πλήρης καθαρισμός της γύρω περιοχής (από ίχνη 

οξειδώσεων, κατάλοιπα συγκολλήσεων κλπ) και επιμελής λείανση των επιφανειών των συγκολλήσεων ii) 

σε θέσεις συγκολλήσεων, διατρήσεων ή τομών επί τόπου του έργου ή σε άλλες θέσεις τραυματισμού 

του θερμού γαλβανίσματος θα γίνεται τοπικό ψυχρό γαλβάνισμα με ψεκασμό. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε 

ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις λεπτομέρειες των εγκεκριμένων από την 

Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις 

οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες 

προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών, μικροϋλικών και εξαρτημάτων κατασκευής, σύνδεσης, 

συγκόλλησης, στερέωσης σε οποιουδήποτε είδους κατασκευές, ανάρτησης, λειτουργίας, βαφής ως άνω, 

κάλυψης και σφράγισης των αρμών κλπ μετά φθοράς και απομείωσης, οι δαπάνες όλων των μεταφορών 

και φορτοεκφορτώσεων μέχρι την θέση της τελικής ενσωμάτωσης των κιγκλιδωτών θυρών στο έργο, οι 

δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, βοηθητικού εξοπλισμού, εργαλείων και 

ανυψωτικών μέσων, οι δαπάνες κατάλληλης διαμόρφωσης της κάσσας και του πλαισίου των θυρών για 

την υποδοχή τυχόν απαιτούμενης ειδικής ηλεκτρικής κλειδαριάς (χωρίς την αξία αυτής) και γενικώς 

κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη 

κατασκευή, τοποθέτηση, βαφή και παράδοση των κιγκλιδωτών θυρών σε άρτια και κανονική λειτουργία, 

με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα αυτών πλήρως τοποθετημένα και ρυθμισμένα. 

 

 

A.T. : 018   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6447.3.1.6 Συρματόπλεγμα τετραγωνικής οπής Νο 16 (2,7mm) 50mmx50mm, 

πλήρως στερεωμένο επί υφισταμένων σιδηρών κιγκλιδωμάτων ασφαλείας ή κουφωμάτων 

    

Συρματόπλεγμα συγκολλητό τετραγωνικής οπής 50mmx50mm, από σύρμα γαλβανισμένο πάχους 2,7mm, 

πλήρως στερεωμένο επί υφισταμένων σιδηρών κιγκλιδωμάτων ασφαλείας ή κουφωμάτων - μέσω λάμας και 

αυτοδιάτρητων βιδών ή ειδικών εκτοξευομένων ήλων ενδεικτικού τύπου X-CR16 PB HILTI. Η τιμή αφορά 

οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε 

θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι 

δαπάνες: χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, προσκόμιση, κατασκευή, λύση, αποκόμιση), προμήθειας όλων 

των καταλλήλων υλικών - μικροϋλικών, μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων 

φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού και βοηθητικού εξοπλισμού που 

απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

 

 

A.T. : 019   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6239.1 Μεταλλικές κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων, οποιουδήποτε σχεδίου, από 

χάλυβα ψυχράς εξελάσεως γαλβανισμένο εν θερμώ, μετά της δαπάνης βαφής με δύο στρώσεις primer 

ειδικού για γαλβανισμένες επιφάνειες 

Κωδικός αναθεώρησης:   ΟΙΚ   6239 

Μεταλλικές κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων, οποιουδήποτε σχεδίου, από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα 

ψυχράς εξελάσεως, οποιωνδήποτε διατομών, διαστάσεων και μορφών, μετά των απαιτουμένων γωνιών 

ενίσχυσης στην θέση των στροφέων, εγκαρσίων χαλυβδίνων συνδέσμων (τζινετιών) για την στερέωσή τους 

στα δομικά στοιχεία του κτιρίου, αρμοκαλύπτρων, μπινί και ελαστικών παρεμβυσμάτων, πλήρως 

κατασκευασμένες, τοποθετημένες και βαμμένες με δύο στρώσεις primer ειδικού για γαλβανισμένες επιφάνειες. 

Η ποιότητα των χαλύβων κατασκευής ορίζεται από την Μελέτη και τα Σχέδια του Έργου. Επισημαίνεται ότι: i) 

σε θέσεις συγκολλήσεων επί τόπου του έργου θα γίνεται πλήρης καθαρισμός της γύρω περιοχής (από ίχνη 

οξειδώσεων, κατάλοιπα συγκολλήσεων κλπ) και επιμελής λείανση των 

επιφανειών των συγκολλήσεων ii) σε θέσεις συγκολλήσεων, διατρήσεων ή τομών επί τόπου του έργου ή 

σε άλλες θέσεις τραυματισμού του θερμού γαλβανίσματος θα γίνεται τοπικό ψυχρό γαλβάνισμα με 

ψεκασμό. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις 
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λεπτομέρειες των εγκεκριμένων από την Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες 

ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες προκαταρκτικής κατασκευής δείγματος ή ενός τεμαχίου κάσσας 

προς έγκριση από την Υπηρεσία, οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών και 

μικροϋλικών κατασκευής, σύνδεσης, συγκόλλησης, τοποθέτησης, στερέωσης σε οποιουδήποτε είδους 

κατασκευές, βαφής ως άνω, πλήρωσης των διακένων, κάλυψης και σφράγισης των αρμών κλπ μετά φθοράς 

και απομείωσης, οι δαπάνες προμήθειας των απαιτουμένων ελαστικών παρεμβυσμάτων μόνωσης και 

στεγάνωσης, οι δαπάνες όλων των μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων μέχρι την θέση της τελικής 

ενσωμάτωσης των κασσών στο έργο, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, 

βοηθητικού εξοπλισμού, εργαλείων και ανυψωτικών μέσων, οι δαπάνες κατάλληλης διαμόρφωσης της 

κάσσας για την υποδοχή τυχόν απαιτούμενης ειδικής ηλεκτρικής κλειδαριάς (χωρίς την αξία αυτής) 

και γενικώς κάθε δαπάνη άμεση ή έμμεση που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι 

απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και βαφή. 

 

 

 

A.T. : 020   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\5468.2.Ν3 Θυρόφυλλα πρεσσαριστά συνολικού πάχους 40mm, μονόφυλλης ή 

δίφυλλης ανοιγόμενης θύρας,  με πυρήνα από συμπαγή μοριοσανίδα και αμφίπλευρη εξωτερική 

επένδυση με σκληρό πλαστικό 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5468.1 

Θυρόφυλλα πρεσσαριστά συνολικού πάχους 40mm, με πυρήνα από συμπαγή μοριοσανίδα και αμφίπλευρη 

εξωτερική επένδυση με σκληρό πλαστικό, βιομηχανοποιημένα, μονόφυλλης ή δίφυλλης ανοιγόμενης 

θύρας, με ή χωρίς περσιδωτά ανοίγματα ή \ και ανοίγματα για υαλοπίνακες - οποιωνδήποτε 

διαστάσεων - στο ανώτερο ή κατώτερο ή κεντρικό τμήμα αυτών, πλήρως κατασκευασμένα και 

τοποθετημένα, μετά της δαπάνης προμήθειας επί τόπου και τοποθέτησης όλων των απαιτουμένων υλικών 

και εξαρτημάτων σύνδεσης - ανάρτησης και λειτουργίας. Ειδικώτερα, τα θυρόφυλλα θα περιλαμβάνουν: 

α) πυρήνα από συμπαγή μοριοσανίδα πάχους 33mm και πυκνότητας 350kg/m3 β) περιμετρικό σκελετό από 

κατηργασμένη λευκή ξυλεία 33mmx33mm γ) περιμετρικό εμφανή οπλισμό (σόκορα) από σκληρή ξυλεία 

πάχους 8mm δ) ινοσανίδες πάχους 3mm και πυκνότητας 850kg/m3 (High Density Fiberboard) - 

τοποθετούμενες εκατέρωθεν του σκελετού και του πυρήνα ως εσωτερική επένδυση ε) σκληρό πλαστικό 

(π.χ. formica) πάχους τουλάχιστον 9/10mm - τοποθετούμενο και στις δύο όψεις των θυροφύλλων ως 

τελική εξωτερική επένδυση. Επισημαίνεται ότι το σκληρό πλαστικό που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι 

μονόχρωμο ή με εμφάνιση ξύλου - της επιλογής του Μελετητή και της έγκρισης της Υπηρεσίας ζ) 

μεντεσέδες βαρέως τύπου η) κλειδαριά / αφαλό ενδεικτικού τύπου YALE ή παρεμφερούς - με κλειδιά 

θ) χαλύβδινες χειρολαβές (πόμολα) ενδεικτικού τύπου HEWI ή παρεμφερούς - με όλα τα απαραίτητα 

εξαρτήματα τοποθέτησης ι) μηχανισμούς σταθεροποίησης των φύλλων σε ανοικτή θέση και κ) 

χαλύβδινους σύρτες ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου - όταν πρόκειται για θυρόφυλλα δίφυλλων 

θυρών. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης 

και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι 

δαπάνες: χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, σύνθεση, αποσύνθεση και απομάκρυνση), 

προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών - μικροϋλικών - εξαρτημάτων και μηχανισμών, μεταφορών επί 

τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού - 

βοηθητικού εξοπλισμού και ανυψωτικών μέσων που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή - 

τοποθέτηση - στερέωση - ανάρτηση - διάνοιξη οπών για την υποδοχή χειρολαβών και κλειδαριάς / 

αφαλού και γενικώς παράδοση των θυροφύλλων σε άρτια και άψογη λειτουργία με όλα τα απαραίτητα 

εξαρτήματα αυτών πλήρως τοποθετημένα και ρυθμισμένα. 

 

 

 

A.T. : 021   

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.32.Β Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου 

    

Προστατευτική ποδιά θυρών (μπάζα) ύψους έως 20cm και οποιουδήποτε πλάτους καθώς και 

προστατευτική επένδυση στην περιοχή των χειρολαβών οποιωνδήποτε διαστάσεων, από φύλλο 

ανοδιωμένου αλουμινίου πάχους έως 2mm, επί οποιουδήποτε τύπου θυροφύλλων - και στις δύο όψεις 
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τους, μετά της δαπάνης διάνοιξης οπών για την υποδοχή χειρολαβών και κλείθρων. Η τιμή αφορά 

οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης και τις εντολές της της 

Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: προμήθειας όλων των 

καταλλήλων υλικών (ανοδιωμένου αλουμινίου κλπ) και μικροϋλικών (σύνδεσης, τοποθέτησης και στερέωσης), 

μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού 

προσωπικού - βοηθητικού εξοπλισμού και εργαλείων που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της 

εργασίας σύνδεσης - τοποθέτησης και στερέωσης του φύλλου αλουμινίου επί των θυροφύλλων καθώς και της 

εργασίας διάνοιξης οπών για την υποδοχή των χειρολαβών και κλείθρων. 

 

 

 

A.T. : 022   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6236.4.3 θύρα Garage τύπου ρολλού ασφαλείας, βιομηχανοποιημένη, από 

ενισχυμένο     προφίλ αλουμινίου διπλού τοιχώματος  / επίπεδης διατομής, ηλεκτροστατικά βαμμένη, 

μετά της δαπάνης προμήθειας επί τόπου και εγκατάστασης του ηλεκτρικού μηχανισμού λειτουργίας 

    

θύρα Garage τύπου ρολλού, διαστάσεων 3,80m(π)x3,30m(υ), ήτοι: ρολλό ασφαλείας, 

βιομηχανοποιημένο, κατάλληλο για συχνή χρήση, από ενισχυμένο προφίλ αλουμινίου διπλού 

τοιχώματος / επίπεδης διατομής τύπου Α100 - βαμμένο ηλεκτροστατικά σε απόχρωση της επιλογής της 

Υπηρεσίας, προερχόμενο από πιστοποιημένη κατά ISO 9001 & 14001 παραγωγική διαδικασία, πλήρως 

κατασκευασμένο και τοποθετημένο, αποτελούμενο από: κουρτίνα περιλαμβάνουσα διελεσμένα επίπεδα 

προφίλ αλουμινίου διπλού τοιχώματος συνολικού πάχους 20mm (πάχους έκαστου προφίλ 1,5mm), άξονα 

από σωλήνα Φ159, οδηγούς ρολλού από λαμαρίνα γαλβανιζέ βάθους 7cm - βαμμένους με ηλεκτροστατική 

βαφή σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας με ειδικά στεγανωτικά λάστιχα από PVC και βουρτσάκι 

κατάλληλα ώστε να μειώνουν το θόρυβο κατά τη λειτουργία και τη διείσδυση του αέρα, βιομηχανικό 

τριφασικό κινητήρα γερμανικής προέλευσης του οίκου GFA με πίνακα και μηχανισμό ασφαλείας τύπου 

23.12 - ανυψωτικής ικανότητας 206 κιλών - πλήρως εγκατεστημένο, μετά της ηλεκτρικής παροχής του 

και όλων των απαιτουμένων μηχανικών και ηλεκτρικών υποδομών κλπ, ενσωματωμένη μπουτονιέρα, 

μανιβέλα χειροκίνησης, κουτί κάλυψης του τυλίγματος του ρολλού από λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους 

1,25mm - σε σχήμα Π με καπάκια - ηλεκτροστατικά βαμμένο στην ίδια απόχρωση με το ρολλό, ταμπλά 

καλύψεως ρολλού, κουζινέτο ασφαλείας, βάσεις κινητήρα και κουζινέτου και γενικώς ό,τι απαιτείται 

για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία του. Ρητά ορίζεται ότι: α) στις άκρες κάθε φύλλου του ρολλού 

θα τοποθετούνται πλαστικά τελειώματα από πολυαμίδιο - ώστε να αποφεύγονται οι τριβές και να 

μειώνεται ο θόρυβος β) το τελευταίο φύλλο του ρολλού θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ενισχυμένο και 

να διαθέτει ειδικό στεγανωτικό λάστιχο στην επιφάνεια επαφής με το δάπεδο ώστε να δίνει στο 

ρολλό μεγαλύτερη στιβαρότητα. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος θα παρέχεται η δυνατότητα 

μετακίνησης με την μανιβέλα. Γενικά πλήρως εξοπλισμένη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: 

προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και μικροϋλικών κατασκευής - βαφής - τοποθέτησης - 

στερέωσης - ανάρτησης - στεγάνωσης - σφράγισης αρμών κλπ, προμήθειας και τοποθέτησης όλων των 

εξαρτημάτων - μηχανισμών, μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων 

και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού - μηχανημάτων και βοηθητικού εξοπλισμού που απαιτούνται 

για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή - τοποθέτηση - στερέωση - ανάρτηση - εγκατάσταση και σύνδεση 

του μηχανισμού με τα ηλεκτρικά δίκτυα - διενέργεια ελέγχων και δοκιμών και γενικώς παράδοση της 

θύρας σε πλήρη και κανονική λειτουργία με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα αυτής πλήρως τοποθετημένα 

και ρυθμισμένα. (1 τεμ) 

 

  

A.T. : 023   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\5447.1 Εσωτερική ξύλινη δίφυλλη ανοιγόμενη θύρα, βιομηχανοποιημένη, συνολικού 

πάχους 42mm, περιλαμβάνουσα διαιρούμενη κάσσα από αλουμίνιο-πλάτoυς 186mm-225mm- 

ηλεκτροστατικά βαμμένη & θυρόφυλλα πρεσσαριστά με πυρήνα από χαρτοκυψέλη & 

αμφίπλευρη εξωτερική επένδυση με λουστραρισμένο καπλαμά δρυός με inox διακοσμητικά 

στοιχεία 

    

Εσωτερική ξύλινη δίφυλλη ανοιγόμενη θύρα, βιομηχανοποιημένη, συνολικού πάχους 42mm, με 

διαιρούμενη κάσσα από αλουμίνιο ηλεκτροστατικά βαμμένο και θυρόφυλλα πρεσσαριστά με πυρήνα από 
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χαρτοκυψέλη και αμφίπλευρη εξωτερική επένδυση καπλαμά δρυός, ενδεικτικού τύπου LINEAR - WOOD της 

Interno ΑΒΕΕ ή παρεμφερούς, πλήρως κατασκευασμένη και τοποθετημένη, μετά της δαπάνης προμήθειας 

επί τόπου και τοποθέτησης όλων των απαιτουμένων υλικών και εξαρτημάτων σύνδεσης - ανάρτησης και 

λειτουργίας. Ειδικώτερα, η θύρα θα περιλαμβάνει: α) διαιρουμενη κάσσα από προφίλ   

αλουμινίου - πλάτους από 186mm έως 225mm - ηλεκτροστατικά βαμμένη - ελαχίστου πάχους 80μm και 

έως 120μm - σε απόχρωση της επιλογής του Μελετητή και της έγκρισης της Υπηρεσίας, σε ίσια γραμμή 

β) πυρήνα θυροφύλλων από ενισχυμένη χαρτοκυψέλη εμποτισμένη με ρητίνη πάχους 33mm γ) περιμετρικό 

σκελετό θυροφύλλων από ξηραμένη Ευρωπαϊκή λευκή ξυλεία ελάτης 33mmx37mm δ) φύλλα από 

συσσωματωμένες ίνες ξύλου (Middle Density Fiberboard) πάχους 4mm και μάζας όγκου +/- 700kg/m3 - 

τοποθετούμενες εκατέρωθεν του σκελετού και του πυρήνα ως εσωτερική επένδυση ε) λουστραρισμένο 

καπλαμά δρυός πάχους τουλάχιστον 5-6/10mm τοποθετούμενο και στις δύο όψεις των θυροφύλλων ως 

τελική εξωτερική επένδυση - σε συνδυασμό με ανοξείδωτα διακοσμητικά στοιχεία στ) ίσια σόκορα από 

MDF επενδεδυμένα με καπλαμά δρυός ζ) κρυφούς μεντεσέδες από μασίφ αλουμίνιο στο επάνω και κάτω 

μέρος της θύρας - δύο (2) ανά φύλλο η) κλειδαριά / αφαλό ενδεικτικού τύπου YALE ή παρεμφερούς - 

με κλειδιά θ) ανοξείδωτες χειρολαβές (πόμολα) ενδεικτικού τύπου HEWI ή παρεμφερούς - με όλα τα 

απαραίτητα εξαρτήματα τοποθέτησης ι) μηχανισμούς σταθεροποίησης των φύλλων σε ανοικτή θέση κ) 

χαλύβδινους σύρτες ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου λ) μηχανισμός υποδοχής κλειδαριάς. Γενικώς 

πλήρως εξοπλισμένη. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια 

της Μελέτης - τις Προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής - τις οδηγίες του προμηθευτή και τις 

εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: 

χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, σύνθεση, αποσύνθεση και απομάκρυνση), προμήθειας όλων 

των καταλλήλων υλικών - μικροϋλικών - εξαρτημάτων και μηχανισμών, μεταφορών επί τόπου του έργου 

μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού - βοηθητικού 

εξοπλισμού και ανυψωτικών μέσων που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή - τοποθέτηση 

- στερέωση - ανάρτηση και γενικώς παράδοση της θύρας σε άρτια και άψογη λειτουργία με όλα τα 

απαραίτητα εξαρτήματα αυτής πλήρως τοποθετημένα και ρυθμισμένα. Επίσης περιλαμβάνονται οι 

δαπάνες πάκτωσης της κάσσας σε οποιουδήποτε είδους τοιχοποιϊα και πλήρωσης του κενού μεταξύ 

κάσσας και δομικών στοιχείων με αραιωμένο τσιμεντοκονίαμα των 600kg τσιμέντου (αριάνι). Ρητώς 

ορίζεται ότι η θύρα που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από επίσημα 

πιστοποιητικά ποιότητας (θύρας - εξαρτημάτων) προερχόμενα από αναγνωρισμένο φορέα (ινστιτούτο) 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

  

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\5353.7 Ξύλινη επιγραφή θύρας, από μασίφ ξυλεία δρυός, πάχους τουλάχιστον 10mm, 

πλάτους ~30cm και οποιουδήποτα μήκους, πλήρως κατεργασμένη - τοποθετημένη και στερεωμένη 

 

Ξύλινη επιγραφή θύρας, από μασίφ ξυλεία δρυός όμοια όσον αφορά στην απόχρωση με την ξύλινη επιφάνεια 

της θύρας, πάχους τουλάχιστον 10mm, πλάτους ~30cm και οποιουδήποτα μήκους, πλήρως κατεργασμένη - 

τοποθετημένη και στερεωμένη. Επισημαίνεται ότι η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει απαραιτήτως να 

έχει ξηρανθεί και εμποτισθεί με ειδικό διάλυμμα μυκητοκτόνου - βακτηριοκτόνου και εντομοκτόνου δράσης. Η 

τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης και τις εντολές 

της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Στην 

τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και μικροϋλικών, μεταφορών επί 

τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού και 

βοηθητικού εξοπλισμού που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.  

 

 

A.T. : 025   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\5437.2 Ξύλινη κορνίζα θύρας (πρεβάζι) από μασίφ ξυλεία δρυός, πάχους μεγαλυτέρου 

των 10mm και πλάτους 10cm ή μεγαλύτερου 

    

Ξύλινη κορνίζα θύρας (πρεβάζι) από μασίφ ξυλεία δρυός, πάχους μεγαλυτέρου των 10mm και πλάτους 

10cm ή μεγαλύτερου, πλήρως κατεργασμένη και τοποθετημένη. Ήτοι: κατασκευή, τοποθέτηση, στερέωση 

με συγκόλληση και καρφίδες - οι κεφαλές των οποίων θα είναι χωνευτές και θα καλύπτονται με στόκο 

στην απόχρωση του ξύλου, μόρφωση γωνιών - σκοτίας στην επαφή με την κάσσα κλπ, ροκανίσματος, 
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ξυσίματος - τριψίματος με υαλόχαρτο και πλήρους καθαρισμού της επιφάνειας. Επισημαίνεται ότι η 

ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει απαραιτήτως να έχει ξηρανθεί και εμποτισθεί με ειδικό 

διάλυμμα μυκητοκτόνου - βακτηριοκτόνου και εντομοκτόνου δράσης. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε 

ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας και σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιδήποτε ύψος από του δαπέδου 

εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και 

μικροϋλικών, μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης 

εργατοτεχνικού προσωπικού και βοηθητικού εξοπλισμού που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη 

εκτέλεση της εργασίας.  Επιμέτρηση ξύλινης κορνίζας θύρας: 

α) Βασική τιμή για κορνίζα πλάτους 10cm σε μέτρα πραγματικού μήκους. 

β) Κορνίζα οποιουδήποτε μεγαλυτέρου πλάτους αναλογικά της κορνίζας πλάτους 10cm (πλάτος κορνίζας 

σε εκατοστά διά δέκα) επί το πραγματικό μήκος σε μέτρα. 

 

 

A.T. : 026   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6224.19.2.3 Ξύλινη πυράντοχη θύρα κλάσης REI60, συνολικού πάχους 50mm, 

δίφυλλη, ανοιγόμενη, περιλαμβάνουσα πυράντοχη χαλύβδινη κάσσα και θυρόφυλλα πρεσσαριστά με 

πυρήνα από συμπαγή μοριοσανίδα και αμφίπλευρη εξωτερική επένδυση με καπλαμά δρυός 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236 

Ξύλινη πυράντοχη θύρα κλάσης REI60, βιομηχανικής παραγωγής, συνολικού πάχους 50mm, δίφυλλη, 

ανοιγόμενη, με ή χωρίς φεγγίτες ή \ και ανοίγματα για πυράντοχους υαλοπίνακες - η αξία των 

οποίων δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του παρόντος άρθρου, πλήρως κατασκευασμένη, εξοπλισμένη με 

όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα, ειδικά τεμάχια και συστήματα λειτουργίας / πυρασφαλείας και 

εγκατεστημένη - έτοιμη προς ασφαλή χρήση και κανονική λειτουργία. Ήτοι, θύρα περιλαμβάνουσα: α) 

πυράντοχη χαλύβδυνη κάσσα από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,5mm, με 

διάταξη καπνοστεγανότητας από θερμοδιογκούμενες ταινίες ενδεικτικού τύπου PALUSOL ή αναλόγου. Η 

κάσσα θα εξέχει τουλάχιστον 15mm από την τελική επιφάνεια των επιχρισμάτων - εκατέρωθεν - 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Μελέτης και θα είναι προβαμμένη με ειδικό αστάρι δύο συστατικών β) 

πυρήνα θυροφύλλων από συμπαγή μοριοσανίδα πάχους 43mm και πυκνότητας 600kg/m3 γ) περιμετρικό 

σκελετό θυροφύλλων από κατηργασμένη σκληρή ξυλεία 35mmx43mm, οπλισμένη με θερμοδιογκούμενο 

υλικό δ) ινοσανίδες πάχους 3,2mm και πυκνότητας 850kg/m3 (High Density Fiberboard) - τοποθετούμενες 

εκατέρωθεν του σκελετού και του πυρήνα ως εσωτερική επένδυση ε) λουστραρισμένο καπλαμά δρυός 

πάχους τουλάχιστον 6/10mm τοποθετούμενο και στις δύο όψεις των θυροφύλλων ως τελική εξωτερική 

επένδυση ζ) κλειδαριά πυρασφαλείας, πλήρη, με εξάρτημα κλειδώματος και κλειδί οποιουδήποτε τύπου 

- της επιλογής του Μελετητή και της έγκρισης της Υπηρεσίας η) ειδικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου 

θ) πόμολα (χειρολαβές) και επιστόμια πυρασφαλείας ι) μηχανισμό αυτόματης επαναφοράς (σούστα) 

πυρασφαλείας (και στα δύο θυρόφυλλα) κ) μηχανισμό προτεραιότητας κλεισίματος θυροφύλλων λ) 

χαλύβδινους σύρτες ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου μ) μπάρες πανικού και στα δύο θυρόφυλλα ν) 

ηλεκτρομαγνήτες συγκράτησης θυροφύλλων, δαπέδου ή τοίχου, εφ' όσον και όπου απαιτούνται (χωρίς 

την αξία αυτών) ξ) όλα τα απαιτούμενα συνδετικά υλικά και ειδικά τεμάχια (αρμοκάλυπτρα, γωνιακές 

συνδέσεις, συνδετήρες, καλύπτρες κλπ) για την άρτια και αισθητική ολοκλήρωση της κατασκευής ο)  

μεταλλική πινακίδα με σήμανση συμμόρφωσης προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα στοιχεία πιστοποίησης 

των θυρών. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις 

αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση 

του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες κατασκευής και προσκόμισης δείγματος ή ενός 

τεμαχίου θύρας προς έγκριση από την Υπηρεσία, οι δαπάνες προμήθειας της θύρας μετά του 

απαιτουμένου εξοπλισμού λειτουργίας και πυρασφαλείας βασικού και προαιρετικού - πλην των 

ηλεκτρομαγνητών συγκράτησης θυροφύλλων), οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών, 

μικροϋλικών και εξαρτημάτων εγκατάστασης, οι δαπάνες όλων των μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων 

μέχρι την θέση της τελικής ενσωμάτωσης της θύρας στο έργο, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού 

προσωπικού, βοηθητικού εξοπλισμού και μηχανικών μέσων, οι δαπάνες εκτέλεσης όλων των αναγκαίων 

εργασιών υποδομής για την στήριξη (πάκτωση) της κάσσας της θύρας σε οποιοδήποτε δομικό στοιχείο 

του κτιρίου (κατασκευή ψευτόκασσας κατάλληλης διατομής από γαλβανισμένο χάλυβα, ενίσχυση 

υφιστάμενης τοιχοποιϊας με στραντζαριστά βαρέως τύπου κλπ), οι δαπάνες πλήρωσης του κενού μεταξύ 

κάσσας και δομικών στοιχείων με τσιμεντοκονίαμα των 600kg τσιμέντου (αριάνι), οι δαπάνες 

διενέργειας ελέγχων και δοκιμών και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται 
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ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη εγκατάσταση και παράδοση της θύρας σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία, με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα αυτής πλήρως τοποθετημένα και ρυθμισμένα. 

Ρητώς ορίζεται ότι η θύρα που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και 

απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, κλάσης πυραντίστασης και γενικώς συμμόρφωσης με τις 

απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών 

κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών 

κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την 

Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης 

Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

 

 

 

A.T. : 027   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6224.19.2.6 Ξύλινη πυράντοχη θύρα κλάσης REI60, συνολικού πάχους 50mm, 

δίφυλλη, ανοιγόμενη, περιλαμβάνουσα πυράντοχη σιδηρά κάσσα και θυρόφυλλα πρεσσαριστά με 

πυρήνα από συμπαγή μοριοσανίδα και αμφίπλευρη εξωτερική επένδυση με σκληρό πλαστικό 

 

Ξύλινη πυράντοχη θύρα κλάσης REI60, βιομηχανικής παραγωγής, συνολικού πάχους 50mm, δίφυλλη, 

ανοιγόμενη, με ή χωρίς φεγγίτες ή \ και ανοίγματα για πυράντοχους υαλοπίνακες - η αξία των 

οποίων δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του παρόντος άρθρου, πλήρως κατασκευασμένη και τοποθετημένη, 

μετά της δαπάνης προμήθειας επί τόπου και τοποθέτησης όλων των απαιτουμένων υλικών και 

εξαρτημάτων σύνδεσης - ανάρτησης και λειτουργίας. Ειδικώτερα, η θύρα θα περιλαμβάνει: α) 

πυράντοχη σιδηρά κάσσα από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,5mm, με 

διάταξη καπνοστεγανότητας από θερμοδιογκούμενες ταινίες ενδεικτικού τύπου PALUSOL ή αναλόγου. Η 

κάσσα θα εξέχει τουλάχιστον 15mm από την τελική επιφάνεια των επιχρισμάτων - εκατέρωθεν - 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Μελέτης και θα είναι προβαμμένη με ειδικό αστάρι δύο συστατικών β) 

πυρήνα θυροφύλλων από συμπαγή μοριοσανίδα πάχους 43mm και πυκνότητας 600kg/m3 γ) περιμετρικό 

σκελετό θυροφύλλων από κατηργασμένη σκληρή ξυλεία 35mmx43mm, οπλισμένη με θερμοδιογκούμενο 

υλικό δ) ινοσανίδες πάχους 3,2mm και πυκνότητας 850kg/m3 (High Density Fiberboard) - τοποθετούμενες 

εκατέρωθεν του σκελετού και του πυρήνα ως εσωτερική επένδυση ε) σκληρό πλαστικό (π.χ. formica) 

πάχους τουλάχιστον 9/10mm - τοποθετούμενο και στις δύο όψεις των θυροφύλλων ως τελική εξωτερική 

επένδυση. Επισημαίνεται ότι το σκληρό πλαστικό που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι μονόχρωμο ή με 

εμφάνιση ξύλου - της επιλογής του Μελετητή και της έγκρισης της Υπηρεσίας ζ) κλειδαριά / αφαλό 

πυρασφαλείας με κλειδιά η) ειδικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου θ) χειρολαβές πυρασφαλείας με όλα τα 

απαραίτητα εξαρτήματα τοποθέτησης ι) πυράντοχο μηχανισμό αυτόματης επαναφοράς (σούστα) κ) 

μηχανισμό προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων λ) χαλύβδινους σύρτες ακινητοποίησης του ενός 

θυροφύλλου μ) μπάρες πανικού κλπ. Γενικώς πλήρως εξοπλισμένη. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα 

εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης - τις Προδιαγραφές του εργοστασίου 

παραγωγής - τις οδηγίες του προμηθευτή - τον Κανονισμό Πυροπροστασίας και τις εντολές της 

Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η προσκόμιση 

δείγματος ή ενός τεμαχίου θύρας προς έγκριση από την Υπηρεσία. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι 

δαπάνες: χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, σύνθεση, αποσύνθεση και απομάκρυνση), 

προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών - μικροϋλικών - εξαρτημάτων και μηχανισμών, μεταφορών επί 

τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού - 

βοηθητικού εξοπλισμού και ανυψωτικών μέσων που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή - 

τοποθέτηση - στερέωση - ανάρτηση και γενικώς παράδοση της θύρας σε άρτια και άψογη λειτουργία με 

όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα αυτής πλήρως τοποθετημένα και ρυθμισμένα. Επίσης περιλαμβάνονται οι 

δαπάνες πάκτωσης της κάσσας σε οποιουδήποτε είδους τοιχοποιϊα και πλήρωσης του κενού μεταξύ 

κάσσας και δομικών στοιχείων με αραιωμένο τσιμεντοκονίαμα των 600kg τσιμέντου (αριάνι) ή 

πυράντοχο ή ηχομονωτικό υλικό πληρώσεως (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Μελέτη). Ρητώς 

ορίζεται ότι η θύρα που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από επίσημα 

πιστοποιητικά πυρασφαλείας (θύρας - εξαρτημάτων) προερχόμενα από αναγνωρισμένο φορέα 

(ινστιτούτο) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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A.T. : 028   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6501.14.1.0 Σύνθετο τυποποιημένο κούφωμα από αλουμίνιο ηλεκτροστατικά 

βαμμένο, με σύστημα θερμοδιακοπής 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501 

Σύνθετο τυποποιημένο κούφωμα από αλουμίνιο ηλεκτροστατικά βαμμένο, με σύστημα θερμοδιακοπής, 

πολύφυλλο, με φύλλα ανοιγόμενα με οποιοδήποτε τρόπο ή/και σταθερά, οποιωνδήποτε συνολικών 

διαστάσεων - μορφής και αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου και φύλλων, με δυνατότητα 

υποδοχής διπλών υαλοπινάκων οποιουδήποτε - προβλεπομένου από την Μελέτη - πάχους (η αξία των 

υαλοπινάκων τιμολογείται σε ιδιαίτερο άρθρο του παρόντος Τιμολογίου), βιομηχανικής κατασκευής, 

προερχόμενο από πιστοποιημένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, δόκιμης σειράς του εμπορίου - 

της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, πλήρως κατασκευασμένο και τοποθετημένο, μετά των 

απαιτουμένων υλικών και εξαρτημάτων για την εξασφάλιση θερμομόνωσης - ηχομόνωσης - 

αεροστεγανότητας - υδατοστεγανότητας και γενικώς αρτίας λειτουργίας και ασφαλείας. Ήτοι: α) 

κατασκευή του συνθέτου κουφώματος από προφίλ αλουμινίου τριθάλαμα, αποτελούμενα από δύο 

αναξάρτητες διατομές αλουμινίου - καταλλήλων γεωμετρικών διαστάσεων, πάχους και βάρους ώστε να 

εξασφαλίζουν την απαιτούμενη αντοχή της κατασκευής σε παραμόρφωση από ανεμοπίεση και 

οποιεσδήποτε άλλες φορτίσεις - συνδεδεμένες μεταξύ τους με την παρεμβολή πολυαμιδίου καταλλήλου 

πλάτους για την εξασφάλιση της θερμοδιακοπής β) ηλεκτροστατική βαφή - ελαχίστου πάχους 80μm και 

έως 120μm - σε απόχρωση της επιλογής του Μελετητή γ) προμήθεια και τοποθέτηση όλων των 

απαιτουμένων εξαρτημάτων (σύνδεσης, ανάρτησης κλπ), μηχανισμών λειτουργίας και ασφαλείας, 

μηχανισμών σταθεροποίησης των κινητών φύλλων σε ανοικτή θέση, υλικών στεγάνωσης (ελαστικών 

παρεμβυσμάτων πιστοποιημένων υψηλών προδιαγραφών, ταινιών αεροστεγανότητας και 

υδατοστεγανότητας, στεγανωτικών κολλών, ειδικών γωνιών σύνδεσης κλπ) και υλικών σφράγισης αρμών 

μεταξύ κουφώματος και δομικών στοιχείων (σιλικόνης, ακρυλικής μαστίχης κλπ) δ) εκπόνηση κάθε 

Μελέτης και υπολογισμών που μπορεί να απαιτηθούν για την εξασφάλιση της κατασκευής σε ανεμοπίεση 

ή άλλες φορτίσεις ε) κατασκευή και τοποθέτηση ψευτόκασσας από στραντζαριστή θερμογαλβανισμένη 

λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8mm και διατομής ορθογωνικής ή Π. Η ψευτόκασσα θα στερεώνεται 

καταλλήλως στις παρειές του ανοίγματος (λαμπάδες, πρέκι, ποδιά) πριν την κατασκευή των 

επιχρισμάτων και την τοποθέτηση του κουφώματος, ως οδηγός. Επισημαίνεται ότι μεταξύ της 

εξωτερικής (περιμετρικής) κάσσας του κουφώματος και της ψευτόκασσας (στα σημεία στήριξης) θα 

παρεμβάλλονται απαραιτήτως πλαστικοί αποστάτες (τακάκια) για τον αποκλεισμό θερμογέφυρας ζ) 

πλήρης τοποθέτηση του συνθέτου κουφώματος σε ενδεδειγμένη θέση. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε 

ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις λεπτομέρειες των εγκεκριμένων από την 

Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις 

οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου 

εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, 

σύνθεση, αποσύνθεση και απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών και 

μικροϋλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρμών 

κλπ, οι δαπάνες προμήθειας και τοποθέτησης των εξαρτημάτων και μηχανισμών λειτουργίας και 

ασφαλείας, οι δαπάνες σύνταξης της Μελέτης Εφαρμογής, οι δαπάνες υλικών και εργασίας κατασκευής 

και τοποθέτησης της ψευτόκασσας μετά των πλαστικών αποστατών, οι δαπάνες όλων των απαιτουμένων 

μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού 

προσωπικού, μηχανημάτων, βοηθητικού εξοπλισμού και ανυψωτικών μέσων και γενικώς κάθε δαπάνη που, 

έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της 

εργασίας, ήτοι: κατασκευή, βαφή, τοποθέτηση, ευθυγράμμιση, αλφάδιασμα, στερέωση, ανάρτηση, 

σφράγιση, στεγάνωση και παράδοση του συνθέτου κουφώματος σε άρτια και άψογη λειτουργία. 

 

 

 

A.T. : 029   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6502.2.1 Υαλόθυρα από αλουμίνιο ηλεκτροστατικά βαμμένο, με σύστημα 

θερμοδιακοπής, ανοιγόμενη με μεντεσέδες, μονόφυλλη - με παράπλευρο σταθερό υαλοστάσιο, χωρίς 

φεγγίτη 

Υαλόθυρα από αλουμίνιο ηλεκτροστατικά βαμμένο, με σύστημα θερμοδιακοπής, ανοιγόμενη με 

μεντεσέδες, μονόφυλλη - με παράπλευρο σταθερό υαλοστάσιο, χωρίς φεγγίτη, οποιωνδήποτε 
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διαστάσεων, με δυνατότητα υποδοχής διπλών υαλοπινάκων οποιουδήποτε - προβλεπομένου από την 

Μελέτη - πάχους (η αξία των υαλοπινάκων τιμολογείται σε ιδιαίτερο άρθρο του παρόντος 

Τιμολογίου), προερχόμενη από πιστοποιημένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, δόκιμης σειράς 

του εμπορίου - της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, πλήρως κατασκευασμένη και τοποθετημένη, μετά 

των απαιτουμένων υλικών και εξαρτημάτων για την εξασφάλιση θερμομόνωσης - ηχομόνωσης - 

αεροστεγανότητας - υδατοστεγανότητας και γενικώς αρτίας λειτουργίας και ασφαλείας. Ήτοι: α) 

κατασκευή της υαλόθυρας από προφίλ αλουμινίου τριθάλαμα, αποτελούμενα από δύο αναξάρτητες 

διατομές αλουμινίου - καταλλήλων γεωμετρικών διαστάσεων, πάχους και βάρους ώστε να εξασφαλίζουν 

την απαιτούμενη αντοχή της κατασκευής σε παραμόρφωση από ανεμοπίεση και οποιεσδήποτε άλλες 

φορτίσεις - συνδεδεμένες μεταξύ τους με την παρεμβολή πολυαμιδίου - καταλλήλου πλάτους - για την 

εξασφάλιση της θερμοδιακοπής β) ηλεκτροστατική βαφή - ελαχίστου πάχους 80μm και έως 120μm - σε 

απόχρωση της επιλογής του Μελετητή και της έγκρισης της Υπηρεσίας γ) προμήθεια και τοποθέτηση 

όλων των απαιτουμένων εξαρτημάτων (σύνδεσης, ανάρτησης κλπ), μηχανισμών λειτουργίας και 

ασφαλείας, μηχανισμού σταθεροποίησης του φύλλου σε ανοικτή θέση, υλικών στεγάνωσης (ελαστικών 

παρεμβυσμάτων πιστοποιημένων υψηλών προδιαγραφών, ταινιών αεροστεγανότητας και 

υδατοστεγανότητας, στεγανωτικών κολλών, ειδικών γωνιών σύνδεσης κλπ) και υλικών σφράγισης αρμών 

μεταξύ υαλόθυρας - υαλοστασίου και δομικών στοιχείων (σιλικόνης, ακρυλικής μαστίχης κλπ) δ) 

εκπόνηση κάθε Μελέτης και υπολογισμών που μπορεί να απαιτηθούν για την εξασφάλιση της κατασκευής 

σε ανεμοπίεση ή άλλες φορτίσεις ε) κατασκευή και τοποθέτηση ψευτόκασσας από στραντζαριστή 

θερμογαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8mm και διατομής ορθογωνικής ή Π. Η ψευτόκασσα 

θα Υαλόθυρα από αλουμίνιο ηλεκτροστατικά βαμμένο, με σύστημα θερμοδιακοπής, ανοιγόμενη με 

μεντεσέδες, μονόφυλλη - με παράπλευρο σταθερό υαλοστάσιο, χωρίς φεγγίτη, οποιωνδήποτε 

διαστάσεων, με δυνατότητα υποδοχής διπλών υαλοπινάκων οποιουδήποτε - προβλεπομένου από την 

Μελέτη - πάχους (η αξία των υαλοπινάκων τιμολογείται σε ιδιαίτερο άρθρο του παρόντος 

Τιμολογίου), προερχόμενη από πιστοποιημένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, δόκιμης σειράς 

του εμπορίου - της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, πλήρως κατασκευασμένη και τοποθετημένη, μετά 

των απαιτουμένων υλικών και εξαρτημάτων για την εξασφάλιση θερμομόνωσης - ηχομόνωσης -εφαρμόζεται 

και θα στερεώνεται στις παρειές του ανοίγματος (λαμπάδες, πρέκι) 

Υαλόθυρα από αλουμίνιο ηλεκτροστατικά βαμμένο, με σύστημα θερμοδιακοπής, ανοιγόμενη με 

μεντεσέδες, μονόφυλλη - με παράπλευρο σταθερό υαλοστάσιο, χωρίς φεγγίτη, οποιωνδήποτε 

διαστάσεων, με δυνατότητα υποδοχής διπλών υαλοπινάκων οποιουδήποτε - προβλεπομένου από την 

Μελέτη - πάχους (η αξία των υαλοπινάκων τιμολογείται σε ιδιαίτερο άρθρο του παρόντος 

Τιμολογίου), προερχόμενη από πιστοποιημένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, δόκιμης σειράς 

του εμπορίου - της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, πλήρως κατασκευασμένη και τοποθετημένη, μετά 

των απαιτουμένων υλικών και εξαρτημάτων για την εξασφάλιση θερμομόνωσης - ηχομόνωσης – 

Υαλόθυρα από αλουμίνιο ηλεκτροστατικά βαμμένο, με σύστημα θερμοδιακοπής, ανοιγόμενη με 

μεντεσέδες, μονόφυλλη - με παράπλευρο σταθερό υαλοστάσιο, χωρίς φεγγίτη, οποιωνδήποτε 

διαστάσεων, με δυνατότητα υποδοχής διπλών υαλοπινάκων οποιουδήποτε - προβλεπομένου από την 

Μελέτη - πάχους (η αξία των υαλοπινάκων τιμολογείται σε ιδιαίτερο άρθρο του παρόντος 

Τιμολογίου), προερχόμενη από πιστοποιημένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, δόκιμης σειράς 

του εμπορίου - της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, πλήρως κατασκευασμένη και τοποθετημένη, μετά 

των απαιτουμένων υλικών και εξαρτημάτων για την εξασφάλιση θερμομόνωσης - ηχομόνωσης - 

αεροστεγανότητας - υδατοστεγανότητας και γενικώς αρτίας λειτουργίας και ασφαλείας. Ήτοι: α) 

κατασκευή της υαλόθυρας από προφίλ αλουμινίου τριθάλαμα, αποτελούμενα από δύο αναξάρτητες 

διατομές αλουμινίου - καταλλήλων γεωμετρικών διαστάσεων, πάχους και βάρους ώστε να εξασφαλίζουν 

την απαιτούμενη αντοχή της κατασκευής σε παραμόρφωση από ανεμοπίεση και οποιεσδήποτε άλλες 

φορτίσεις - συνδεδεμένες μεταξύ τους με την παρεμβολή πολυαμιδίου - καταλλήλου πλάτους - για την 

εξασφάλιση της θερμοδιακοπής β) ηλεκτροστατική βαφή - ελαχίστου πάχους 80μm και έως 120μm - σε 

απόχρωση της επιλογής του Μελετητή και της έγκρισης της Υπηρεσίας γ) προμήθεια και τοποθέτηση 

όλων των απαιτουμένων εξαρτημάτων (σύνδεσης, ανάρτησης κλπ), μηχανισμών λειτουργίας και 

ασφαλείας, μηχανισμού σταθεροποίησης του φύλλου σε ανοικτή θέση, υλικών στεγάνωσης (ελαστικών 

παρεμβυσμάτων πιστοποιημένων υψηλών προδιαγραφών, ταινιών αεροστεγανότητας και 

υδατοστεγανότητας, στεγανωτικών κολλών, ειδικών γωνιών σύνδεσης κλπ) και υλικών σφράγισης αρμών 

μεταξύ υαλόθυρας - υαλοστασίου και δομικών στοιχείων (σιλικόνης, ακρυλικής μαστίχης κλπ) δ) 

εκπόνηση κάθε Μελέτης και υπολογισμών που μπορεί να απαιτηθούν για την εξασφάλιση της κατασκευής 

σε ανεμοπίεση ή άλλες φορτίσεις ε) κατασκευή και τοποθέτηση ψευτόκασσας από στραντζαριστή 
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θερμογαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8mm και διατομής ορθογωνικής ή Π. Η ψευτόκασσα 

θα εφαρμόζεται και θα στερεώνεται στις παρειές του ανοίγματος (λαμπάδες, πρέκι) 

αεροστεγανότητας - υδατοστεγανότητας και γενικώς αρτίας λειτουργίας και ασφαλείας. Ήτοι: α) 

κατασκευή της υαλόθυρας από προφίλ αλουμινίου τριθάλαμα, αποτελούμενα από δύο αναξάρτητες 

διατομές αλουμινίου - καταλλήλων γεωμετρικών διαστάσεων, πάχους και βάρους ώστε να εξασφαλίζουν 

την απαιτούμενη αντοχή της κατασκευής σε παραμόρφωση από ανεμοπίεση και οποιεσδήποτε άλλες 

φορτίσεις - συνδεδεμένες μεταξύ τους με την παρεμβολή πολυαμιδίου - καταλλήλου πλάτους - για την 

εξασφάλιση της θερμοδιακοπής β) ηλεκτροστατική βαφή - ελαχίστου πάχους 80μm και έως 120μm - σε 

απόχρωση της επιλογής του Μελετητή και της έγκρισης της Υπηρεσίας γ) προμήθεια και τοποθέτηση 

όλων των απαιτουμένων εξαρτημάτων (σύνδεσης, ανάρτησης κλπ), μηχανισμών λειτουργίας και 

ασφαλείας, μηχανισμού σταθεροποίησης του φύλλου σε ανοικτή θέση, υλικών στεγάνωσης (ελαστικών 

παρεμβυσμάτων πιστοποιημένων υψηλών προδιαγραφών, ταινιών αεροστεγανότητας και 

υδατοστεγανότητας, στεγανωτικών κολλών, ειδικών γωνιών σύνδεσης κλπ) και υλικών σφράγισης αρμών 

μεταξύ υαλόθυρας - υαλοστασίου και δομικών στοιχείων (σιλικόνης, ακρυλικής μαστίχης κλπ) δ) 

εκπόνηση κάθε Μελέτης και υπολογισμών που μπορεί να απαιτηθούν για την εξασφάλιση της κατασκευής 

σε ανεμοπίεση ή άλλες φορτίσεις ε) κατασκευή και τοποθέτηση ψευτόκασσας από στραντζαριστή 

θερμογαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8mm και διατομής ορθογωνικής ή Π. Η ψευτόκασσα 

θα εφαρμόζεται και θα στερεώνεται στις παρειές του ανοίγματος (λαμπάδες, πρέκι) 

 

 

A.T. : 031   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6501.20.2 Θύρα αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής, με σύστημα θερμοδιακοπής, 

δίφυλλη, ανοιγόμενη, με σταθερό μονόφυλλο φεγγίτη και φύλλα σύνθετης μορφής αποτελούμενα 

από: i) υαλωτά σταθερά τμήματα και ii) συμπαγή τμήματα από θερμομονωτικό πέτασμα 

(panel) διπλού φύλλου αλουμινίου 

    

Θύρα αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής (ελαχίστου πάχους 80μm και έως 120μm, σε απόχρωση της 

επιλογής του Μελετητή), με σύστημα θερμοδιακοπής, δίφυλλη, ανοιγόμενη, με σταθερό μονόφυλλο 

φεγγίτη και φύλλα σύνθετης μορφής αποτελούμενα από: i) υαλωτά σταθερά τμήματα με δυνατότητα 

υποδοχής διπλών υαλοπινάκων οποιουδήποτε - προβλεπομένου από την Μελέτη - πάχους (η αξία των 

υαλοπινάκων τιμολογείται σε ιδιαίτερο άρθρο του παρόντος Τιμολογίου) και ii) συμπαγή τμήματα από 

θερμομονωτικό πέτασμα (panel) διπλού φύλλου αλουμινίου. Η τιμή του παρόντος άρθρου αφορά θύρα 

οποιωνδήποτε επί μέρους και συνολικών διαστάσεων, προερχόμενη από πιστοποιημένη κατά ISO 9001 

παραγωγική διαδικασία, δόκιμης σειράς του εμπορίου - της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, πλήρως 

ατασκευασμένη και τοποθετημένη, μετά των απαιτουμένων εξαρτημάτων (σύνδεσης, ανάρτησης κλπ) - 

μηχανισμών λειτουργίας και ασφαλείας - μηχανισμών σταθεροποίησης των φύλλων σε ανοικτή θέση - 

υλικών στεγάνωσης (ελαστικών παρεμβυσμάτων πιστοποιημένων υψηλών προδιαγραφών, ταινιών 

αεροστεγανότητας και υδατοστεγανότητας, στεγανωτικών κολλών, ειδικών γωνιών σύνδεσης κλπ) και 

υλικών σφράγισης αρμών μεταξύ θύρας και δομικών στοιχείων (σιλικόνης, ακρυλικής μαστίχης κλπ). 

Ειδικώτερα, η θύρα θα περιλαμβάνει: α) ψευτόκασσα από στραντζαριστή θερμογαλβανισμένη λαμαρίνα 

πάχους τουλάχιστον 1,8mm και διατομής ορθογωνικής ή Π. Η ψευτόκασσα θα εφαρμόζεται και θα 

στερεώνεται στις παρειές του ανοίγματος (λαμπάδες, πρέκι) πριν την κατασκευή των επιχρισμάτων 

και την τοποθέτηση της θύρας, ως οδηγός β) κάσσα αλουμινίου στερεούμενη στην ψευτόκασσα. 

Επισημαίνεται ότι μεταξύ της κάσσας της θύρας και της ψευτόκασσας (στα σημεία στήριξης) θα 

παρεμβάλλονται απαραιτήτως πλαστικοί αποστάτες (τακάκια) για τον αποκλεισμό θερμογέφυρας γ) δύο 

θυρόφυλλα έκαστο των οποίων θα αποτελείται από: i) περιμετρικό πλαίσιο - οποιωνδήποτε διαστάσεων 

και σχήματος - με τις απαιτούμενες ενδιάμεσες τραβέρσες ii) δύο υαλωτά σταθερά τμήματα στο άνω 

μέρος και iii) πέτασμα (panel) διπλού φύλλου αλουμινίου οποιουδήποτε απλού διακοσμητικού σχεδίου 

- στο κάτω μέρος, με ενσωματωμένη μόνωση από εξηλασμένη πολυστερίνη. Τα προφίλ τόσο της κάσσας 

όσο και των φύλλων θα είναι θερμοδιακοπτόμενα τριθάλαμα, αποτελούμενα από δύο αναξάρτητες 

διατομές αλουμινίου - καταλλήλων γεωμετρικών διαστάσεων, πάχους και βάρους ώστε να εξασφαλίζουν 

την απαιτούμενη αντοχή της κατασκευής σε παραμόρφωση από ανεμοπίεση και οποιεσδήποτε άλλες 

φορτίσεις - συνδεδεμένες μεταξύ τους με την παρεμβολή πολυαμιδίου - καταλλήλου πλάτους - για την 

εξασφάλιση της θερμοδιακοπής. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με 

την Μελέτη, τις λεπτομέρειες των εγκεκριμένων από την Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις 

αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση 
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του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, 

σύνθεση, αποσύνθεση και απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών και 

μικροϋλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρμών 

κλπ, οι δαπάνες προμήθειας και τοποθέτησης των εξαρτημάτων και μηχανισμών λειτουργίας και 

ασφαλείας, οι δαπάνες εκπόνησης Μελέτης Εφαρμογής και υπολογισμών που μπορεί να απαιτηθούν για 

την εξασφάλιση της κατασκευής σε ανεμοπίεση ή άλλες φορτίσεις, οι δαπάνες υλικών και εργασίας 

κατασκευής και τοποθέτησης της ψευτόκασσας μετά των πλαστικών αποστατών, οι δαπάνες όλων των 

απαιτουμένων μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης 

εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, βοηθητικού εξοπλισμού και ανυψωτικών μέσων και γενικώς 

κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη 

εκτέλεση της εργασίας, ήτοι: κατασκευή, βαφή, τοποθέτηση, ευθυγράμμιση, αλφάδιασμα, στερέωση, 

ανάρτηση, σφράγιση, στεγάνωση και παράδοση της θύρας σε άρτια και άψογη λειτουργία. 

 

 

A.T. : 032   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6502.3 Εσωτερική υαλόθυρα από αλουμίνιο ηλεκτροστατικά βαμμένο, ανοιγόμενη με 

μεντεσέδες, μονόφυλλη - με παράπλευρο σταθερό υαλοστάσιο, χωρίς φεγγίτη 

    

Εσωτερική υαλόθυρα από αλουμίνιο ηλεκτροστατικά βαμμένο, ανοιγόμενη με μεντεσέδες, μονόφυλλη - 

με παράπλευρο σταθερό υαλοστάσιο, χωρίς φεγγίτη, οποιωνδήποτε διαστάσεων, με δυνατότητα υποδοχής 

υαλοπινάκων ασφαλείας (Laminated) οποιουδήποτε - προβλεπομένου από την Μελέτη - πάχους (η αξία 

των υαλοπινάκων τιμολογείται σε ιδιαίτερο άρθρο του παρόντος Τιμολογίου), προερχόμενη από 

πιστοποιημένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, δόκιμης σειράς του εμπορίου - της απόλυτης 

έγκρισης της Υπηρεσίας, πλήρως κατασκευασμένη και τοποθετημένη, μετά των απαιτουμένων υλικών και 

εξαρτημάτων για την εξασφάλιση αρτίας λειτουργίας και ασφαλείας. Ήτοι: α) κατασκευή της 

υαλόθυρας από προφίλ αλουμινίου μονοθάλαμα - καταλλήλων γεωμετρικών διαστάσεων, πάχους και 

βάρους ώστε να εξασφαλίζουν την απαιτούμενη αντοχή της κατασκευής σε παραμόρφωση από 

οποιεσδήποτε φορτίσεις β) ηλεκτροστατική βαφή - ελαχίστου πάχους 80μm και έως 120μm - σε 

απόχρωση της επιλογής του Μελετητή και της έγκρισης της Υπηρεσίας γ) προμήθεια και τοποθέτηση 

όλων των απαιτουμένων εξαρτημάτων (σύνδεσης, ανάρτησης κλπ), μηχανισμών λειτουργίας και 

ασφαλείας, μηχανισμού σταθεροποίησης του φύλλου σε ανοικτή θέση και υλικών σφράγισης αρμών 

μεταξύ υαλόθυρας - υαλοστασίου και δομικών στοιχείων (σιλικόνης, ακρυλικής μαστίχης κλπ) δ) 

εκπόνηση κάθε Μελέτης και υπολογισμών που μπορεί να απαιτηθούν για την εξασφάλιση της κατασκευής 

σε οποιεσδήποτε απαιτούμενες φορτίσεις ε) κατασκευή και τοποθέτηση ψευτόκασσας από στραντζαριστή 

θερμογαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8mm και διατομής ορθογωνικής ή Π. Η ψευτόκασσα 

θα εφαρμόζεται και θα στερεώνεται στις παρειές του ανοίγματος (λαμπάδες, πρέκι) πριν την 

κατασκευή των επιχρισμάτων και την τοποθέτηση μετά του υαλοστασίου, ως οδηγός ζ) πλήρης 

τοποθέτηση της υαλόθυρας μετά του παραπλεύρου σταθερού υαλοστασίου σε ενδεδειγμένη θέση. Η τιμή 

αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις λεπτομέρειες των 

εγκεκριμένων από την Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται: οι δαπάνες χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, σύνθεση, αποσύνθεση και 

απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών κατασκευής, 

βαφής, τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης, σφράγισης αρμών κλπ, οι δαπάνες προμήθειας και 

τοποθέτησης των εξαρτημάτων και μηχανισμών λειτουργίας και ασφαλείας, οι δαπάνες σύνταξης της 

Μελέτης Εφαρμογής, οι δαπάνες υλικών και εργασίας κατασκευής και τοποθέτησης της ψευτόκασσας, οι 

δαπάνες όλων των απαιτουμένων μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες 

διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, βοηθητικού εξοπλισμού και ανυψωτικών μέσων και 

γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη 

και πλήρη εκτέλεση της εργασίας, ήτοι: κατασκευή, βαφή, τοποθέτηση, ευθυγράμμιση, αλφάδιασμα, 

στερέωση, ανάρτηση, σφράγιση και παράδοση της υαλόθυρας μετά του παραπλεύρου σταθερού 

υαλοστασίου σε άρτια και άψογη λειτουργία.  

Επιμέτρηση σε τετραγωνικά μέτρα πραγματικής επιφανείας πλήρως τοποθετημένης υαλόθυρας μετά του 

παραπλεύρου σταθερού υαλοστασίου αυτής (ως επιφάνεια υαλόθυρας - σταθερού υαλοστασίου ορίζεται η 

επιφάνεια μέχρι την εξωτερική πλευρά των πλαισίων υαλόθυρας - σταθερού υαλοστασίου). 
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A.T. : 033   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6228.3 Εσωτερική σιδηρά μονόφυλλη ανοιγόμενη υαλόθυρα μετά πλαϊνού σταθερού 

υαλοστασίου - με δείκτη πυραντίστασης 60', από γαλβανισμένο χάλυβα κουφωμάτων ψυχράς 

εξελάσεως, μετά της δαπάνης προμήθειας και τοποθέτησης διαφανών υαλοπινάκων 

ασφαλείας - με δείκτη πυραντίστασης 60' 

 

Εσωτερική σιδηρά μονόφυλλη ανοιγόμενη υαλόθυρα μετά πλαϊνού σταθερού υαλοστασίου - με δείκτη 

πυραντίστασης 60' ακεραιότητας - ευσταθείας και θερμικής μόνωσης έναντι της φωτιάς, βιομηχανικής 

παραγωγής, από γαλβανισμένο χάλυβα κουφωμάτων ψυχράς εξελάσεως και πυράντοχους υαλοπίνακες 

ασφαλείας, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως κατασκευασμένη και τοποθετημένη σε ενδεδειγμένες 

θέσεις. Ενδεικτικώς, η κατασκευή θα περιλαμβάνει: α) πλαίσια και κάσσες από γαλβανισμένο χάλυβα 

κουφωμάτων ειδικού προφίλ - διαστάσεων περίπου 60mmx50mm και πάχους τοιχώματος τουλάχιστον 2mm, 

ενδεικτικού τύπου VA-FORM της MCM Ε.Π.Ε. ή ισοδυνάμου. Τα προφίλ θα διαθέτουν ειδική πατούρα 

στην οποία θα είναι τοποθετημένα ελαστικά παρενθέματα και ειδικά κουμπωτά πηχάκια (χωρίς βίδες) 

για την ενσωμάτωση των υαλοπινάκων. Επισημαίνεται ότι όλα τα χαλύβδινα στοιχεία θα είναι 

ηλεκτροστατικά βαμμένα σε απόχρωση της επιλογής του Μελετητή και της έγκρισης της Υπηρεσίας β) 

διαφανείς υαλοπίνακες, πολλαπλών στρώσεων με ενδιάμεση πλήρωση ειδικού θερμομονωτικού υλικού, 

ενδεικτικού τύπου FW - DUR ή παρεμφερούς, συνολικού πάχους 34mm - με δείκτη πυραντίστασης 60' 

ακεραιότητας - ευσταθείας και θερμικής μόνωσης έναντι της φωτιάς γ) όλα τα απαιτούμενα υλικά και 

εξαρτήματα σύνδεσης - ανάρτησης και λειτουργίας, ήτοι: χαλύβδινους ρυθμιζόμενους μεντεσέδες 

βαρέως τύπου - δύο (2) ανά φύλλο, μπάρες πανικού, κλειδαριά πυρασφαλείας με λειτουργία πανικού, 

χειρολαβές πυρασφαλείας με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα τοποθέτησης, ελαστικά παρενθέματα μεταξύ 

φύλλου και κάσσας κλπ. Γενικώς πλήρως εξοπλισμένη. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας 

εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης - τις Προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής - τις 

οδηγίες του προμηθευτή - τον Κανονισμό Πυροπροστασίας και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, σύνθεση, αποσύνθεση και 

απομάκρυνση), προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών - μικροϋλικών - εξαρτημάτων και μηχανισμών, 

μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού 

προσωπικού - βοηθητικού εξοπλισμού και ανυψωτικών μέσων που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη 

κατασκευή - βαφή - τοποθέτηση - στερέωση - ανάρτηση και γενικώς παράδοση της υαλόθυρας μετά του  

πλαϊνού σταθερού υαλοστασίου σε άρτια και άψογη λειτουργία μετά των απαραιτήτων εξαρτημάτων / 

μηχανισμών αυτής πλήρως τοποθετημένων και ρυθμισμένων. Επίσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες (υλικών 

επί τόπου και εργασίας): πάκτωσης του περιμετρικού πλαισίου της κατασκευής σε οποιουδήποτε είδους 

τοιχοποιϊα και σφράγισης του κενού μεταξύ περιμετρικού πλαισίου της κατασκευής και δομικών στοιχείων με 

πυράντοχη μαστίχη. Ρητώς ορίζεται ότι: α) είναι υποχρεωτική η προκαταρκτική κατασκευή δείγματος ή ενός 

τεμαχίου υαλόθυρας μετά πλαϊνού σταθερού υαλοστασίου προς έγκριση από την Υπηρεσία β) η υαλόθυρα 

μετά του πλαϊνού σταθερού υαλοστασίου - οι υαλοπίνακες και ο εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύονται 

απαραιτήτως από επίσημα πιστοποιητικά πυραντοχής προερχόμενα από αναγνωρισμένο φορέα (ινστιτούτο) 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Επιμέτρηση σε τετραγωνικά μέτρα επιφανείας πλήρως τοποθετημένης υαλόθυρας μετά του πλαϊνού 

σταθερού υαλοστασίου και των υαλοπινάκων (ήτοι: τετραγωνικά μέτρα επιφανείας οριζομένης από τις 

εξωτερικές ακμές του περιμετρικού πλαισίου της κατασκευής). 

 

 

A.T. : 034   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6504.0 Υαλόθυρα από αλουμίνιο ηλεκτροστατικά βαμμένο, με σύστημα 

θερμοδιακοπής, ανοιγόμενη με μεντεσέδες, δίφυλλη, με σταθερό φεγγίτη 

 

Υαλόθυρα από αλουμίνιο ηλεκτροστατικά βαμμένο, με σύστημα θερμοδιακοπής, ανοιγόμενη με 

μεντεσέδες, δίφυλλη, με σταθερό φεγγίτη, οποιωνδήποτε διαστάσεων, με δυνατότητα υποδοχής διπλών 

υαλοπινάκων οποιουδήποτε - προβλεπομένου από την Μελέτη - πάχους (η αξία των υαλοπινάκων 

τιμολογείται σε ιδιαίτερο άρθρο του παρόντος Τιμολογίου), προερχόμενη από πιστοποιημένη κατά ISO 

9001 παραγωγική διαδικασία, δόκιμης σειράς του εμπορίου - της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, 

πλήρως κατασκευασμένη και τοποθετημένη, μετά των απαιτουμένων υλικών και εξαρτημάτων για την 
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εξασφάλιση θερμομόνωσης - ηχομόνωσης - αεροστεγανότητας - υδατοστεγανότητας και γενικώς αρτίας 

λειτουργίας και ασφαλείας. Ήτοι: α) κατασκευή της υαλόθυρας από προφίλ αλουμινίου τριθάλαμα, 

αποτελούμενα από δύο αναξάρτητες διατομές αλουμινίου - καταλλήλων γεωμετρικών διαστάσεων, πάχους 

και βάρους ώστε να εξασφαλίζουν την απαιτούμενη αντοχή της κατασκευής σε παραμόρφωση από 

ανεμοπίεση και οποιεσδήποτε άλλες φορτίσεις - συνδεδεμένες μεταξύ τους με την παρεμβολή 

πολυαμιδίου - καταλλήλου πλάτους - για την εξασφάλιση της θερμοδιακοπής β) ηλεκτροστατική βαφή - 

ελαχίστου πάχους 80μm και έως 120μm - σε απόχρωση της επιλογής του Μελετητή γ) προμήθεια και 

τοποθέτηση όλων των απαιτουμένων εξαρτημάτων (σύνδεσης, ανάρτησης κλπ), μηχανισμών λειτουργίας 

και ασφαλείας, μηχανισμών σταθεροποίησης των φύλλων σε ανοικτή θέση, υλικών στεγάνωσης 

(ελαστικών παρεμβυσμάτων πιστοποιημένων υψηλών προδιαγραφών, ταινιών αεροστεγανότητας και 

υδατοστεγανότητας, στεγανωτικών κολλών, ειδικών γωνιών σύνδεσης κλπ) και υλικών σφράγισης αρμών 

μεταξύ υαλόθυρας και δομικών στοιχείων (σιλικόνης, ακρυλικής μαστίχης κλπ) δ) εκπόνηση κάθε 

Μελέτης και υπολογισμών που μπορεί να απαιτηθούν για την εξασφάλιση της κατασκευής σε ανεμοπίεση 

ή άλλες φορτίσεις ε) κατασκευή και τοποθέτηση ψευτόκασσας από στραντζαριστή θερμογαλβανισμένη 

λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8mm και διατομής ορθογωνικής ή Π. Η ψευτόκασσα θα εφαρμόζεται και 

θα στερεώνεται στις παρειές του ανοίγματος (λαμπάδες, πρέκι) πριν την κατασκευή των επιχρισμάτων 

και την τοποθέτηση της υαλόθυρας, ως οδηγός. Επισημαίνεται ότι μεταξύ του εξωτερικού πλαισίου 

(κάσσας) της υαλόθυρας και της ψευτόκασσας (στα σημεία στήριξης) θα παρεμβάλλονται απαραιτήτως 

πλαστικοί αποστάτες (τακάκια) για τον αποκλεισμό θερμογέφυρας ζ) πλήρης τοποθέτηση της υαλόθυρας 

σε ενδεδειγμένη θέση. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την 

Μελέτη, τις λεπτομέρειες των εγκεκριμένων από την Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις 

αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση 

του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, 

σύνθεση, αποσύνθεση και απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών και 

μικροϋλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρμών 

κλπ, οι δαπάνες προμήθειας και τοποθέτησης των εξαρτημάτων και μηχανισμών λειτουργίας και 

ασφαλείας, οι δαπάνες σύνταξης της Μελέτης Εφαρμογής, οι δαπάνες υλικών και εργασίας κατασκευής 

και τοποθέτησης της ψευτόκασσας μετά των πλαστικών αποστατών, οι δαπάνες όλων των απαιτουμένων 

μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού 

προσωπικού, μηχανημάτων, βοηθητικού εξοπλισμού και ανυψωτικών μέσων και γενικώς κάθε δαπάνη που, 

έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της 

εργασίας, ήτοι: κατασκευή, βαφή, τοποθέτηση, ευθυγράμμιση, αλφάδιασμα, στερέωση, ανάρτηση, 

σφράγιση, στεγάνωση και παράδοση της υαλόθυρας σε άρτια και άψογη λειτουργία. 

Επιμέτρηση σε τετραγωνικά μέτρα πραγματικής επιφανείας πλήρως τοποθετημένης υαλόθυρας (ως 

επιφάνεια υαλόθυρας ορίζεται η επιφάνεια μέχρι την εξωτερική πλευρά της κάσσας). 

 

 

  

A.T. : 035   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6501.20.1 Θύρα αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής, με σύστημα θερμοδιακοπής, 

μονόφυλλη, ανοιγόμενη, χωρίς φεγγίτη, με φύλλο σύνθετης μορφής αποτελούμενο από: i) υαλωτό 

σταθερό τμήμα και ii) συμπαγές τμήμα από θερμομονωτικό πέτασμα (panel) διπλού 

φύλλου αλουμινίου 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502 

Θύρα αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής (ελαχίστου πάχους 80μm και έως 120μm, σε απόχρωση της 

επιλογής του Μελετητή), με σύστημα θερμοδιακοπής, μονόφυλλη, ανοιγόμενη, χωρίς φεγγίτη, με φύλλο 

σύνθετης μορφής αποτελούμενο από: i) υαλωτό σταθερό τμήμα με δυνατότητα υποδοχής διπλών 

υαλοπινάκων οποιουδήποτε - προβλεπομένου από την Μελέτη - πάχους (η αξία των υαλοπινάκων 

τιμολογείται σε ιδιαίτερο άρθρο του παρόντος Τιμολογίου) και ii) συμπαγές τμήμα από 

θερμομονωτικό πέτασμα (panel) διπλού φύλλου αλουμινίου. Η τιμή του παρόντος άρθρου αφορά θύρα 

οποιωνδήποτε επί μέρους και συνολικών διαστάσεων, προερχόμενη από πιστοποιημένη κατά ISO 9001 

παραγωγική διαδικασία, δόκιμης σειράς του εμπορίου - της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, πλήρως 

κατασκευασμένη και τοποθετημένη, μετά των απαιτουμένων εξαρτημάτων (σύνδεσης, ανάρτησης κλπ) - 

μηχανισμών λειτουργίας και ασφαλείας - μηχανισμού σταθεροποίησης του φύλλου σε ανοικτή θέση - 

υλικών στεγάνωσης (ελαστικών παρεμβυσμάτων πιστοποιημένων υψηλών προδιαγραφών, ταινιών 

αεροστεγανότητας και υδατοστεγανότητας, στεγανωτικών κολλών, ειδικών γωνιών σύνδεσης κλπ) και 
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υλικών σφράγισης αρμών μεταξύ θύρας και δομικών στοιχείων (σιλικόνης, ακρυλικής μαστίχης κλπ). 

Ειδικώτερα, η θύρα θα περιλαμβάνει: α) ψευτόκασσα από στραντζαριστή θερμογαλβανισμένη λαμαρίνα 

πάχους τουλάχιστον 1,8mm και διατομής ορθογωνικής ή Π. Η ψευτόκασσα θα εφαρμόζεται και θα 

στερεώνεται στις παρειές του ανοίγματος (λαμπάδες, πρέκι) πριν την κατασκευή των επιχρισμάτων 

και την τοποθέτηση της θύρας, ως οδηγός β) κάσσα αλουμινίου στερεούμενη στην ψευτόκασσα. 

Επισημαίνεται ότι μεταξύ της κάσσας της θύρας και της ψευτόκασσας (στα σημεία στήριξης) θα 

παρεμβάλλονται απαραιτήτως πλαστικοί αποστάτες (τακάκια) για τον αποκλεισμό θερμογέφυρας γ) 

θυρόφυλλο αποτελούμενο από: i) περιμετρικό πλαίσιο - οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχήματος - με 

τις απαιτούμενες ενδιάμεσες τραβέρσες ii) υαλωτό σταθερό τμήμα στο άνω μέρος και iii) πέτασμα 

(panel) διπλού φύλλου αλουμινίου οποιουδήποτε απλού διακοσμητικού σχεδίου - στο κάτω μέρος, με 

ενσωματωμένη μόνωση από εξηλασμένη πολυστερίνη. Τα προφίλ τόσο της κάσσας όσο και του φύλλου θα 

είναι θερμοδιακοπτόμενα τριθάλαμα, αποτελούμενα από δύο αναξάρτητες διατομές αλουμινίου - 

καταλλήλων γεωμετρικών διαστάσεων, πάχους και βάρους ώστε να εξασφαλίζουν την απαιτούμενη αντοχή 

της κατασκευής σε παραμόρφωση από ανεμοπίεση και οποιεσδήποτε άλλες φορτίσεις - συνδεδεμένες 

μεταξύ τους με την παρεμβολή πολυαμιδίου - καταλλήλου πλάτους - για την εξασφάλιση της 

θερμοδιακοπής. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις 

λεπτομέρειες των εγκεκριμένων από την Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες 

ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, σύνθεση, 

αποσύνθεση και απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών 

κατασκευής, βαφής, τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρμών κλπ, οι 

δαπάνες προμήθειας και τοποθέτησης των εξαρτημάτων και μηχανισμών λειτουργίας και ασφαλείας, οι 

δαπάνες εκπόνησης Μελέτης Εφαρμογής και υπολογισμών που μπορεί να απαιτηθούν για την εξασφάλιση 

της κατασκευής σε ανεμοπίεση ή άλλες φορτίσεις, οι δαπάνες υλικών και εργασίας κατασκευής και 

τοποθέτησης της ψευτόκασσας μετά των πλαστικών αποστατών, οι δαπάνες όλων των απαιτουμένων 

μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού 

προσωπικού, μηχανημάτων, βοηθητικού εξοπλισμού και ανυψωτικών μέσων και γενικώς κάθε δαπάνη που, 

έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της 

εργασίας, ήτοι: κατασκευή, βαφή, τοποθέτηση, ευθυγράμμιση, αλφάδιασμα, στερέωση, ανάρτηση, 

σφράγιση, στεγάνωση και παράδοση της θύρας σε άρτια και άψογη λειτουργία. 

Επιμέτρηση σε τετραγωνικά μέτρα πλήρως τοποθετημένης θύρας (ως επιφάνεια θύρας ορίζεται η 

επιφάνεια μέχρι την εξωτερική πλευρά της κάσσας). 

 

 

 

 

A.T. : 036   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\5451.6 Πτυσσόμενη δίφυλλη θύρα διαστάσεων 9,00m(π)x3,00m(υ), με ξύλινη κάσσα 

από μασίφ ξυλεία οξιάς - πάχους 40mm και πλάτους έως 130mm και φύλλα κόντρα πλακέ 

αμφίπλευρα επενδυμένα με καπλαμά δρυός, λουστραρισμένη 

   :  

Πτυσσόμενη δίφυλλη θύρα διαστάσεων 9,00m(π)x3,00m(υ), από κόντρα πλακέ αμφίπλευρα επενδεδυμένο 

με καπλαμά δρυός  - συνολικού πάχους τουλάχιστον 17mm, πλήρως τοποθετημένη / αναρτημένη, μετά 

της δαπάνης όλων των απαιτουμένων υλικών και εξαρτημάτων σύνδεσης - ανάρτησης και λειτουργίας. 

Ειδικώτερα η θύρα θα απαρτίζεται από: α) φύλλα - πλάτους ~20cm έκαστο - κατακόρυφα αρθρωμένα 

μεταξύ τους, τα οποία θα αναρτώνται σε οδηγούς οροφής από προφίλ αλουμινίου διαστάσεων 45mmx45mm 

που θα καλύπτονται από ξύλινα δρύινα πηχάκια β) ξύλινη κάσσα ανάρτησης φύλλων από μασίφ ξυλεία 

οξιάς, πάχους 40mm και πλάτους έως 130mm, λουστραρισμένη με βερνίκι σατινέ "οικολογικό" - σε 

απόχρωση της αποκλειστικής επιλογής του Μελετητή και της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας γ) 

περιθώρια (περβάζια) και αρμοκάλυπτρα από ξυλεία σκληρής οξιάς δ) χειρολαβές (πόμολα) τύπου HEWI 

κλπ. Γενικά πλήρως εξοπλισμένη. Κατά το πλήρες άνοιγμα της θύρας τα φύλλα θα συγκεντρώνονται 

στις δύο παραστάδες του ανοίγματος, σε επαφή μεταξύ τους. Οι συνδέσεις των φύλλων θα γίνονται με 

μεντεσέδες αλουμινίου βαμμένους με ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση ξύλου της αποκλειστικής 

επιλογής του Μελετητή. Η ανάρτηση των φύλλων θα γίνεται με ράουλα από σκληρό τεφλόν. 

Επισημαίνεται ότι η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι εμποτισμένη με 

ειδικό φάρμακο μυκητοκτόνου, βακτηριοκτόνου και εντομοκτόνου δράσης και κατάλληλα επεξεργασμένη 
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ώστε να μην παραμορφώνεται από θερμοκρασιακές μεταβολές. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα 

εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης των πάσης φύσεως 

απαιτουμένων ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, σύνθεση, αποσύνθεση και απομάκρυνση), προμήθειας 

όλων των καταλλήλων υλικών και μικροϋλικών κατασκευής - βαφής - τοποθέτησης - ανάρτησης και 

λειτουργίας, μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης 

εργατοτεxνικού προσωπικού και μηχανικού / βοηθητικού εξοπλισμού που απαιτούνται για την έντεχνη 

και πλήρη κατασκευή - βαφή - τοποθέτηση - στερέωσης / πάκτωσης - ανάρτηση και γενικώς παράδοση 

της πτυσσόμενης θύρας σε άριστη κατάσταση και άρτια λειτουργία , καθ' όλα σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της Υπηρεσίας. Επιπλέον, περιλαμβάνονται οι δαπάνες (υλικών επί τόπου του έργου και 

εργασίας): πλήρωσης των κενών μεταξύ κάσσας και τοιχοποιϊας με αφρό πολυουρεθάνης. 

 

 

   

  

A.T. : 037   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6519.0 Υαλοστάσιο μεμονωμένο από αλουμίνιο ηλεκτροστατικά βαμμένο, μονόφυλλο, 

ανοιγόμενο περί κατακόρυφο ή/και οριζόντιο άξονα, με σύστημα θερμοδιακοπής 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6519 

δαπάνες σύνταξης της Μελέτης Εφαρμογής, οι δαπάνες υλικών και εργασίας κατασκευής και 

τοποθέτησης της ψευτόκασσας μετά των πλαστικών αποστατών, οι δαπάνες όλων των απαιτουμένων 

μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού 

προσωπικού, μηχανημάτων, βοηθητικού εξοπλισμού και ανυψωτικών μέσων και γενικώς κάθε δαπάνη που, 

έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της 

εργασίας, ήτοι: κατασκευή, βαφή, τοποθέτηση, ευθυγράμμιση, αλφάδιασμα, στερέωση, ανάρτηση, 

σφράγιση, στεγάνωση και παράδοση του υαλοστασίου σε άρτια και άψογη λειτουργία. 

Επιμέτρηση σε τετραγωνικά μέτρα πραγματικής επιφανείας πλήρως τοποθετημένου υαλοστασίου. 

 

   

  

A.T. : 038   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6522.0 Υαλοστάσιο μεμονωμένο από αλουμίνιο ηλεκτροστατικά βαμμένο, δίφυλλο, με 

ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενο περί κατακόρυφο ή/και οριζόντιο άξονα, με σύστημα 

θερμοδιακοπής 

     

Υαλοστάσιο μεμονωμένο (που δεν αποτελεί σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος) από αλουμίνιο 

ηλεκτροστατικά βαμμένο, με σύστημα θερμοδιακοπής, δίφυλλο, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, 

ανοιγόμενο περί κατακόρυφο ή/και οριζόντιο άξονα, οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού 

πλαισίου και μορφής, με δυνατότητα υποδοχής διπλών υαλοπινάκων οποιουδήποτε - προβλεπομένου από 

την Μελέτη - πάχους (η αξία των υαλοπινάκων τιμολογείται σε ιδιαίτερο άρθρο του παρόντος 

Τιμολογίου), προερχόμενο από πιστοποιημένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, δόκιμης σειράς 

του εμπορίου - της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, πλήρως κατασκευασμένο και τοποθετημένο, μετά 

των απαιτουμένων υλικών και εξαρτημάτων για την εξασφάλιση θερμομόνωσης - ηχομόνωσης - 

αεροστεγανότητας - υδατοστεγανότητας και γενικώς αρτίας λειτουργίας και ασφαλείας. Ήτοι: α) 

κατασκευή του υαλοστασίου από προφίλ αλουμινίου τριθάλαμα, αποτελούμενα από δύο αναξάρτητες 

διατομές αλουμινίου - καταλλήλων γεωμετρικών διαστάσεων, πάχους και βάρους ώστε να εξασφαλίζουν 

την απαιτούμενη αντοχή της κατασκευής σε παραμόρφωση από ανεμοπίεση και οποιεσδήποτε άλλες 

φορτίσεις - συνδεδεμένες μεταξύ τους με την παρεμβολή πολυαμιδίου - καταλλήλου πλάτους - για την 

εξασφάλιση της θερμοδιακοπής β) ηλεκτροστατική βαφή - ελαχίστου πάχους 80μm και έως 120μm - σε 

απόχρωση της επιλογής του Μελετητή γ) προμήθεια και τοποθέτηση όλων των απαιτουμένων εξαρτημάτων 

(σύνδεσης, ανάρτησης κλπ), μηχανισμών λειτουργίας και ασφαλείας, μηχανισμών σταθεροποίησης των 

φύλλων σε ανοικτή θέση, υλικών στεγάνωσης (ελαστικών παρεμβυσμάτων πιστοποιημένων υψηλών 

προδιαγραφών, ταινιών αεροστεγανότητας και υδατοστεγανότητας, στεγανωτικών κολλών, ειδικών 

γωνιών σύνδεσης κλπ) και υλικών σφράγισης αρμών μεταξύ υαλοστασίου και δομικών στοιχείων 

(σιλικόνης, ακρυλικής μαστίχης κλπ) δ) εκπόνηση κάθε Μελέτης και υπολογισμών που μπορεί να 

απαιτηθούν για την εξασφάλιση της κατασκευής σε ανεμοπίεση ή άλλες φορτίσεις ε) κατασκευή και 
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τοποθέτηση ψευτόκασσας από στραντζαριστή θερμογαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8mm και 

διατομής ορθογωνικής ή Π. Η ψευτόκασσα θα εφαρμόζεται και θα στερεώνεται στις παρειές του 

ανοίγματος (λαμπάδες, πρέκι, ποδιά) πριν την κατασκευή των επιχρισμάτων και την τοποθέτηση του 

υαλοστασίου, ως οδηγός. Επισημαίνεται ότι μεταξύ του εξωτερικού πλαισίου (κάσσας) του 

υαλοστασίου και της ψευτόκασσας (στα σημεία στήριξης) θα παρεμβάλλονται απαραιτήτως πλαστικοί 

αποστάτες (τακάκια) για τον αποκλεισμό θερμογέφυρας ζ) πλήρης τοποθέτηση του υαλοστασίου σε 

ενδεδειγμένη θέση. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, 

τις λεπτομέρειες των εγκεκριμένων από την Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες 

ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και 

σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες χρήσης 

ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, σύνθεση, αποσύνθεση και απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας 

όλων των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτησης, στερέωσης, 

ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρμών κλπ, οι δαπάνες προμήθειας και τοποθέτησης των 

εξαρτημάτων και μηχανισμών λειτουργίας και ασφαλείας, οι δαπάνες σύνταξης της Μελέτης Εφαρμογής, 

οι δαπάνες υλικών και εργασίας κατασκευής και τοποθέτησης της ψευτόκασσας μετά των πλαστικών 

αποστατών, οι δαπάνες όλων των απαιτουμένων μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, 

οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, βοηθητικού εξοπλισμού και ανυψωτικών 

μέσων και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την 

έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας, ήτοι: κατασκευή, βαφή, τοποθέτηση, ευθυγράμμιση, 

αλφάδιασμα, στερέωση, ανάρτηση, σφράγιση, στεγάνωση και παράδοση του υαλοστασίου σε άρτια και 

άψογη λειτουργία. 

 

 

   

A.T. : 039   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6520.2 Υαλοστάσιο μεμονωμένο από αλουμίνιο ηλεκτροστατικά βαμμένο, μονόφυλλο, 

με σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενο περί κατακόρυφο ή/και οριζόντιο άξονα, με σύστημα θερμοδιακοπής 

 

Υαλοστάσιο μεμονωμένο (που δεν αποτελεί σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος) από αλουμίνιο 

ηλεκτροστατικά βαμμένο, με σύστημα θερμοδιακοπής, μονόφυλλο, με σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενο περί 

κατακόρυφο ή/και οριζόντιο άξονα, οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου και μορφής, με 

δυνατότητα υποδοχής διπλών υαλοπινάκων οποιουδήποτε - προβλεπομένου από την Μελέτη - πάχους (η 

αξία των υαλοπινάκων τιμολογείται σε ιδιαίτερο άρθρο του παρόντος Τιμολογίου), προερχόμενο από 

πιστοποιημένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, δόκιμης σειράς του εμπορίου - της απόλυτης έγκρισης 

της Υπηρεσίας, πλήρως κατασκευασμένο και τοποθετημένο, μετά των απαιτουμένων υλικών και εξαρτημάτων 

για την εξασφάλιση θερμομόνωσης - ηχομόνωσης - αεροστεγανότητας - υδατοστεγανότητας και γενικώς 

αρτίας λειτουργίας και ασφαλείας. Ήτοι: α) κατασκευή του υαλοστασίου από προφίλ αλουμινίου τριθάλαμα, 

αποτελούμενα από δύο αναξάρτητες διατομές αλουμινίου - καταλλήλων γεωμετρικών διαστάσεων, πάχους 

και βάρους ώστε να εξασφαλίζουν την απαιτούμενη αντοχή της κατασκευής σε παραμόρφωση από 

ανεμοπίεση και οποιεσδήποτε άλλες φορτίσεις - συνδεδεμένες μεταξύ τους με την παρεμβολή πολυαμιδίου - 

καταλλήλου πλάτους - για την εξασφάλιση της θερμοδιακοπής β) ηλεκτροστατική βαφή - ελαχίστου πάχους 

80μm και έως 120μm - σε απόχρωση της επιλογής του Μελετητή γ) προμήθεια και τοποθέτηση όλων των 

απαιτουμένων εξαρτημάτων (σύνδεσης, ανάρτησης κλπ), μηχανισμών λειτουργίας και ασφαλείας, μηχανισμού 

σταθεροποίησης του φύλλου σε ανοικτή θέση, υλικών στεγάνωσης (ελαστικών παρεμβυσμάτων 

πιστοποιημένων υψηλών προδιαγραφών, ταινιών αεροστεγανότητας και υδατοστεγανότητας, στεγανωτικών 

κολλών, ειδικών γωνιών σύνδεσης κλπ) και υλικών σφράγισης αρμών μεταξύ υαλοστασίου και δομικών 

στοιχείων (σιλικόνης, ακρυλικής μαστίχης κλπ) δ) εκπόνηση κάθε Μελέτης και υπολογισμών που μπορεί να 

απαιτηθούν για την εξασφάλιση της κατασκευής σε ανεμοπίεση ή άλλες φορτίσεις ε) κατασκευή και 

τοποθέτηση ψευτόκασσας από στραντζαριστή θερμογαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8mm και 

διατομής ορθογωνικής ή Π. Η ψευτόκασσα θα εφαρμόζεται και θα στερεώνεται στις παρειές του ανοίγματος 

(λαμπάδες, πρέκι, ποδιά) πριν την κατασκευή των επιχρισμάτων και την τοποθέτηση του υαλοστασίου, ως 

οδηγός. Επισημαίνεται ότι μεταξύ του εξωτερικού πλαισίου (κάσσας) του υαλοστασίου και της ψευτόκασσας 

(στα σημεία στήριξης) θα παρεμβάλλονται απαραιτήτως πλαστικοί αποστάτες (τακάκια) για τον αποκλεισμό 

θερμογέφυρας ζ) πλήρης τοποθέτηση του υαλοστασίου σε ενδεδειγμένη θέση. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε 

ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις λεπτομέρειες των εγκεκριμένων από την 

Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της 
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Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται: οι δαπάνες χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, σύνθεση, αποσύνθεση και 

απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών κατασκευής, βαφής, 

τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρμών κλπ, οι δαπάνες προμήθειας και 

τοποθέτησης των εξαρτημάτων και μηχανισμών λειτουργίας και ασφαλείας, οι δαπάνες σύνταξης της Μελέτης 

Εφαρμογής, οι δαπάνες υλικών και εργασίας κατασκευής και τοποθέτησης της ψευτόκασσας μετά των 

πλαστικών αποστατών, οι δαπάνες όλων των απαιτουμένων μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου 

του έργου, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, βοηθητικού εξοπλισμού και 

ανυψωτικών μέσων και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για 

την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας, ήτοι: κατασκευή, βαφή, τοποθέτηση, ευθυγράμμιση, 

αλφάδιασμα, στερέωση, ανάρτηση, σφράγιση, στεγάνωση και παράδοση του υαλοστασίου σε άρτια και 

άψογη λειτουργία. 

 

 

A.T. : 040   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6519.5.0.0 Εσωτερικό υαλοστάσιο μεμονωμένο από αλουμίνιο ηλεκτροστατικά 

βαμμένο, μονόφυλλο ή δίφυλλο, σταθερό 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6519 

Εσωτερικό υαλοστάσιο μεμονωμένο (που δεν αποτελεί σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος) από 

αλουμίνιο ηλεκτροστατικά βαμμένο, μονόφυλλο ή δίφυλλο, σταθερό, οποιασδήποτε αναλογίας 

διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου και μορφής, με δυνατότητα υποδοχής υαλοπινάκων ασφαλείας 

(Laminated) οποιουδήποτε - προβλεπομένου από την Μελέτη - πάχους (η αξία των υαλοπινάκων 

τιμολογείται σε ιδιαίτερο άρθρο του παρόντος Τιμολογίου), προερχόμενο από πιστοποιημένη κατά ISO 

9001 παραγωγική διαδικασία, δόκιμης σειράς του εμπορίου - της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, 

πλήρως κατασκευασμένο και τοποθετημένο, μετά των απαιτουμένων υλικών και εξαρτημάτων για την 

εξασφάλιση θερμομόνωσης - ηχομόνωσης. Ήτοι: α) κατασκευή του υαλοστασίου από προφίλ αλουμινίου 

μονοθάλαμα - καταλλήλων γεωμετρικών διαστάσεων, πάχους και βάρους ώστε να εξασφαλίζουν την 

απαιτούμενη αντοχή της κατασκευής σε παραμόρφωση από οποιεσδήποτε φορτίσεις β) ηλεκτροστατική 

βαφή - ελαχίστου πάχους 80μm και έως 120μm - σε απόχρωση της επιλογής του Μελετητή γ) προμήθεια και 

τοποθέτηση όλων των απαιτουμένων εξαρτημάτων (σύνδεσης, ανάρτησης κλπ) 

και υλικών σφράγισης αρμών μεταξύ υαλοστασίου και δομικών στοιχείων (σιλικόνης, ακρυλικής 

μαστίχης κλπ) δ) εκπόνηση κάθε Μελέτης και υπολογισμών που μπορεί να απαιτηθούν για την 

εξασφάλιση της κατασκευής σε οποιεσδήποτε απαιτούμενες φορτίσεις ε) κατασκευή και τοποθέτηση 

ψευτόκασσας από στραντζαριστή θερμογαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8mm και διατομής 

ορθογωνικής ή Π. Η ψευτόκασσα θα εφαρμόζεται και θα στερεώνεται στις παρειές του ανοίγματος 

(λαμπάδες, πρέκι, ποδιά) πριν την κατασκευή των επιχρισμάτων και την τοποθέτηση του υαλοστασίου, 

ως οδηγός ζ) πλήρης τοποθέτηση του υαλοστασίου σε ενδεδειγμένη θέση. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε 

ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις λεπτομέρειες των εγκεκριμένων από την 

Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις 

οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου 

εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, 

σύνθεση, αποσύνθεση και απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών και 

μικροϋλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης, σφράγισης αρμών κλπ, οι 

δαπάνες σύνταξης της Μελέτης Εφαρμογής, οι δαπάνες υλικών και εργασίας κατασκευής και 

τοποθέτησης της ψευτόκασσας, οι δαπάνες όλων των απαιτουμένων μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί 

τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, βοηθητικού 

εξοπλισμού και ανυψωτικών μέσων και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται 

ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας, ήτοι: κατασκευή, βαφή, 

τοποθέτηση, ευθυγράμμιση, αλφάδιασμα, στερέωση, ανάρτηση, σφράγιση και παράδοση του υαλοστασίου 

σε άριστη κατάσταση. 

 

 

 

A.T. : 041   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7813.1 Υφασμάτινες ρολοκουρτίνες (roller blind) με μηχανισμό αλυσίδας, για 

εσωτερική σκίαση κτιρίων 
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   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7813 

Υφασμάτινες ρολοκουρτίνες (roller blind) με μηχανισμό αλυσίδας, υψηλής ποιότητας, ενδεικτικού 

τύπου HS/FABER CHAIN της ΤΗΣ HOME STYLE ABEE ή παρεμφερούς, της επιλογής του Μελετητή και της 

έγκρισης της Υπηρεσίας, πλήρως τοποθετημένες, με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα στήριξης - 

ανάρτησης - χειρισμού και λειτουργίας. Ειδικώτερα, οι υφασμάτινες ρολοκουρτίνες θα 

περιλαμβάνουν: α) μηχανισμό αλυσίδας αποτελούμενο από ειδική οδοντωτή τροχαλία ώστε να 

επιτυγχάνεται άριστη εφαρμογή της αλυσίδας και άμεση στάση της ρολοκουρτίνας σε οποιαδήποτε 

ενδιάμεση επιθυμητή θέση. Ο μηχανισμός αλυσίδας θα είναι κατασκευασμένος από κατάλληλο ισχυρό 

συνθετικό υλικό που θα εξασφαλίζει το ελάχιστο των τριβών β) κατωκάσι - αντίβαρο κατασκευασμένο 

από προφίλ πυκνού αλουμινίου ώστε να εξασφαλίζεται μέγιστη αντοχή και πλήρης ακαμψία ακόμη και 

σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών γ) στηρίγματα ατσάλινα κατασκευασμένα έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η άριστη εφαρμογή και σταθερότητα του συστήματος δ) ύφασμα υψηλών προδιαγραφών, 

ενδεικτικού τύπου SUN της ΤΗΣ HOME STYLE ABEE ή ισοδυνάμου. Γενικώς πλήρως εξοπλισμένες. Η τιμή 

αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης, τις οδηγίες 

του προμηθευτή και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε 

ύψος από του δαπέδου εργασίας. Επισημαίνεται ότι - προκειμένου να εγκριθεί από την Υπηρεσία ο 

τύπος των ρολοκουρτινών που θα χρησιμοποιηθούν - o Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει δείγμα 

ρολοκουρτίνας επί τόπου του έργου και να τοποθετήσει ένα τεμάχιο σε ενδεδειγμένη θέση. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, σύνθεση, αποσύνθεση και 

απομάκρυνση), προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών - μικροϋλικών και εξαρτημάτων στήριξης / 

ανάρτησης / χειρισμού και λειτουργίας, μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων 

φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού - βοηθητικού εξοπλισμού - ανυψωτικών 

μέσων και εργαλείων που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη τοποθέτηση - στερέωση - ανάρτηση 

και γενικώς παράδοση των υφασμάτινων ρολοκουρτινών σε άρτια και άψογη λειτουργία μετά των 

απαραιτήτων εξαρτημάτων στήριξης / χειρισμού αυτών πλήρως τοποθετημένων και ρυθμισμένων. Ρητώς 

ορίζεται ότι οι ρολοκουρτίνες που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της Μελέτης και να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου 

και καταλληλότητας από Αρμόδια Αρχή (Φορέα Πιστοποίησης, Εργαστήριο δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένη, 

εγκεκριμένη και διαπιστευμένη με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή 

από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European 

Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας 

Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

    

    

  

A.T. : 042   

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\78.20.3 Σύστημα σκίασης τμημάτων υαλοστασίων όψεων, με σταθερές 

οριζόντιες περσίδες αλουμινίου 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7813 

Σύστημα ηλιοπροστασίας (σκίασης) τμημάτων υαλοστασίων κτιρίων, με σταθερές οριζόντιες περσίδες 

αλουμινίου, προερχόμενο από πιστοποιημένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, ενδεικτικού τύπου 

Μ5600 Solar Shading της ALUMIL ή ισοδυνάμου, της επιλογής του Μελετητή και της έγκρισης της 

Υπηρεσίας, πλήρως κατασκευασμένο και εγκατεστημένο σε ενδεδειγμένη θέση. Ήτοι: α) Τοποθέτηση 

σταθερών οριζοντίων περσίδων ηλιοπροστασίας - πλάτους 200mm και βάθους 35mm - από προφίλ 

αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής - ελαχίστου πάχους 80μm και έως 120μm - σε απόχρωση της 

επιλογής του Μελετητή και της έγκρισης της Υπηρεσίας με πιστοποιημένη διαδικασία κατά τα 

Ευρωπαϊκά πρότυπα Qualicoat και Seaside Class, ελλειψοειδούς διατομής, πάχους τοιχώματος 1,8 mm. 

Οι περσίδες θα τοποθετούνται ανάμεσα σε ορθοστάτες αλουμινίου, εξωτερικών διαστάσεων 71,00(π) 

mmx55mm(β) - με χρήση ειδικών εξαρτημάτων (ταπών) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος 

σκίασης, σε γωνία από 0 έως 90. Επισημαίνεται ότι οι ορθοστάτες θα τοποθετούνται κρεμαστοί 

(στήριξη σε σιδηροκατασκευή) από το πρέκι των υαλοστασίων σε μήκος και πλάτος όσο των τμημάτων 

των υαλοστασίων που θα τοποθετηθούν οι περσίδες. β) Προμήθεια και τοποθέτηση όλων των 

απαιτουμένων υλικών και εξαρτημάτων σύνδεσης - στήριξης - ανάρτησης και λειτουργίας του 

συστήματος σκίασης. Γενικώς πλήρως εξοπλισμένο. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας 

εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης - τις οδηγίες του προμηθευτή και τις εντολές της 

Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Στην 
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τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, σύνθεση, αποσύνθεση 

και απομάκρυνση), προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών - μικροϋλικών και εξαρτημάτων, μεταφορών 

επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού 

- μηχανικού / βοηθητικού εξοπλισμού και ανυψωτικών μέσων που απαιτούνται για την έντεχνη και 

πλήρη τοποθέτηση - στερέωση - ανάρτηση και γενικώς παράδοση του συστήματος σκίασης τμημάτων 

υαλοστασίων σε άρτια και άψογη λειτουργία μετά των απαραιτήτων εξαρτημάτων αυτού πλήρως 

τοποθετημένων και ρυθμισμένων. Ρητώς ορίζεται ότι το σύστημα σκίασης που θα χρησιμοποιηθεί 

πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και 

καταλληλότητας από Αρμόδια Αρχή (Φορέα Πιστοποίησης, Εργαστήριο δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένη, 

εγκεκριμένη και διαπιστευμένη με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή 

από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European 

Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας 

Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.  

Επιμέτρηση σε τετραγωνικά μέτρα πραγματικής επιφανείας πλήρως τοποθετημένου  συστήματος σκίασης 

τμημάτων υαλοστασίων όψεων, με σταθερές οριζόντιες περσίδες. 

 

 

A.T. : 043   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6530.3.4 Θερμοδιακοπτόμενο κλασσικό υαλοπέτασμα όψεων κτιρίου (standard 

curtain wall) από αλουμίνιο ηλεκτροστατικά βαμμένο, με σταθερά ή σε συνδυασμό με προβαλλόμενα 

προς τα έξω υαλοστάσια ή \ και ανοιγόμενες θύρες, πλήρως κατασκευασμένο και εγκατεστημένο 

σε υφιστάμενη υποδομή 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501 

Θερμοδιακοπτόμενο κλασσικό υαλοπέτασμα όψεων κτιρίου (standard curtain wall) από αλουμίνιο 

ηλεκτροστατικά βαμμένο, με σταθερά ή σε συνδυασμό με προβαλλόμενα προς τα έξω υαλοστάσια ή \ και 

ανοιγόμενες θύρες, οποιασδήποτε μορφής και διάταξης των μεταλλικών μερών της κατασκευής και με 

δυνατότητα εμφανούς ή μη διάταξης υποδοχής διπλών υαλοπινάκων οποιουδήποτε - προβλεπομένου από 

την Μελέτη - πάχους (η αξία των υαλοπινάκων τιμολογείται σε ιδιαίτερο άρθρο του παρόντος 

Τιμολογίου), προερχόμενο από πιστοποιημένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, δόκιμης σειράς 

του εμπορίου - της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, πλήρως κατασκευασμένο και εγκατεστημένο σε 

υφιστάμενη υποδομή, μετά των απαιτουμένων υλικών και εξαρτημάτων για την εξασφάλιση θερμομόνωσης 

- ηχομόνωσης - αεροστεγανότητας - υδατοστεγανότητας και γενικώς αρτίας λειτουργίας και 

ασφαλείας. Ήτοι: α) κατασκευή του υαλοπετάσματος από: i) προφίλ αλουμινίου καταλλήλων 

γεωμετρικών διαστάσεων - πάχους και βάρους ώστε να εξασφαλίζουν την απαιτούμενη αντοχή της 

κατασκευής σε παραμόρφωση τόσο από την πίεση του ανέμου όσο και από το βάρος των υλικών πλήρωσης 

(κρυστάλλων, πανέλων κλπ) και ii) ανεξάρτητα προφίλ πολυαμιδίου καταλλήλων διαστάσεων, τα οποία 

θα παρεμβάλλονται μεταξύ των φερόντων προφίλ του υαλοπετάσματος (προφίλ κολώνας / προφίλ 

τραβέρσας) και των σφιγκτήρων υάλωσης αυτού - για την εξασφάλιση της θερμοδιακοπής β) 

ηλεκτροστατική βαφή - ελαχίστου πάχους 80μm και έως 120μm - σε απόχρωση της επιλογής του 

Μελετητή γ) προμήθεια και τοποθέτηση όλων των απαιτουμένων εξαρτημάτων (σύνδεσης, ανάρτησης 

κλπ), μηχανισμών λειτουργίας και ασφαλείας, μηχανισμών σταθεροποίησης των κινητών φύλλων σε 

ανοικτή θέση, υλικών στεγάνωσης (ελαστικών παρεμβυσμάτων πιστοποιημένων υψηλών προδιαγραφών, 

ταινιών αεροστεγανότητας και υδατοστεγανότητας, στεγανωτικών κολλών, ειδικών γωνιών σύνδεσης  

κλπ) και υλικών σφράγισης αρμών μεταξύ υαλοπετάσματος και δομικών στοιχείων (σιλικόνης, 

ακρυλικής μαστίχης κλπ) δ) εκπόνηση κάθε Μελέτης και υπολογισμών που μπορεί να απαιτηθούν για 

την εξασφάλιση της κατασκευής σε ανεμοπίεση ή άλλες φορτίσεις ε) κατασκευή και τοποθέτηση 

προσθέτου σκελετού σταθεροποίησης του συστήματος (εφόσον προβλέπεται από την Μελέτη Εφαρμογής 

που θα συντάξει ο κατασκευαστής) ζ) πλήρης εγκατάσταση του υαλοπετάσματος σε ενδεδειγμένη θέση 

η) επικάλυψη αρμού διαστολής (εφόσον και όπου απαιτείται). Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα 

εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Η τιμή αφορά 

οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις λεπτομέρειες των 

εγκεκριμένων από την Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος 

από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

οι δαπάνες χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, σύνθεση, αποσύνθεση και απομάκρυνση), οι 
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δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτησης, 

στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρμών κλπ, οι δαπάνες προμήθειας και τοποθέτησης των 

εξαρτημάτων και μηχανισμών λειτουργίας και ασφαλείας, οι δαπάνες σύνταξης της Μελέτης Εφαρμογής, 

οι δαπάνες υλικών και εργασίας κατασκευής και τοποθέτησης της ψευτόκασσας μετά των πλαστικών 

αποστατών, οι δαπάνες όλων των απαιτουμένων μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, 

οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, βοηθητικού εξοπλισμού και ανυψωτικών 

μέσων και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την 

έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας, ήτοι: κατασκευή, βαφή, τοποθέτηση, ευθυγράμμιση, 

αλφάδιασμα, στερέωση, ανάρτηση, σφράγιση, στεγάνωση και παράδοση του υαλοπετάσματος σε άρτια και 

άψογη λειτουργία. Επιπλέον, όσον αφορά σε όρια πυροδιαμερισμάτων, στην τιμή του παρόντος άρθρου 

συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες οποιασδήποτε ειδικής κατασκευής και προσθήκης απαιτείται ώστε 

οι διατομές αλουμινίου να καταστούν πυράντοχες - σύμφωνα με την Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας 

και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

 

 

  

1.1.6. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

A.T. : 044   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7133.2.3.1 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά, εκτελούμενα σε τρεις στρώσεις: 1η 

στρώση με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 των 150kg τσιμέντου - 2η στρώση με 

τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 250kg τσιμέντου και 3η στρώση με μαρμαροκονίαμα 1:2 των 

150kg τσιμέντου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7133 

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων και οροφών, εκτελούμενα σε τρεις 

στρώσεις ως ακολούθως: 1) πρώτη στρώση πιτσιλιστή, μέσου πάχους 6mm, με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 

1:2 των 150kg τσιμέντου 2) δεύτερη στρώση στρωτή (λάσπωμα), μέσου πάχους 15mm, με 

τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 250kg τσιμέντου 3) τρίτη στρώση τριπτή (τριβιδιστή), μέσου πάχους 

6mm, με μαρμαροκονίαμα 1:2 των 150kg τσιμέντου (λευκή άμμο μαρμάρου) ή - όσον αφορά εξωτερικές 

επιφάνειες και εφόσον προβλέπεται από την Μελέτη - με προσθήκη πιό χονδρής μαρμαρόσκονης 

"ρυζάκι". Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις 

αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση 

του έργου, σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου 

εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, 

συναρμολόγηση, επένδυση με λινάτσα, αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση), προμήθειας όλων των 

καταλλήλων υλικών και μικροϋλικών, μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων 

φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανικού - βοηθητικού εξοπλισμού και 

ειδικών εργαλείων που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

 

 

A.T. : 045   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7181.0 Επιχρίσματα τραβηχτά για την διαμόρφωση προεξοχών πλάτους μέχρι 20cm 

και πάχους μέχρι 5cm, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7181 

Επιχρίσματα τραβηχτά για την διαμόρφωση προεξοχών πλάτους μέχρι 20cm και πάχους μέχρι 5cm, απλού 

σχεδίου (όπως: κορωνίδων, ζωνών, πλαισίων ανοιγμάτων κλπ), από ισχυρή τσιμεντοκονία με προσθήκη 

βελτιωτικού κονιαμάτων (οικοδομική ρητίνη) - της έγκρισης της Υπηρεσίας, μετά της  

δαπάνης των τύπων. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, 

τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε 

θέση του έργου, σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου 

εργασίας. Η τιμή καταβάλλεται επί πλέον της τιμής των επιχρισμάτων παντός είδους και σε αυτήν 

περιλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, συναρμολόγηση, επένδυση με 

λινάτσα, αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση), χρήσης τύπων επίπεδης ή καμπύλης μορφής (κατασκευή, 

λύση και απομάκρυνση), προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών (κονιάματος, οικοδομικής ρητίνης 

κλπ) και μικροϋλικών, μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και 

διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού - βοηθητικού εξοπλισμού και εργαλείων που απαιτούνται για την 

έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας, ήτοι: προετοιμασία των επιφανειών ώστε να είναι 



36 
 

απαλλαγμένες από κάθε ξένο προς αυτές σώμα (σκόνες, λιπαρές ουσίες, σαθρά υπολείμματα κλπ) και 

κατασκευή των τραβηχτών επιχρισμάτων. 

 

 

   

  

A.T. : 046   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7921.1.Β Πρόσμικτο υλικό μάζης για στεγανοποίηση κονιαμάτων - 

τσιμεντοκονιών ή σκυροδεμάτων 

    

Πρόσμικτο υλικό μάζης - σε υγρή κατάσταση ή σκόνη - κατάλληλο για στεγανοποίηση κονιαμάτων / 

τσιμεντοκονιών ή σκυροδεμάτων, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών - 

προδιαγραφών και της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: 

προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών, μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαιτουμένων 

φορτοεκφορτώσεων και εργασίας πλήρους και έντεχνης διάλυσης, μέτρησης αναλογίας και έγχυσης 

εντός της μάζης των κονιαμάτων / τσιμεντοκονιών ή σκυροδεμάτων. 

 

 

   

A.T. : 047   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6120.5 Αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα για την ενίσχυση επιχρισμάτων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6120 

Αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα στερεούμενο καταλλήλως επί οποιουδήποτε υποστρώματος, για την ενίσχυση 

επιχρισμάτων (όπως: εξασφάλιση πρόσφυσης επιχρισμάτων εφαρμοζομένων επί θερμομονωτικών πλακών, 

αποφυγή ρηγματώσεων επιχρίσματων σε σημεία συνάντησης ανομοιογενών υλικών, ελαχιστοποίηση 

ρωγμών από σεισμικές φορτίσεις κλπ). Ήτοι: α) προετοιμασία του υποστρώματος ώστε να είναι ομοιογενές 

και καθαρό β) κοπή του υαλοπλέγματος σε λωρίδες οποιωνδήποτε διαστάσεων - όπου απαιτείται γ) 

τοποθέτηση του υαλοπλέγματος και δ) μηχανική στερέωση αυτού με καταλλήλους ήλους, ειδικά 

στηρίγματα κλπ. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

των σχετικών προδιαγραφών εφαρμογής του υλικού και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε 

θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι 

δαπάνες: χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, σύνθεση, αποσύνθεση και απομάκρυνση), 

προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και μικροϋλικών, μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των 

απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεxνικού προσωπικού και βοηθητικού εξοπλισμού 

που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Ρητώς ορίζεται ότι το υλικό που 

θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού 

ελέγχου, καταλληλότητας και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων 

Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από 

Αρμόδια Αρχή (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένη, εγκεκριμένη και 

διαπιστευμένη με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα 

διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for 

Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) 

αυτής. 

 

 

 

A.T. : 048   

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β\61.13 Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6116 

Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη, 

διατομής 30x30 mm, τοποθετούμενα για προστασία των κατακόρυφων ακμών 

επιχρισμένων τοίχων, στερεούμενα με γαλβανισμένους ήλους και τσιμεντοκονία στον 

τοίχο. 

A.T. : 049   
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Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6532.2.10 Προφίλ σχήματος "Π" 20mm(πλάτος)x13mm(βάθος) με πλέγμα 

στήριξης, από  γαλβανισμένο χάλυβα, εφαρμοζόμενο κατά την φάση κατασκευής των επιχρισμάτων 

για την διαμόρφωση σκοτίας 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6116 

Προφίλ σχήματος "Π" 20mm(πλάτος)x13mm(βάθος) με πλέγμα στήριξης, από γαλβανισμένο χάλυβα, 

βιομηχανικής παραγωγής, ενδεικτικού τύπου CATNIC ή αναλόγου, εφαρμοζόμενο κατά την φάση 

κατασκευής των επιχρισμάτων για την διαμόρφωση σκοτίας. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα 

εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της Μελέτης και τις εντολές της 

Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε 

οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: προμήθειας όλων των 

καταλλήλων υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης - τοποθέτησης και στερέωσης, μεταφορών επί τόπου του 

έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού και 

βοηθητικού εξοπλισμού που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

 

 

  

A.T. : 050   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7347.6.4 Κατασκευή περιθωρίων δώματος - δαπέδων και επίστρωση κορυφών 

στηθαίων με ισχυρό τσιμεντοκονίαμα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7347 

Κατασκευή περιθωρίων δώματος - δαπέδων (τσιμεντόλουκα - σοβατεπιά) αναπτύγματος έως 0,50m και 

επίστρωση κορυφών στηθαίων κάθε πλάτους, με χρήση ισχυρού τσιμεντοκονιάματος μέσου πάχους 

3,50cm, παρασκευαζόμενου με άμμο ποταμού και με πρόσμικτο βελτιωτικό κονιαμάτων - της έγκρισης 

της Υπηρεσίας και εφαρμοζόμενου σε δύο στρώσεις, ήτοι: πρώτη στρώση πεταχτού τσιμεντοκονιάματος 

των 450kg τσιμέντου και δεύτερη στρώση τραβηχτού ή πατητού τσιμεντοκονιάματος των 600kg 

τσιμέντου, με αυξημένο το πάχος στα σημεία συμβολής κάθετων επιφανειών. Επισημαίνεται ότι όσον 

αφορά στην κατασκευή των περιθωρίων με το παρόν άρθρο τιμολογείται τόσο η εργασία μόρφωσης και 

συναρμογής με την επίστρωση των δωμάτων ή των δαπέδων όσο και η εργασία διαμόρφωσης καμπύλου 

τμήματος - με ακτίνα έως 10cm - με κατάλληλο καλούπι. Ρητώς ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται η 

διαμόρφωση του καμπύλου τμήματος με τα χέρια ή με χρήση υφάσματος. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε 

ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος 

από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών - μικροϋλικών και προσμίκτων, οι δαπάνες όλων 

των απαιτουμένων μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης 

εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού εξοπλισμού και γενικώς κάθε δαπάνη που, 

έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή. 

 

 

   

1.1.7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

A.T. : 052   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7568.1 Επενδύσεις λαμπάδων και πρεκιών κουφωμάτων κλπ, πλάτους έως 40cm, με 

πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες, λειοτριμμένες, στιλβωμένες, πάχους 2cm, προέλευσης 

ΡΙΤΣΩΝΑΣ (ΕΥΒΟΙΑΣ), χρώματος κόκκινου, αρίστης ποιότητας 

    

Επενδύσεις λαμπάδων και πρεκιών κουφωμάτων, ως και κάθε είδους κατακορύφων λωρί- 

δων πλάτους έως 40cm (παραστάδων κλπ) με πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες, λειοτριμμένες, 

στιλβωμένες, πάχους 2cm, προέλευσης ΡΙΤΣΩΝΑΣ (ΕΥΒΟΙΑΣ), χρώματος κόκκινου, αρίστης ποιότητας, 

της έγκρισης της Υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, 

εισκόμιση, σύνθεση, αποσύνθεση και απομάκρυνση), προμήθειας - κοπής στις απαιτούμενες διαστάσεις 

- λειότριψης και στίλβωσης των πλακών μαρμάρου, προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και 

μικροϋλικών (τοποθέτησης, στερέωσης, αρμολογήματος, καθαρισμού κλπ), μεταφορών επί τόπου του 

έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού - βοηθητικού 

εξοπλισμού - μηχανημάτων - εργαλείων χειρός και ανυψωτικών μέσων που απαιτούνται για την έντεχνη 

και πλήρη εκτέλεση της εργασίας, ήτοι: προσέγγιση - τοποθέτηση των πλακών μαρμάρου με 
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τσιμεντοκονίαμα, έγχυση υδαρούς τσιμεντοκονιάματος μέχρι τελείας πλήρωσης των κενών, στερέωση 

των πλακών - εφόσον κριθεί αναγκαία - με ανοξείδωτα στηρίγματα (βίδες, στριφώνια κλπ), 

αρμολόγημα και καθαρισμός. Επίσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες όποιας επιπλέον κοπής πλακών 

απαιτηθεί - επί τόπου του έργου - για την άριστη προσαρμογή τους επί των λαμπάδων, πρεκιών κλπ 

που επενδύονται. 

 

 

A.T. : 053   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\4525.2 Επενδύσεις λαμπάδων με πλάκες από φυσική πέτρα, ορθογωνισμένες, 

πάχους 3cm και 

πλάτους έως 30cm, προέλευσης Θυμιανών Χίου ("Θυμιανούσικη πέτρα") 

 

Επενδύσεις λαμπάδων με πλάκες από φυσική πέτρα, ορθογωνισμένες, πάχους 3cm και πλάτους έως 30cm, 

προέλευσης Θυμιανών Χίου ("Θυμιανούσικη πέτρα"), σε απόχρωση της επιλογής του Μελετητή και της 

έγκρισης της Υπηρεσίας. Η τοποθέτηση των πλακών θα εκτελείται με: i) κονίαμα κατάλληλης σύνθεσης 

και ii) κατάλληλα πρόσμικτα ή/και πρόσθετα κονιάματος - αναλόγως των απαιτήσεων της Μελέτης 

(π.χ. πλαστικοποιητικό, χρωστικές κλπ). Οι αρμοί μεταξύ των λίθων (οριζόντιοι και κατακόρυφοι) 

θα διαμορφώνονται απολύτως ισοπαχείς - εύρους 1cm έως 1,5cm - με την βοήθεια οδηγών. Η 

αρμολόγηση θα εκτελείται με κονίαμα έγχρωμο ή μή του οποίου η σύνθεση θα είναι παρόμοια με 

εκείνη του κονιάματος τοποθέτησης. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη 

σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης, τις οδηγίες της αντίστοιχης Τεχνικής Προδιαγραφής και τις 

εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου 

εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης 

ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, σύνθεση, αποσύνθεση και απομάκρυνση), προμήθειας 

ορθογωνισμένων πλακών από "Θυμιανούσικη πέτρα", προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και 

μικροϋλικών (κονιάματος τοποθέτησης και αρμολόγησης, προσμίκτων κονιάματος, προσθέτων κονιάματος 

κλπ), μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης 

εξειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού - βοηθητικού εξοπλισμού - εργαλείων και ανυψωτικών 

μέσων που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Επίσης περιλαμβάνονται: 

οι δαπάνες της ενδεχομένως απαιτούμενης στερέωσης των πλακών με ανοξείδωτα στηρίγματα (βίδες, 

στριφώνια κλπ), οι δαπάνες του επιμελούς καθαρισμού της επιφανείας και του χώρου γενικότερα από 

τα πάσης φύσεως υπολείμματα της κατασκευής (μετά το πέρας των εργασιών) καθώς και οι δαπάνες της 

απομάκρυνσης όλων των αχρήστων υλικών. 

 

A.T. : 054   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7422.3 Διαμόρφωση ημικυκλικού προφίλ (πομπέ ή διπλοτσίμπουκο) στα εμφανή 

άκρα μαρμαρίνων πλακών πάχους 2cm, μετά της δαπάνης στίλβωσης 

 

Διαμόρφωση ημικυκλικού προφίλ (πομπέ ή διπλοτσίμπουκο) στα εμφανή άκρα μαρμαρίνων πλακών πάχους 

2cm, με χρήση καταλλήλων μηχανών και εργαλείων, σε οποιαδήποτε - προβλεπόμενη από την Μελέτη - 

θέση (ποδιές παραθύρων, επιστρώσεις στηθαίων, επενδύσεις βαθμίδων, σοβατεπί κλπ), μετά της 

δαπάνης στίλβωσης. Ήτοι: χάραξη, κατεργασία, λείανση και στίλβωση. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι 

δαπάνες που απαιτούνται γιά την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

 

 

 

A.T. : 055   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\4525.1 Κατασκευή επένδυσης εξωτερικής τοιχοποιϊας κτιρίου και παραστάδων με 

φυσικούς λίθους, ορθογωνισμένους, προέλευσης Θυμιανών Χίου, δομούμενους κατά ισοϋψείς 

οριζόντιες στρώσεις (κανονική λιθοδομή) - ως πρόσθετη τοιχοποιϊα σε επαφή με την αρχική 

 

Κατασκευή επένδυσης εξωτερικής τοιχοποιϊας κτιρίου και παραστάδων με φυσικούς λίθους, 

ορθογωνισμένους, προέλευσης Θυμιανών Χίου, σε απόχρωση της επιλογής του Μελετητή και της 

έγκρισης της Υπηρεσίας, δομούμενους κατά ισοϋψείς οριζόντιες στρώσεις (κανονική λιθοδομή) - ως 

πρόσθετη τοιχοποιϊα σε επαφή με την αρχική. Για την κατασκευή της λιθεπένδυσης θα χρησιμοποιηθεί 

"Θυμιανούσικη πέτρα" πάχους 10cm, ύψους 40cm και ελεύθερου μήκους ενώ για την κατασκευή των 
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παραστάδων θα χρησιμοποιηθεί "Θυμιανούσικη πέτρα" πάχους 15cm, ύψους 40cm και μήκους 20cm. Η 

δόμηση των λίθων και η σύνδεση αυτών με την προς επένδυση εξωτερική τοιχοποιϊα του κτιρίου θα 

εκτελείται με χρήση: i) κονιάματος κατάλληλης σύνθεσης ii) καταλλήλων προσμίκτων ή/και προσθέτων 

κονιάματος - αναλόγως των απαιτήσεων της Μελέτης (π.χ. πλαστικοποιητικού, χρωστικών κλπ) και 

iii) σιδηρογωνιών καταλλήλων διαστάσεων, από γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο χάλυβα, τοποθετούμενων 

καθ' όλο το μήκος της επένδυσης - ανά διαστήματα (καθ' ύψος) μικρότερα του 1,00m και πακτούμενων 

με γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα χαλύβδινα αγκύρια στερέωσης ή ντίζες στην προς επένδυση τοιχοποιϊα. 

Οι αρμοί μεταξύ των λίθων (οριζόντιοι και κατακόρυφοι) θα διαμορφώνονται απολύτως ισοπαχείς - 

εύρους 1cm έως 1,5cm - με την βοήθεια οδηγών. Η αρμολόγηση θα εκτελείται με κονίαμα έγχρωμο ή μή 

του οποίου η σύνθεση θα είναι παρόμοια με εκείνη του κονιάματος δόμησης. Σε θέσεις γωνιών, 

διασταυρώσεων και τερμάτων της κατασκευής θα τοποθετούνται γωνιόλιθοι οποιωνδήποτε διαστάσεων 

και επεξεργασίας - της επιλογής του Μελετητή και της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η τιμή αφορά 

οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης, τις οδηγίες της 

αντίστοιχης Τεχνικής Προδιαγραφής και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, 

σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην 

τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, σύνθεση, αποσύνθεση 

και απομάκρυνση), προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και μικροϋλικών κατασκευής (λίθων, 

γωνιολίθων, κονιάματος δόμησης / σύνδεσης και αρμολόγησης, προσμίκτων κονιάματος, προσθέτων 

κονιάματος, σιδηρογωνιών, αγκυρίων κλπ), μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων 

φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εξειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού - βοηθητικού εξοπλισμού - 

εργαλείων και ανυψωτικών μέσων που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

Επιπλέον στην τιμή του παρόντος συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες επιμελούς καθαρισμού της 

επιφανείας και του χώρου γενικότερα από τα πάσης φύσεως υπολείμματα της κατασκευής (μετά το 

πέρας των εργασιών) καθώς και οι δαπάνες απομάκρυνσης όλων των αχρήστων υλικών. 

 

 

A.T. : 056   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7902.3 Αδιαβροχοποιητικός εμποτισμός ανοργάνων υποστρωμάτων με σιλικονούχο 

διαφανές υγρό με διαλύτες 

    

Αδιαβροχοποιητικός εμποτισμός ανοργάνων υποστρωμάτων (όπως: φυσικών ή τεχνητών λίθων, άβαφου 

σοβά, εμφανούς τοιχοποιϊας, διακοσμητικών τούβλων, κεραμιδιών, πλακιδίων, εμφανούς σκυροδέματος 

κλπ) με σιλικονούχο διαφανές υγρό με διαλύτες, έτοιμο προς χρήση, εξαιρετικά υδαταπωθητικό, 

υδρατμοπερατό και ικανό να εξασφαλίζει μακρόχρονη προστασία, ενδεικτικού τύπου PS-20 της ISOMAT 

ή παρεμφερούς. Ήτοι: α) προετοιμασία του υποστρώματος ώστε η επιφάνειά του να είναι καθαρή 

(απαλλαγμένη από σκόνες, σαθρά υλικά, λίπη κλπ), στεγνή και με ανοικτούς πόρους και β) εφαρμογή 

του αδιαβροχοποιητικού υγρού σε δύο στρώσεις με βούρτσα ή ρολλό ή ψεκαστήρα. Η τιμή αφορά 

οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις προδιαγραφές εφαρμογής του 

υλικού που θα χρησιμοποιηθεί, τις οδηγίες του προμηθευτή και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε 

στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες χρήσης των πάσης φύσεως 

απαιτουμένων ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση), 

οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών, οι δαπάνες όλων των 

απαιτουμένων μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης  

εργατοτεχνικού προσωπικού, βοηθητικού εξοπλισμού και εργαλείων και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω 

και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της 

εργασίας. Ρητώς ορίζεται ότι το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει, απαραιτήτως, να διαθέτει 

επίσημο πιστοποιητικό ποιότητας και ελέγχου κατόπιν δοκιμών προερχόμενο από διαπιστευμένο φορέα 

(ινστιτούτο) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

A.T. : 057   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7809.1.4 Ξύλινες ακουστικές επενδύσεις τοίχων με διάτρητα ηχοαπορροφητικά 

πανέλα - οποιωνδήποτε διαστάσεων - από ινοσανίδα επενδεδυμένη εξωτερικά με καπλαμά ξύλου, 

συνολικού πάχους 17mm, προκατασκευασμένα και προβαμμένα, μετά της δαπάνης του 

σκελετού στήριξης και της ενδιάμεσης μόνωσης 
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   Κωδικοί αναθεώρησης: 70% ΟΙΚ 5252.1 30% ΟΙΚ 6118 

Ξύλινες ακουστικές επενδύσεις τοίχων με διάτρητα ηχοαπορροφητικά πανέλα - οποιωνδήποτε 

διαστάσεων - από βραδύκαυστη ινοσανίδα επενδεδυμένη εξωτερικά με καπλαμά ξύλου, συνολικού πάχους 

17mm, προκατασκευασμένα και προβαμμένα, ενδεικτικού τύπου Top Akustik της n'H Αkustik ή 

ισοδυνάμου - της έγκρισης της Υπηρεσίας, μετά της δαπάνης (υλικών επί τόπου και εργασίας): 

κατασκευής υποδομής στήριξης των πανέλων αποτελούμενης από διπλό σκελετό (πλαισιωτό σιδηρό και 

δευτερεύοντα ξύλινο) και ενδιάμεσης τοποθέτησης μόνωσης από πλάκες ορυκτοβάμβακα. Ήτοι: 1) 

Κατασκευή - τοποθέτηση και στερέωση πρωτεύοντος σιδηρού σκελετού από προφίλ γαλβανισμένης 

λαμαρίνας, καταλλήλων διαστάσεων και διάταξης βάσει Μελέτης, σε επαφή με τον τοίχο που πρόκειται 

να επενδυθεί. 2) Κατασκευή - τοποθέτηση και στερέωση ξυλίνου σκελετού από ινοσανίδα, καταλλήλων 

διαστάσεων και διάταξης βάσει Μελέτης, αποτελούμενου από ορθοστάτες, στρωτήρες, οριζοντίους - 

διαγωνίους και ενδιαμέσους συνδέσμους κλπ. 3) Ρύθμιση και σταθεροποίηση τόσο του σιδηρού όσο και 

του ξυλίνου σκελετού για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας / καθετότητας της επιφανείας. 4) 

Πλήρωση σιδηρού και ξυλίνου σκελετού με ορυκτοβάμβακα πυκνότητας τουλάχιστον 50kg/m3. 5) 

Τοποθέτηση και στερέωση ηχοαπορροφητικών πανέλων από ινοσανίδα κατηγορίας Β2 κατά DIN 4102 και 

πάχους 16mm επενδεδυμένη στην εμφανή πλευρά με άριστο φυσικό καπλαμά από ξυλεία της επιλογής του 

Μελετητή (δρυός, οξιάς κλπ) βαμμένο με άκαυστο βερνίκι υψηλής ποιότητας και φέρουσα στην πίσω 

πλευρά ειδικό ηχοαπορροφητικό φίλτρο (ακουστικό οπλισμό) τύπου Soundtex ή ισοδυνάμου. 

Επισημαίνεται ότι η όψη των πανέλων θα είναι διαμορφωμένη με σκοτίες τύπου 13/3 ή άλλου τύπου 

ανταποκρινόμενου στις ακουστικές και αρχιτεκτονικές απαιτήσεις της Μελέτης ενώ η πίσω πλευρά 

τους θα φέρει διάτρηση τύπου Τ ή τύπου Μ βάσει Μελέτης. 6) Διαμόρφωση ακμών και απολήξεων με 

χρήση ειδικών τεμαχίων. 7) Κάλυψη των αρμών με ξύλινα αρμοκάλυπτρα. 8) Διάνοιξη οπών για την 

διέλευση Η/Μ σωληνώσεων ή την τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ - σε προβλεπόμενες από την 

Μελέτη θέσεις. 9) Επιμελής καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα της κατασκευής. 

Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης και τις 

εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου 

εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης των πάσης φύσεως ικριωμάτων, προμήθειας 

όλων των καταλλήλων υλικών και μικροϋλικών, μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων 

φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού και μηχανικού / βοηθητικού εξοπλισμού 

που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Ρητώς ορίζεται ότι τα πανέλα 

που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά 

ποιοτικού ελέγχου, καταλληλότητας και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων 

θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και 

Κανονισμών, από Αρμόδια Αρχή (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένη, 

εγκεκριμένη και διαπιστευμένη με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή 

από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European 

Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας 

Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

 

 

A.T. : 058   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\5353.2.2 Προκατασκευασμένα ξύλινα περιθώρια (σοβατεπιά) από συμπαγή 

πανέλα όμοια όσον αφορά σε ποιότητα - απόχρωση και φινίρισμα με τα διάτρητα ηχοαπορροφητικά 

πανέλα επένδυσης των τοίχων, πάχους 16mm και πλάτους 100mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5353 

Προκατασκευασμένα ξύλινα περιθώρια (σοβατεπιά) από συμπαγή πανέλα όμοια όσον αφορά σε ποιότητα - 

απόχρωση και φινίρισμα με τα διάτρητα ηχοαπορροφητικά πανέλα επένδυσης των τοίχων, πλήρως 

τοποθετημένα και στερεωμένα. Ήτοι: περιθώρια κατασκευαζόμενα από ινοσανίδα - κατηγορίας Β2 κατά 

DIN 4102, πάχους 16mm, πλάτους 100mm και μήκους 2400mm - επενδεδυμένη εξωτερικά με άριστο φυσικό 

καπλαμά από ξυλεία της επιλογής του Μελετητή (δρυός, οξιάς κλπ) προβαμμένο με άκαυστο βερνίκι 

υψηλής ποιότητας σε δύο (2) τουλάχιστον στρώσεις. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας 

εκτελούμενη σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι δαπάνες: προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και μικροϋλικών, μεταφορών επί 

τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού και 

βοηθητικού εξοπλισμού που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή των περιθωρίων. 

Επίσης, περιλαμβάνονται οι δαπάνες - εάν και όπου απαιτούνται: κατασκευής - προς τον τοίχο - 
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αύλακος (καναλιού) τοποθέτησης σωληνώσεων - καλωδιώσεων καθώς και διάνοιξης φωλεών για 

εγκατάσταση πριζών - διακοπτών.  

Ρητώς ορίζεται ότι τα προκατασκευασμένα ξύλινα περιθώρια που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να 

διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, καταλληλότητας και 

γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών 

Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδια Αρχή (Φορείς 

Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένη, εγκεκριμένη και διαπιστευμένη με βεβαίωση 

από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, 

μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

 

  

A.T. : 059   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\3503 Κατασκευή στρώσεων από κισσηρόδεμα ενισχυμένο με 150kg τσιμέντο ανά 

κυβικό μέτρο (m3) 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3503 

Κατασκευή στρώσεων από κισσηρόδεμα ενισχυμένο με 150kg τσιμέντο ανά κυβικό μέτρο (m3) στις 

προβλεπόμενες από την Μελέτη θέσεις. Ήτοι: κατάλληλη προετοιμασία της επιφανείας επί της οποίας 

θα γίνει η διάστρωση, ανάμιξη των υλικών παρασκευής (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), 

διάστρωση του κισσηροδέματος, διαμόρφωση των απαιτουμένων κλίσεων, συμπύκνωση και λείανση της 

τελικής επιφανείας με χρήση οποιωνδήποτε μηχανικών μέσων. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα 

εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση 

του έργου και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες 

προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών, οι δαπάνες όλων των απαιτουμένων μεταφορών και 

φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, 

μηχανημάτων, βοηθητικού εξοπλισμού και εργαλείων και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν 

κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή. 

 

 

  

A.T. : 060   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7462.2.3 Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου προέλευσης ΒΕΡΟΙΑΣ, χρώματος 

λευκού, αρίστης ποιότητας, τελικής άνω επιφανείας βιομηχανικά επεξεργασμένης, διαστάσεων 

40cmx40cm -55cm και πάχους 3cm 

   Κωδικοί αναθεώρησης: 50% ΟΙΚ 7461 50% ΟΙΚ 7462 

Επιστρώσεις - οποιουδήποτε σχεδίου εφαρμογής - με πλάκες μαρμάρου, προέλευσης ΒΕΡΟΙΑΣ, χρώματος 

λευκού, αρίστης ποιότητας, ορθογωνισμένες, τελικής άνω επιφανείας βιομηχανικά επεξεργασμένης 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Μελέτης (ήτοι: λειοτριμμένης και στιλβωμένης ή ματ ή θραπινιστής / 

χτενιστής ή τεχνητά παλαιωμένης / "αντικέ" ή αμμοβολημένης), διαστάσεων 40cmx40cm-55cm και 

πάχους 3cm. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της 

Μελέτης, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: προμήθειας των πλακών μαρμάρου 

έτοιμων προς χρήση (ορθογωνισμένων, τελικής άνω επιφανείας βιομηχανικά επεξεργασμένης όπως 

προβλέπει η Μελέτη, διαστάσεων 40cmx40cm-55cm και πάχους 3cm), προμήθειας όλων των καταλλήλων 

υλικών και μικροϋλικών τοποθέτησης, αρμολογήματος, καθαρισμού κλπ (όπως: γενικώς κονιάματα, 

ειδικές κόλλες, αρμόστοκοι κλπ - πιστοποιημένης ποιότητας), μεταφορών επί τόπου του έργου μετά 

των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, βοηθητικού εξοπλισμού, 

μηχανικών μέσων και εργαλείων χειρός που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας, 

ήτοι: χάραξη σχεδίου, τοποθέτηση, αρμολόγημα και καθαρισμός. Επίσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες όποιας 

επιπλέον κοπής πλακών απαιτηθεί - επί τόπου του έργου – για την άριστη προσαρμογή αυτών στους χώρους 

που επιστρώνονται καθώς και όποιας επιπλέον επεξεργασίας της επιφανείας απαιτηθεί μετά την ολοκλήρωση 

της επίστρωσης.  

(1 m2) 

   

  

A.T. : 061   
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Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7452.1 Επιστρώσεις με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου προέλευσης ΕΔΕΣΣΗΣ 

(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ), χρώματος μαύρου, αρίστης ποιότητας, διαστάσεων 40cmx40cm και πάχους 3cm 

    

Επιστρώσεις - οποιουδήποτε σχεδίου εφαρμογής - με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες, 

λειοτριμμένες και στιλβωμένες ή θραπινιστές / χτενιστές (αναλόγως των απαιτήσεων της Μελέτης), 

προέλευσης ΕΔΕΣΣΗΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ), χρώματος μαύρου, αρίστης ποιότητας, διαστάσεων 40cmx40cm και 

πάχους 3cm. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της 

Μελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι δαπάνες: προμήθειας πλακών μαρμάρου ορθογωνισμένων - διαστάσεων 40cmx40cm και πάχους 3cm, 

προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και μικροϋλικών (λειότριψης, στίλβωσης, στρώσης, 

αρμολογήματος, καθαρισμού κλπ), μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων 

φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού - βοηθητικού εξοπλισμού - μηχανικών 

μέσων και εργαλείων χειρός που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας, 

ήτοι: κατάλληλη επεξεργασία της επιφανείας (λειότριψη και στίλβωση ή αδροποίηση), στρώση, 

αρμολόγημα και καθαρισμός. Επίσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες όποιας επιπλέον κοπής πλακών 

απαιτηθεί - επί τόπου του έργου - για την άριστη προσαρμογή αυτών στους χώρους που 

επιστρώνονται. 

 

 

  

A.T. : 062   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7490.1 Επιστρώσεις δαπέδων - οποιουδήποτε προβλεπομένου από την Μελέτη 

σχεδίου – με πολυμεγέθεις και ποικιλόχρωμες πλάκες μαρμάρου αρίστης ποιότητας, πάχους 3cm, 

ορθογωνισμένες, λειοτριμμένες και στιλβωμένες ή με ματ επεξεργασία 

 

Επιστρώσεις δαπέδων - οποιουδήποτε προβλεπομένου από την Μελέτη σχεδίου - με πολυμεγέθεις και 

ποικιλόχρωμες πλάκες μαρμάρου πάχους 3cm, ορθογωνισμένες, λειοτριμμένες και στιλβωμένες ή με ματ 

επεξεργασία. Ήτοι: κατασκευή επίστρωσης δαπέδων από συνδυασμό: i) πλακών μαρμάρου προέλευσης 

ΒΕΡΟΙΑΣ, χρώματος λευκού, αρίστης ποιότητας και διαστάσεων 40cmx40cm - σε ποσοστό 96% και ii) 

πλακών μαρμάρου προέλευσης ΕΔΕΣΣΗΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ), χρώματος μαύρου, αρίστης ποιότητας  και 

διαστάσεων 14cmx14cm - σε ποσοστό 4% ως διακοσμητικά μοτίβα. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα 

εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: προμήθειας πλακών μαρμάρου 

ορθογωνισμένων - διαστάσεων 40cmx40cm και 14cmx14cm και πάχους 3cm, προμήθειας όλων των 

καταλλήλων υλικών και μικροϋλικών (λειότριψης, στίλβωσης, τσιμεντοκονιαμάτων ή γενικά 

κονιαμάτων, στρώσης, αρμολογήματος, καθαρισμού κλπ), μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των 

απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού - βοηθητικού εξοπλισμού - 

μηχανικών μέσων και εργαλείων χειρός που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της 

εργασίας, ήτοι: κατάλληλη επεξεργασία της επιφανείας (λειότριψη και στίλβωση ή ματ επεξεργασία), 

στρώση, αρμολόγημα και καθαρισμός. Επίσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες όποιας επιπλέον κοπής 

πλακών απαιτηθεί - επί τόπου του έργου - για την άριστη προσαρμογή αυτών στους χώρους που 

επιστρώνονται. 

 

 

   

 

A.T. : 063   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7392.2 Διαχωριστικές ταινίες (φιλέτα) αρμών μαρμαρίνων δαπέδων, από λάμες 

ορειχάλκου 

     

 Διαχωριστικές ταινίες (φιλέτα) αρμών μαρμαρίνων δαπέδων, από λάμες ορειχάλκου πάχους 4mm και 

πλάτους 30mm. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη και 

τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες 

προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών, οι δαπάνες όλων των απαιτουμένων 

μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού 

προσωπικού και βοηθητικού εξοπλισμού και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται 
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ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας τοποθέτησης, στερέωσης 

και ευθυγράμμισης. 

 

 

A.T. : 064   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7534.1 Ποδιές παραθύρων από πλάκες μαρμάρου προέλευσης ΒΕΡΟΙΑΣ, χρώματος 

λευκού, αρίστης ποιότητας, εμφανούς επιφανείας βιομηχανικά επεξεργασμένης και πάχους 3cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7534 

Ποδιές παραθύρων από πλάκες μαρμάρου προέλευσης ΒΕΡΟΙΑΣ, μονοκόμματες για μήκη έως και 2,00m, 

χρώματος λευκού, αρίστης ποιότητας, ορθογωνισμένες, εμφανούς επιφανείας βιομηχανικά 

επεξεργασμένης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Μελέτης (ήτοι: λειοτριμμένης και στιλβωμένης ή ματ 

ή θραπινιστής / χτενιστής ή τεχνητά παλαιωμένης / "αντικέ" ή αμμοβολημένης), πάχους 3cm και 

πλάτους έως 35cm, μετά της δαπάνης μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο. Η τιμή 

αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης, τις 

αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση 

του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: προμήθειας των πλακών μαρμάρου έτοιμων προς 

χρήση (ορθογωνισμένων, κομμένων στις απαιτούμενες διαστάσεις, πάχους 3cm, με εγκοπή κάτω από το 

εξέχον άκρο και εμφανή επιφάνεια βιομηχανικά επεξεργασμένη όπως προβλέπει η Μελέτη), προμήθειας 

όλων των καταλλήλων υλικών και μικροϋλικών τοποθέτησης, αρμολογήματος, καθαρισμού κλπ (όπως: 

γενικώς κονιάματα, ειδικές κόλλες, αρμόστοκοι κλπ - πιστοποιημένης ποιότητας), μεταφορών επί 

τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, 

βοηθητικού εξοπλισμού, μηχανικών μέσων και εργαλείων χειρός που απαιτούνται για την έντεχνη και 

πλήρη εκτέλεση της εργασίας, ήτοι: τοποθέτηση, αρμολόγημα και καθαρισμός. Επίσης περιλαμβάνονται 

οι δαπάνες όποιας επιπλέον κοπής πλακών απαιτηθεί - επί τόπου του έργου - για την άριστη 

προσαρμογή αυτών στις θέσεις που τοποθετούνται καθώς και όποιας επιπλέον επεξεργασίας της 

επιφανείας απαιτηθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 

 

 

 

A.T. : 065   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7508.1 Κατώφλια  και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο 

προέλευσης ΒΕΡΟΙΑΣ, χρώματος λευκού, αρίστης ποιότητας, τελικής άνω επιφανείας βιομηχανικά 

επεξεργασμένης, πάχους 3cm και πλάτους 11cm έως 30cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7508 

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο προέλευσης ΒΕΡΟΙΑΣ, χρώματος 

λευκού, αρίστης ποιότητας, ορθογωνισμένο, τελικής άνω επιφανείας βιομηχανικά επεξεργασμένης 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Μελέτης (ήτοι: λειοτριμμένης και στιλβωμένης ή ματ ή θραπινιστής / 

χτενιστής ή τεχνητά παλαιωμένης / "αντικέ" ή αμμοβολημένης), πάχους 3cm και πλάτους 11cm έως 

30cm. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης, 

τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε 

θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: προμήθειας των πλακών μαρμάρου έτοιμων 

προς χρήση (ορθογωνισμένων, κομμένων στις απαιτούμενες διαστάσεις, τελικής άνω επιφανείας 

βιομηχανικά επεξεργασμένης όπως προβλέπει η Μελέτη και πάχους 3cm), προμήθειας όλων των 

καταλλήλων υλικών και μικροϋλικών τοποθέτησης, αρμολογήματος, καθαρισμού κλπ (όπως: γενικώς 

κονιάματα, ειδικές κόλλες, αρμόστοκοι κλπ - πιστοποιημένης ποιότητας), μεταφορών επί τόπου του 

έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, βοηθητικού 

εξοπλισμού, μηχανικών μέσων και εργαλείων χειρός που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη 

εκτέλεση της εργασίας, ήτοι: τοποθέτηση, αρμολόγημα και καθαρισμός. Επίσης περιλαμβάνονται οι 

δαπάνες όποιας επιπλέον κοπής πλακών απαιτηθεί - επί τόπου του έργου - για την άριστη προσαρμογή 

αυτών στους χώρους που τοποθετούνται καθώς και όποιας επιπλέον επεξεργασίας της επιφανείας 

απαιτηθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. (1 m2) 

 

 

 

 

A.T. : 066   
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Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7505.2.1.5 Κατώφλια  και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο 

προέλευσης ΕΔΕΣΣΗΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ), χρώματος μαύρου, αρίστης ποιότητας, πάχους 3cm και 

πλάτους 11cm έως 30cm 

    

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο προέλευσης  ΕΔΕΣΣΗΣ 

(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ), χρώματος μαύρου, αρίστης ποιότητας, λειοτριμμένο και στιλβωμένο ή θραπινιστό / χτενιστό 

(αναλόγως των απαιτήσεων της Μελέτης), πάχους 3cm και πλάτους 11cm έως 30cm. Η τιμή αφορά 

οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης και τις εντολές της 

Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: προμήθειας 

ορθογωνισμένων πλακών μαρμάρου πάχους 3cm, προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και 

μικροϋλικών (λειότριψης, στίλβωσης, τοποθέτησης, αρμολογήματος, καθαρισμού κλπ), μεταφορών επί τόπου 

του έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού – 

βοηθητικού εξοπλισμού - μηχανικών μέσων και εργαλείων χειρός που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη 

εκτέλεση της εργασίας, ήτοι: κοπή πλακών, κατάλληλη επεξεργασία της επιφανείας (λειότριψη και 

στίλβωση ή αδροποίηση), τοποθέτηση με τσιμεντοκονίαμα των 450kg τσιμέντου, αρμολόγημα και 

καθαρισμός. 

 

 

A.T. : 067   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7536.13 Μπαλκονοποδιές από πλάκες μαρμάρου προέλευσης ΒΕΡΟΙΑΣ, 

χρώματος λευκού, αρίστης ποιότητας, εμφανούς επιφανείας βιομηχανικά επεξεργασμένης, πάχους 

3cm και πλάτους έως 30cm 

    

Μπαλκονοποδιές από πλάκες μαρμάρου προέλευσης ΒΕΡΟΙΑΣ, μονοκόμματες για μήκη έως και 2,00m, 

χρώματος λευκού, αρίστης ποιότητας, ορθογωνισμένες, εμφανούς επιφανείας βιομηχανικά 

επεξεργασμένης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Μελέτης (ήτοι: λειοτριμμένης και στιλβωμένης ή ματ 

ή θραπινιστής / χτενιστής ή τεχνητά παλαιωμένης / "αντικέ" ή αμμοβολημένης), πάχους 3cm και 

πλάτους έως 30cm. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια 

της Μελέτης, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: προμήθειας των πλακών μαρμάρου 

έτοιμων προς χρήση (ορθογωνισμένων, κομμένων στις απαιτούμενες διαστάσεις, εμφανούς επιφανείας 

βιομηχανικά επεξεργασμένης όπως προβλέπει η Μελέτη και πάχους 3cm), προμήθειας όλων των 

καταλλήλων υλικών και μικροϋλικών τοποθέτησης, αρμολογήματος, καθαρισμού κλπ (όπως: γενικώς 

κονιάματα, ειδικές κόλλες, αρμόστοκοι κλπ - πιστοποιημένης ποιότητας), μεταφορών επί τόπου του 

έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, βοηθητικού 

εξοπλισμού, μηχανικών μέσων και εργαλείων χειρός που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη 

εκτέλεση της εργασίας, ήτοι: τοποθέτηση, αρμολόγημα και καθαρισμός. Επίσης περιλαμβάνονται οι 

δαπάνες όποιας επιπλέον κοπής πλακών απαιτηθεί - επί τόπου του έργου - για την άριστη προσαρμογή 

αυτών στις θέσεις που τοποθετούνται καθώς και όποιας επιπλέον επεξεργασίας της επιφανείας 

απαιτηθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 

 

 

 

A.T. : 068   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7526.15.1 Επιστέψεις στηθαίων (πεζουλιών) με μάρμαρο προέλευσης ΒΕΡΟΙΑΣ, 

χρώματος λευκού, αρίστης ποιότητας, εμφανούς επιφανείας βιομηχανικά επεξεργασμένης, πάχους 

3cm και πλάτους άνω των 20cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7534 

Επιστέψεις στηθαίων (πεζουλιών) με μάρμαρο προέλευσης ΒΕΡΟΙΑΣ, χρώματος λευκού, αρίστης 

ποιότητας, ορθογωνισμένο, εμφανούς επιφανείας βιομηχανικά επεξεργασμένης σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της Μελέτης (ήτοι: λειοτριμμένης και στιλβωμένης ή ματ ή θραπινιστής / χτενιστής ή 

τεχνητά παλαιωμένης / "αντικέ" ή αμμοβολημένης), πάχους 3cm και πλάτους άνω των 20cm, μετά της 

δαπάνης μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από τα εξέχοντα άκρα και μηχανικής στερέωσης με 

ανοξείδωτα στηρίγματα (βίδες, στριφώνια κλπ) - εφόσον απαιτείται επιπλέον εξασφάλιση της 

σταθερότητας της κατασκευής. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με 

τα σχέδια της Μελέτης, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της 
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Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: προμήθειας των 

πλακών μαρμάρου έτοιμων προς χρήση (ορθογωνισμένων, κομμένων στις απαιτούμενες διαστάσεις, 

πάχους 3cm, με ποταμό (εγκοπή) κάτω από τα εξέχοντα άκρα και εμφανή επιφάνεια βιομηχανικά 

επεξεργασμένη όπως προβλέπει η Μελέτη), προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και μικροϋλικών 

τοποθέτησης, ενδεχόμενης μηχανικής στερέωσης, αρμολογήματος, καθαρισμού κλπ (όπως: γενικώς 

κονιάματα, ειδικές κόλλες, αρμόστοκοι, ανοξείδωτα στηρίγματα κλπ - πιστοποιημένης ποιότητας),  

μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού 

προσωπικού, βοηθητικού εξοπλισμού, μηχανικών μέσων και εργαλείων χειρός που απαιτούνται για την 

έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας, ήτοι: τοποθέτηση, μηχανική στερέωση, αρμολόγημα και 

καθαρισμός. Επίσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες όποιας επιπλέον κοπής πλακών απαιτηθεί - επί τόπου 

του έργου - για την άριστη προσαρμογή αυτών στις θέσεις που τοποθετούνται καθώς και όποιας 

επιπλέον επεξεργασίας της επιφανείας απαιτηθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 

 

 

 

A.T. : 069   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7561.18 Επένδυση στέψης στηθαίου κλιμακοστασίων με μάρμαρο εξαιρετικά 

σκληρό, προέλευσης ΕΔΕΣΣΗΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ), χρώματος μαύρου, αρίστης ποιότητας, λειοτριμμένο - 

στιλβωμένο, πάχους 3cm και αναπτύγματος περίπου 35cm 

    

Επένδυση στέψης στηθαίου κλιμακοστασίων με μάρμαρο εξαιρετικά σκληρό, προέλευσης ΕΔΕΣΣΗΣ 

(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ), χρώματος μαύρου, αρίστης ποιότητας, λειοτριμμένο - στιλβωμένο, πάχους 3cm και 

αναπτύγματος περίπου 35cm, μετά της δαπάνης μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από τα εξέχοντα άκρα 

- εφόσον και όπου απαιτείται (π.χ. σε εξωτερικούς χώρους). Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα 

εργασίας εκτελούμενη σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου 

εργασίας, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι δαπάνες: προμήθειας ορθογωνισμένων πλακών μαρμάρου πάχους 3cm, προμήθειας 

όλων των καταλλήλων υλικών και μικροϋλικών (λειότριψης, στίλβωσης, τοποθέτησης, ενδεχόμενης 

στερέωσης, αρμολογήματος, καθαρισμού κλπ), μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων 

φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού - βοηθητικού εξοπλισμού - μηχανικών 

μέσων και εργαλείων χειρός που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας, 

ήτοι: κοπή πλακών, μόρφωση εγκοπών, λειότριψη, στίλβωση, τοποθέτηση με τσιμεντοκονίαμα των 450kg 

τσιμέντου, στερέωση - εφόσον κριθεί αναγκαία - με ανοξείδωτα στηρίγματα (βίδες, στριφώνια κλπ), 

αρμολόγημα και καθαρισμός. 

 

 

 

 A.T. : 070   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7513.7.1 Σοβατεπί από μάρμαρο προέλευσης ΒΕΡΟΙΑΣ, χρώματος λευκού, 

αρίστης ποιότητας, εμφανούς επιφανείας βιομηχανικά επεξεργασμένης, πάχους 2cm και πλάτους 

έως 10cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7513 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο προέλευσης ΒΕΡΟΙΑΣ, χρώματος λευκού, αρίστης ποιότητας, 

ορθογωνισμένο, εμφανούς επιφανείας βιομηχανικά επεξεργασμένης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

Μελέτης (ήτοι: λειοτριμμένης και στιλβωμένης ή ματ ή θραπινιστής / χτενιστής ή τεχνητά 

παλαιωμένης / "αντικέ" ή αμμοβολημένης), πάχους 2cm και πλάτους έως 10cm. Η τιμή αφορά 

οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης, τις αντίστοιχες 

ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: προμήθειας των πλακών μαρμάρου έτοιμων προς χρήση 

(ορθογωνισμένων, κομμένων στις απαιτούμενες διαστάσεις, εμφανούς επιφανείας βιομηχανικά 

επεξεργασμένης όπως προβλέπει η Μελέτη και πάχους 2cm), προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών 

και μικροϋλικών τοποθέτησης, αρμολογήματος, καθαρισμού κλπ (όπως: γενικώς κονιάματα, ειδικές 

κόλλες, αρμόστοκοι κλπ - πιστοποιημένης ποιότητας), μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των 

απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, βοηθητικού εξοπλισμού, 

μηχανικών μέσων και εργαλείων χειρός που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της 

εργασίας, ήτοι: τοποθέτηση, αρμολόγημα και καθαρισμός. Επίσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες όποιας 
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επιπλέον κοπής πλακών απαιτηθεί - επί τόπου του έργου - για την άριστη προσαρμογή αυτών στις 

θέσεις που τοποθετούνται καθώς και όποιας επιπλέον επεξεργασίας της επιφανείας απαιτηθεί μετά 

την ολοκλήρωση των εργασιών. 

 

  

A.T. : 071   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7541.1.4.1 Επενδύσεις βαθμίδων με πλάκες μαρμάρου προέλευσης ΒΕΡΟΙΑΣ, 

χρώματος λευκού, αρίστης ποιότητας, εμφανών επιφανειών βιομηχανικά επεξεργασμένων και 

πάχους 3cm/2cm (βατήρων / μετώπων) 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7541 

Επενδύσεις βαθμίδων, ευθειών ή λοξών, με πλάκες μαρμάρου προέλευσης ΒΕΡΟΙΑΣ, μονοκόμματες για 

μήκη βαθμίδων έως και 2,00m, χρώματος λευκού, αρίστης ποιότητας, εμφανών επιφανειών βιομηχανικά 

επεξεργασμένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Μελέτης (ήτοι: λειοτριμμένων και στιλβωμένων ή ματ 

ή θραπινιστών / χτενιστών ή τεχνητά παλαιωμένων / "αντικέ" ή αμμοβολημένων) και πάχους 3cm/2cm 

(βατήρων / μετώπων), μετά της δαπάνης δημιουργίας σκοτίας στην ακμή ένωσης βατήρα / μετώπου και 

μόρφωσης γραμμώσεων (χτένισμα) επί των βατήρων και καθ' όλο το μήκος αυτών - διαστάσεων 5mm(π) 

x5mm(β) έκαστη και συνολικού πλάτους 4cm - εφ' όσον και όπου απαιτείται. Η τιμή αφορά 

οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης, τις αντίστοιχες 

ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: προμήθειας των πλακών μαρμάρου έτοιμων προς χρήση 

(κομμένων στις απαιτούμενες διαστάσεις, πάχους 3cm και 2cm, με την απαιτούμενη σκοτία στην ακμή 

ένωσης βατήρα / μετώπου και εμφανείς επιφάνειες βιομηχανικά επεξεργασμένες όπως προβλέπει η 

Μελέτη), προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και μικροϋλικών τοποθέτησης, αρμολογήματος, 

καθαρισμού κλπ (όπως: γενικώς κονιάματα, ειδικές κόλλες, αρμόστοκοι κλπ - πιστοποιημένης 

ποιότητας), μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης 

εργατοτεχνικού προσωπικού, βοηθητικού εξοπλισμού, μηχανικών μέσων και εργαλείων χειρός που 

απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας, ήτοι: τοποθέτηση, αρμολόγημα και 

καθαρισμός. Επίσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες όποιας επιπλέον κοπής πλακών απαιτηθεί - επί τόπου 

του έργου - για την άριστη προσαρμογή αυτών στις θέσεις που τοποθετούνται καθώς και όποιας 

επιπλέον επεξεργασίας της επιφανείας απαιτηθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 

 

 

   

  

A.T. : 072   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7559.8 Σκαλομέρια από μάρμαρο προέλευσης ΕΔΕΣΣΗΣ (ΜΑΚΕΔΟΜΙΑΣ), χρώματος 

μαύρου, αρίστης ποιότητας και πάχους 2cm 

 

Σκαλομέρια μαρμάρινα - από μάρμαρο προέλευσης ΕΔΕΣΣΗΣ (ΜΑΚΕΔΟΜΙΑΣ), χρώματος μαύρου, αρίστης 

ποιότητας, λειοτριμμένο και στιλβωμένο ή θραπινιστό / χτενιστό (αναλόγως των απαιτήσεων της 

Μελέτης) και πάχους 2cm - αποτελούμενα είτε από ένα τραπεζοειδές τεμάχιο είτε από δύο ορθογωνικά 

τεμάχια (κλιμακωτά). Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια 

της Μελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι δαπάνες: προμήθειας μαρμάρινων σκαλομεριών πάχους 2cm, προμήθειας όλων των 

καταλλήλων υλικών και μικροϋλικών (λειότριψης, στίλβωσης, τοποθέτησης, αρμολογήματος, καθαρισμού 

κλπ), μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης 

εργατοτεχνικού προσωπικού - βοηθητικού εξοπλισμού - μηχανικών μέσων και εργαλείων χειρός που 

απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας, ήτοι: κατάλληλη επεξεργασία της 

επιφανείας (λειότριψη και στίλβωση ή αδροποίηση), τοποθέτηση με τσιμεντοκονίαμα των 450kg 

τσιμέντου, αρμολόγημα και καθαρισμός. Επίσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες όποιας επιπλέον κοπής 

σκαλομεριών απαιτηθεί - επί τόπου του έργου - για την άριστη προσαρμογή αυτών στις θέσεις που 

τοποθετούνται. (1 τεμ) 

 

 

 

A.T. : 073   
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Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7422.1 Διαμόρφωση μισού ημικυκλικού προφίλ (μισό πομπέ ή μισοτσίμπουκο) στα 

εμφανή άκρα μαρμαρίνων πλακών πάχους 2cm, μετά της δαπάνης στίλβωσης 

 

Διαμόρφωση μισού ημικυκλικού προφίλ (μισό πομπέ ή μισοτσίμπουκο) στα εμφανή άκρα μαρμαρίνων 

πλακών πάχους 2cm, με χρήση καταλλήλων μηχανών και εργαλείων, σε οποιαδήποτε - προβλεπόμενη από 

την Μελέτη - θέση (ποδιές παραθύρων, επιστρώσεις στηθαίων, επενδύσεις βαθμίδων, σοβατεπί κλπ), μετά 

της δαπάνης στίλβωσης. Ήτοι: χάραξη, κατεργασία, λείανση και στίλβωση. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι 

δαπάνες που απαιτούνται γιά την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

 

 

   

A.T. : 074   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7422.2 Διαμόρφωση μισού ημικυκλικού προφίλ (μισό πομπέ ή μισοτσίμπουκο) στα 

εμφανή άκρα μαρμαρίνων πλακών πάχους 3cm, μετά της δαπάνης στίλβωσης 

 

Διαμόρφωση μισού ημικυκλικού προφίλ (μισό πομπέ ή μισοτσίμπουκο) στα εμφανή άκρα μαρμαρίνων 

πλακών πάχους 3cm, με χρήση καταλλήλων μηχανών και εργαλείων, σε οποιαδήποτε - προβλεπόμενη από 

την Μελέτη - θέση (ποδιές παραθύρων, επιστρώσεις στηθαίων, επενδύσεις βαθμίδων, σοβατεπί κλπ), μετά 

της δαπάνης στίλβωσης. Ήτοι: χάραξη, κατεργασία, λείανση και στίλβωση. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι 

δαπάνες που απαιτούνται γιά την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

 

  

A.T. : 075   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7331.0.1 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια αρίστης ποιότητας 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια πρώτης διαλογής, αρίστης ποιότητας, διαστάσεων 

20cmx20cm ή 30cmx30cm ή 40cmx40cm, εφυαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα, λευκά ή έγχρωμα - 

οποιουδήποτε χρώματος της επιλογής του Μελετητή, με επιφάνεια λεία ή αδρή ή αντιολισθητική, 

υδατοαπορροφητικότητας έως 0,5% και πολύ υψηλής αντοχής σε φθορά και απότριψη, της απόλυτης 

έγκρισης της Υπηρεσίας, τοποθετούμενα καταλλήλως προς μόρφωση οποιουδήποτε απαιτουμένου σχεδίου 

(μοτίβου), μετά της δαπάνης κατασκευής των αναλογούντων περιθωρίων και κατωφλίων από το ίδιο 

υλικό. Ήτοι: χάραξη σχεδίου, προετοιμασία των επιφανειών που πρόκειται να επιστρωθούν ώστε να 

είναι ομαλές, στεγνές και απαλλαγμένες από κάθε ξένο προς αυτές σώμα (σκόνη, λάδια, γράσσα, 

ασβέστη κλπ), διάστρωση τσιμεντοκονιάματος των 450kg τσιμέντου ή ειδικής κόλλας (ακρυλικής, 

ρητινούχας, εποξεικής κλπ - αναλόγως των απαιτήσεων) συμβατής με την υφιστάμενη υποδομή, 

τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς οποιουδήποτε πλάτους καθοριζομένου από την Μελέτη (αναλόγως 

του χώρου που επιστρώνεται), διάνοιξη των απαιτουμένων οπών στα πλακίδια - για την διέλευση Η/Μ 

σωληνώσεων - στις προβλεπόμενες από την Μελέτη θέσεις, καθαρισμός των αρμών σε ολόκληρο το βάθος 

τους, πλήρωση των αρμών με κατάλληλο αρμόστοκο ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του δαπέδου 

(πλάτος αρμών, στεγανότητα, αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις ή χημικά κλπ) - συμβατό με τα 

κεραμικά πλακίδια και σε απόχρωση της επιλογής του Μελετητή, κατασκευή των απαιτουμένων 

περιθωρίων (σοβατεπιών ύψους 8cm έως 10cm) και κατωφλίων - επιμετρούμενα στις επιφάνειες των 

δαπέδων και επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας των δαπέδων - περιθωρίων και κατωφλίων. Η 

τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις αντίστοιχες 

ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τις προδιαγραφές των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, τις οδηγίες 

των προμηθευτών και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε 

στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων 

υλικών και μικροϋλικών μετά φθοράς, οι δαπάνες όλων των απαιτουμένων μεταφορών και 

φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης εξειδικευμένου εργατοτεχνικού 

προσωπικού, βοηθητικού εξοπλισμού και εργαλείων και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν 

κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή της επίστρωσης μετά των 

αναλογούντων περιθωρίων και κατωφλίων. Ρητώς ορίζεται ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει 

να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, καταλληλότητας 

και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών 

Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδια Αρχή (Φορείς 

Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένη, εγκεκριμένη και διαπιστευμένη 
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με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος 

της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) 

και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

 

  

  

A.T. : 076   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7331.0.3 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια αρίστης ποιότητας 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια πρώτης διαλογής, αρίστης ποιότητας, διαστάσεων 20cmx20cm, 

εφυαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα, λευκά ή έγχρωμα - οποιουδήποτε χρώματος της επιλογής του 

Μελετητή, με επιφάνεια λεία ή αδρή ή αντιολισθητική, υδατοαπορροφητικότητας έως 0,5% και πολύ 

υψηλής αντοχής σε φθορά και απότριψη, της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, τοποθετούμενα 

καταλλήλως προς μόρφωση οποιουδήποτε απαιτουμένου σχεδίου (μοτίβου). Ήτοι: χάραξη σχεδίου, 

προετοιμασία των επιφανειών που πρόκειται να επενδυθούν ώστε να είναι ομαλές, στεγνές και 

απαλλαγμένες από κάθε ξένο προς αυτές σώμα (σκόνη, λάδια, γράσσα, ασβέστη κλπ), διάστρωση 

τσιμεντοκονιάματος των 450kg τσιμέντου με πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με την επιφάνεια 

εφαρμογής ή ειδικής κόλλας (ακρυλικής, ρητινούχας, εποξεικής κλπ - αναλόγως των απαιτήσεων) 

συμβατής με την υφιστάμενη υποδομή, τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς οποιουδήποτε πλάτους 

καθοριζομένου από την Μελέτη (αναλόγως του χώρου που επενδύεται), διάνοιξη των απαιτουμένων οπών 

στα πλακίδια - για την διέλευση Η/Μ σωληνώσεων ή την τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ - 

στις προβλεπόμενες από την Μελέτη θέσεις, καθαρισμός των αρμών σε ολόκληρο το βάθος τους, 

πλήρωση των αρμών με κατάλληλο αρμόστοκο (συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, λευκό ή έγχρωμο, 

ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της επένδυσης όσον αφορά σε στεγανότητα, αντοχή σε μηχανικές 

καταπονήσεις ή χημικά κλπ) και επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας των τοίχων. Η τιμή 

αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες 

Τεχνικές Προδιαγραφές, τις προδιαγραφές των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, τις οδηγίες των 

προμηθευτών και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος 

από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

οι δαπάνες χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, συναρμολόγηση, 

αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών και 

μικροϋλικών μετά φθοράς, οι δαπάνες όλων των απαιτουμένων μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί 

τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης εξειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, βοηθητικού 

εξοπλισμού και εργαλείων και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι 

απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή της επένδυσης. Ρητώς ορίζεται ότι τα υλικά που θα 

χρησιμοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού 

ελέγχου, καταλληλότητας και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων 

Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από 

Αρμόδια Αρχή (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένη, εγκεκριμένη και 

διαπιστευμένη με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα 

διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for 

Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) 

αυτής. 

 

 

   

A.T. : 077   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\3207.1.1 Κατασκευή εξισωτικών στρώσεων ή/και υποβάσεων πλακοστρώσεων, 

μέσου πάχους άνω των 4cm και μέχρι 10cm, από γαρμπιλόδεμα των 200kg τσιμέντου, οπλισμένο με 

δομικό πλέγμα Τ131 από χάλυβα κατηγορίας B500C 

   Κωδικοί αναθεώρησης: 70% ΟΙΚ 3207 30% ΟΙΚ 3872 

Κατασκευή εξισωτικών στρώσεων ή/και υποβάσεων πλακοστρώσεων, μέσου πάχους άνω των 4cm και μέχρι 

10cm, από γαρμπιλόδεμα των 200kg τσιμέντου με λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι) διαστάσεων 0,4cm έως 1cm, 

οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131 - από χάλυβα κατηγορίας B500C - η αξία του οποίου (προμήθεια 

υλικών, μικροϋλικών, υποστηρίγματων κλπ, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση) αποτιμάται 

στο παρόν άρθρο. Ήτοι: κατάλληλη προετοιμασία / διαμόρφωση του υποστρώματος έδρασης, τοποθέτηση 
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του δομικού πλέγματος με συστηματική χρήση πλαστικών αποστατών, ανάμιξη των υλικών παρασκευής 

(χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), διάστρωση του γαρμπιλοδέματος στις προβλεπόμενες 

από την Μελέτη θέσεις, συμπύκνωση, κατεργασία με δονητική μηχανή γιά την διαμόρφωση απολύτως 

επίπεδης και λείας τελικής επιφανείας, κατασκευή ρύσεων - όπου απαιτείται και χάραξη αρμών σε 

ορθογωνικό κάνναβο 5,00mx5,00m το μέγιστο. Η τιμή 

αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες 

Τεχνικές Προδιαγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε 

οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από της επιφανείας του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες 

προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών, οι δαπάνες όλων των απαιτουμένων 

μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού 

προσωπικού, βοηθητικού εξοπλισμού, μηχανικών μέσων και εργαλείων χειρός και γενικώς κάθε δαπάνη 

που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή. 

 

  

 

A.T. : 078   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7903.Δ.3 Χυτή αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση δαπέδων με έγχρωμο εποξειδικό 

σύστημα δύο συστατικών χωρίς διαλύτες, πάχους 3mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1 

Χυτή αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση δαπέδων τσιμεντοειδούς βάσης, πάχους 3mm, με έγχρωμο εποξειδικό 

σύστημα δύο συστατικών (βασική ρητίνη και σκληρυντής) χωρίς διαλύτες, ενδεικτικού τύπου 

DUROFLOOR της ISOMAT ή ισοδυνάμου της έγκρισης της Υπηρεσίας, για την δημιουργία τελικής 

επιφανείας υψηλής αντοχής σε σκληρές μηχανικές και χημικές καταπονήσεις (σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της Μελέτης), λείας ή αντιολισθηρής και εύκολα καθαριζόμενης, μετά της δαπάνης 

εκτέλεσης όλων των απαιτουμένων προπαρασκευαστικών εργασιών για την επιτυχή εφαρμογή του 

συστήματος. Ήτοι: α) έλεγχος δομικής αρτιότητας και αντοχής του υποστρώματος β) καθαρισμός της 

επιφανείας από σκόνες, λίπη, χαλαρά - σαθρά υλικά, υπολείμματα από προηγούμενες επικαλύψεις κλπ 

μέχρι προσέγγισης υγιούς υποστρώματος και πλήρωση τυχόν ανοιγμάτων / κενών με χρήση καταλλήλων 

εποξειδικών υλικών γ) μηχανική επεξεργασία της προς επίστρωση επιφανείας με οποιαδήποτε 

συνιστώμενη μέθοδο, ανάλογα με τη φύση του υποστρώματος, όπως: τρίψιμο, βούρτσισμα, αμμοβολή, 

υδροβολή, σφαιριδιοβολή, φρεζάρισμα κλπ, για την εξομάλυνση τυχόν ανωμαλιών (επιπέδωση) και την 

δημιουργία πόρων που θα επιτρέπουν την επαρκή διείσδυση του ασταριού που θα χρησιμοποιηθεί σε 

επόμενη φάση ώστε να εξασφαλιστεί η αυξημένη αγκύρωση και η άρρηκτη πρόσφυση της εποξειδικής 

επίστρωσης πάνω στο υπόστρωμα δ) τελικός καθολικός και σχολαστικός καθαρισμός της επιφάνειας με 

ηλεκτρική σκούπα υψηλής απορροφητικότητας βιομηχανικού τύπου ε) έλεγχος, με ειδικό υγρασιόμετρο, 

για τον προσδιορισμό της υγρασίας του υποστρώματος οποία θα πρέπει να είναι <4%, ξήρανση του 

υποστρώματος - εφ' όσον και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται - ώστε υγρασία αυτού να μη 

υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο καθώς και λήψη μέτρων προστασίας του υποστρώματος έναντι διείσδυσης 

ανιούσας (ανερχόμενης) υγρασίας ζ) αστάρωμα της καταλλήλως προετοιμασμένης επιφανείας με 

εποξειδικό αστάρι συμβατό τόσο με το υπόστρωμα όσο και με το υλικό επίστρωσης για την εξασφάλιση 

ισχυρής και μόνιμης πρόσφυσης των επερχόμενων εποξειδικών επιστρώσεων (κατανάλωση/δοσολογία 

ασταριού: σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή) η) σπατουλάρισμα τυχόν υφισταμένων ατελειών του 

υποστρώματος (ρωγμών, οπών κλπ) με ρητινοκονίαμα, ενδεικτικού τύπου DUROFLOOR της ISOMAT ή 

ισοδυνάμου, αναμεμειγμένο με χαλαζιακή άμμο σε αναλογία σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή θ) 

παρασκευή του αυτοεπιπεδούμενου ρητινοκονιάματος με ανάμιξη των συστατικών του και ειδικής 

κοκκομετρικής διαβάθμισης χαλαζιακής άμμου - σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή ι) εφαρμογή 

του αυτοεπιπεδούμενου ρητινοκονιάματος τραβηχτά με οδοντωτή σπάτουλα σε πάχος 3mm και επισταμένη 

επεξεργασία (πέρασμα) σταυρωτά της νωπής τελικής επίστρωσης με ειδικό ακιδωτό ρολλό για τον 

απεγκλωβισμό του αέρα και την δημιουργία μιας λείας - επίπεδης επιφανείας χωρίς ατέλειες (π.χ. 

φυσαλλίδες ή κενά) κ) για την διαμόρφωση αντιολισθηρής τελικής επιφανείας - εφ' όσον και όπου 

απαιτείται - ακολουθεί επίπαση της ακόμα νωπής επίστρωσης με χαλαζιακή άμμο κατάλληλης 

κοκκομετρίας ανάλογα με τον επιθυμητό βαθμό αντιολισθηρότητας, απομάκρυνση - μετά την σκλήρυνση 

της επιφανείας - τυχόν μη επικολλημένων κόκκων με ηλεκτρική σκούπα υψηλής απορροφητικότητας και 

τέλος σφραγιστική επάλειψη της επιφανείας με κατάλληλο υλικό σύμφωνα με τις οδηγίες του 

προμηθευτή. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις 

αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τις προδιαγραφές εφαρμογής του εποξειδικού 
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συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί, τις οδηγίες του προμηθευτή και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών, οι δαπάνες όλων των 

απαιτουμένων μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης 

εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανικών μέσων, βοηθητικού εξοπλισμού και εργαλείων και γενικώς κάθε 

δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη 

εκτέλεση της εργασίας. Ρητώς ορίζεται ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν 

όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, καταλληλότητας και γενικώς 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων 

καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδια Αρχή (Φορείς Πιστοποίησης, 

Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένη, εγκεκριμένη και διαπιστευμένη με βεβαίωση από το Εθνικό 

Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 

για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της 

αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

 

   

  

A.T. : 079   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7398.1.3.Β Ποδόμακτρα εισόδου, από μοκέτα ειδικής αντοχής - σε λωρίδες και 

ενδιάμεσα λωρίδες βούρτσας, πάχους 17mm 

 

Ποδόμακτρα εισόδου από μοκέτα ειδικής αντοχής - σε λωρίδες και ενδιάμεσα λωρίδες βούρτσας, 

οποιουδήποτε χρωματισμού, κατάλληλα για εσωτερικούς χώρους και υπόστεγες εισόδους, ενδεικτικού 

τύπου RCB DIPLOMAT της EMCO Α.Ε. ή παρεμφερούς, ανθεκτικά και τυλισσόμενα, πάχους 17mm και 

οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένα σε ενδεδειγμένες θέσεις, μετά της δαπάνης (υλικά 

επί τόπου και εργασία) κατάλληλης διαμόρφωσης υποδοχής των ποδόμακτρων κατά τις εργασίες 

επιστρώσεων των δαπέδων ώστε να επιτυγχάνεται ισοσταθμία με τις γειτονικές επιφάνειες και 

προσαρμογής κατάλληλου πλαισίου από αλουμίνιο πάχους 2cm στην υποδοχή του δαπέδου. Ήτοι: λωρίδες 

μοκέτας που δεν σαπίζουν και που απορροφούν την υγρασία και λωρίδες με βούρτσες που φροντίζουν 

για εξαιρετικά καλό καθαρισμό, πλήρως τοποθετημένες σε σταθερά προφίλ αλουμινίου με ηχομόνωση 

κτυπογενή θορύβου. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια 

της Μελέτης - τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής αυτών και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε 

οποιοδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: προμήθειας των καταλλήλων 

υλικών, μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαιτουμένων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης 

προσωπικού και βοηθητικού εξοπλισμού που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη τοποθέτηση - 

στερέωση των ποδόμακτρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού. Επίσης περιλαμβάνονται και οι 

δαπάνες (υλικά επί τόπου του έργου και εργασία): επίστρωσης της υποδοχής των ποδόμακτρων με 

τσιμεντοκονία εξομάλυνσης (από μία στρώση των 450kgr τσιμέντου και δεύτερη στρώση πατητή των 

600kgr τσιμέντου) συνολικού πάχους τόσου όσο να μείνει καθαρό βάθος υποδοχής των ποδόμακτρων όσο 

και το πάχος αυτών. Επισημαίνεται ότι τα ποδόμακτρα θα συνοδεύονται απαραιτήτως από επίσημα 

πιστοποιητικά καταλληλότητας από αναγνωρισμένο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

 

  

A.T. : 8   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7563.4 Ορθομαρμαρώσεις - οποιουδήποτε προβλεπομένου από την Μελέτη σχεδίου - 

εκτελούμενες με τσιμεντοκονίαμα, από πολυμεγέθεις πλάκες μαρμάρου προέλευσης 

ΒΕΡΟΙΑΣ χρώματος λευκού και πάχους 2cm σε συνδυασμό με πολυμεγέθεις πλάκες 

μαρμάρου προέλευσης ΡΙΤΣΩΝΑΣ (ΕΥΒΟΙΑΣ) χρώματος κόκκινου και πάχους 2cm 

 

Ορθομαρμαρώσεις - οποιουδήποτε προβλεπομένου από την Μελέτη σχεδίου - από πολυμεγέθεις και 

ποικιλόχρωμες πλάκες μαρμάρου, εκτελούμενες με τσιμεντοκονίαμα επί κατακορύφων ή κεκλιμένων 

τοίχων, μετά της δαπάνης (υλικά επί τόπου και εργασία) στερέωσης των πλακών με στριφώνια και 

ούπατ ή τζινέτια γωνιακά. Ήτοι: κατασκευή ορθομαρμάρωσης από συνδυασμό: i) πλακών μαρμάρου 

προέλευσης ΒΕΡΟΙΑΣ, χρώματος λευκού, αρίστης ποιότητας, ορθογωνισμένων, λειοτριμμένων, 
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στιλβωμένων, πάχους 2cm και διαστάσεων (45-60)cmx55cm - σε ποσοστό ~88% και ii) πλακών μαρμάρου 

προέλευσης ΡΙΤΣΩΝΑΣ (ΕΥΒΟΙΑΣ), χρώματος κόκκινου, αρίστης ποιότητας, ορθογωνισμένων, 

λειοτριμμένων, στιλβωμένων, πάχους 2cm και διαστάσεων (45-60)cmx55cm - σε ποσοστό ~12%, 

τοποθετούμενων σε μία ζώνη για την κατασκευή μπορντούρας. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα 

εργασίας εκτελούμενη σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου 

εργασίας, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, σύνθεση, αποσύνθεση και 

απομάκρυνση), προμήθειας - κοπής στις απαιτούμενες διαστάσεις - λειότριψης και στίλβωσης των 

πλακών μαρμάρου, προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και μικροϋλικών (τοποθέτησης, στερέωσης, 

αρμολογήματος, καθαρισμού κλπ), μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων 

φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού - βοηθητικού εξοπλισμού - μηχανημάτων - 

εργαλείων χειρός και ανυψωτικών μέσων που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της 

εργασίας, ήτοι: προσέγγιση - τοποθέτηση των πλακών μαρμάρου με τσιμεντοκονίαμα, έγχυση υδαρούς 

τσιμεντοκονιάματος μέχρι τελείας πλήρωσης των κενών, στερέωση των πλακών είτε με ανοξείδωτα 

στριφώνια και ούπατ (δύο - τουλάχιστον τοποθετούμενα ανά πλάκα) είτε με ανοξείδωτα γωνιακά 

τζινέτια, αρμολόγημα και καθαρισμός. Επίσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες όποιας επιπλέον κοπής 

πλακών απαιτηθεί - επί τόπου του έργου - για την άριστη προσαρμογή τους επί των επιφανειών που 

επενδύονται. 

 

 

 

 

1.1.8. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

A.T. : 080   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7785.1.2.5 Χρωματισμοί κοινοί επί εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών 

εμφανούς σκυροδέματος, τσιμεντοκονιάματος, επιχρισμάτων, γυψοσανίδων, ινογυψοσανίδων ή 

τσιμεντοσανίδων, με ακρυλικό πλαστικό χρώμα, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.2 

Χρωματισμοί κοινοί επί εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών εμφανούς σκυροδέματος, 

τσιμεντοκονιάματος, επιχρισμάτων, γυψοσανίδων, ινογυψοσανίδων ή τσιμεντοσανίδων, με ακρυλικό 

αδιάβροχο πλαστικό χρώμα, υδρατμοπερατό (ώστε να εξασφαλίζεται η διαπνοή του υποστρώματος), 

αρίστης πρόσφυσης και υψηλής ελαστικότητας - της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, εφαρμοζόμενο 

σε δύο στρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα γενικώς, αλλά με τοπικό σπατουλάρισμα με στόκο 

φινιρίσματος γιά μικροεπισκευές. Ήτοι: επιμελής προετοιμασία των επιφανειών ώστε να είναι 

απολύτως λείες, ομαλές, στεγνές και απαλλαγμένες από κάθε ξένο προς αυτές σώμα (λάδια, γράσσα, 

ασβέστη, σκόνη κλπ), αστάρωμα με ακρυλικό αστάρι υψηλής διεισδυτικότητας γιά την καλύτερη 

σταθεροποίηση, στεγανοποίηση και μείωση της απορροφητικότητας των επιφανειών και τέλος, αφού 

στεγνώσει πλήρως το αστάρι, ακολουθεί εφαρμογή του ακρυλικού πλαστικού χρώματος, σε δύο 

στρώσεις, με ρολλό ή πινέλο. Επισημαίνεται ότι η τελική στρώση του χρώματος θα εφαρμόζεται αφού 

έχει στεγνώσει πλήρως η πρώτη. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με 

την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τις προδιαγραφές εφαρμογής του 

υλικού που θα χρησιμοποιηθεί, τις οδηγίες του προμηθευτή και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε 

στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, 

εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση), προμήθειας όλων των καταλλήλων 

υλικών και μικροϋλικών, μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και 

διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού και βοηθητικού εξοπλισμού που απαιτούνται για την έντεχνη και 

πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Ρητώς ορίζεται ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να 

διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, καταλληλότητας και 

γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών 

Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδια Αρχή (Φορείς 

Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένη, εγκεκριμένη και διαπιστευμένη με βεβαίωση 

από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, 

μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 
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A.T. : 081   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7786 Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών εμφανούς σκυροδέματος, 

επιχρισμάτων, γυψοσανίδων ή ινογυψοσανίδων, με πλαστικό χρώμα υψηλών προδιαγραφών, σε 

οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.2 

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών εμφανούς σκυροδέματος, επιχρισμάτων, γυψοσανίδων ή 

ινογυψοσανίδων, με πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας - της έγκρισης της Υπηρεσίας - εφαρμοζόμενο 

σε δύο στρώσεις. Ήτοι: προετοιμασία των επιφανειών ώστε να είναι απολύτως λείες, ομαλές, στεγνές 

και απαλλαγμένες από κάθε ξένο προς αυτές σώμα (λάδια, γράσσα, ασβέστη, σκόνη κλπ), αστάρωμα με 

κατάλληλο αστάρι υψηλής διεισδυτικότητας γιά την καλύτερη σταθεροποίηση - στεγανοποίηση και 

μείωση της απορροφητικότητας των επιφανειών, σπατουλάρισμα μιας στρώσης με κατάλληλο υλικό 

σπατουλαρίσματος, τρίψιμο με υαλόχαρτο, σπατουλάρισμα δεύτερης στρώσης διασταυρούμενης προς την 

προηγούμενη, τρίψιμο με υαλόχαρτο, ψιλοστοκάρισμα, αστάρωμα και τέλος εφαρμογή του πλαστικού 

χρώματος, σε δύο (2) στρώσεις, με ρολλό ή πινέλο. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας 

εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τις 

προδιαγραφές εφαρμογής των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, τις οδηγίες των προμηθευτών και τις 

εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου 

εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης 

ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση), προμήθειας 

όλων των καταλλήλων υλικών και μικροϋλικών, μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων 

φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού και βοηθητικού εξοπλισμού που 

απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Ρητώς ορίζεται ότι τα υλικά που θα 

χρησιμοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, 

καταλληλότητας και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και 

Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδια Αρχή 

(Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένη, εγκεκριμένη και διαπιστευμένη με 

βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, 

μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. (1 m2) 

   

  

A.T. : 082   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7785.1.2.4 Χρωματισμοί κοινοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, 

γυψοσανίδων, ινογυψοσανίδων ή τσιμεντοσανίδων, με πλαστικό χρώμα υψηλών προδιαγραφών - 

απλό ή αντιμουχλικό / μυκητοκτόνο, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.2 

Χρωματισμοί κοινοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, γυψοσανίδων, ινογυψοσανίδων ή 

τσιμεντοσανίδων, με πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας - της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, απλό 

ή αντιμουχλικό / μυκητοκτόνο (αναλόγως των απαιτήσεων της Μελέτης), εφαρμοζόμενο σε δύο 

στρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα γενικώς, αλλά με τοπικό σπατουλάρισμα με στόκο 

φινιρίσματος γιά μικροεπισκευές. Ήτοι: επιμελής προετοιμασία των επιφανειών ώστε να είναι 

απολύτως λείες, ομαλές, στεγνές και απαλλαγμένες από κάθε ξένο προς αυτές σώμα (λάδια, γράσσα, 

ασβέστη, σκόνη κλπ), αστάρωμα με ακρυλικό αστάρι υψηλής διεισδυτικότητας γιά την καλύτερη 

σταθεροποίηση, στεγανοποίηση και μείωση της απορροφητικότητας των επιφανειών και τέλος, αφού 

στεγνώσει πλήρως το αστάρι, ακολουθεί εφαρμογή του πλαστικού χρώματος, σε δύο στρώσεις, με ρολλό 

ή πινέλο. Επισημαίνεται ότι η τελική στρώση του χρώματος θα εφαρμόζεται αφού έχει στεγνώσει 

πλήρως η πρώτη. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, 

τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τις προδιαγραφές εφαρμογής του υλικού που θα 

χρησιμοποιηθεί, τις οδηγίες του προμηθευτή και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση 

του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του 

εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, 

συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση), προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και 

μικροϋλικών, μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης 

εργατοτεχνικού προσωπικού και βοηθητικού εξοπλισμού που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη 
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εκτέλεση της εργασίας. Ρητώς ορίζεται ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν 

όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, καταλληλότητας και γενικώς 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων 

καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδια Αρχή (Φορείς Πιστοποίησης, 

Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένη, εγκεκριμένη και διαπιστευμένη με βεβαίωση από το Εθνικό 

Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 

για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της 

αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

 

 

A.T. : 083   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7773.1 Βερνίκωμα ξυλίνων επιφανειών, εσωτερικών ή εξωτερικών, με κατάλληλο 

υδατοδιαλυτό βερνίκι (γυαλιστερό, σατινέ ή ματ), μετά της απαιτουμένης προετοιμασίας, σε 

οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7773 

Βερνίκωμα ξυλίνων επιφανειών, εσωτερικών ή εξωτερικών, με κατάλληλο υδατοδιαλυτό βερνίκι 

(γυαλιστερό, σατινέ ή ματ), ενδεικτικού τύπου ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή ΧΡΩΤΕΧ ή αναλόγου - της επιλογής του 

Μελετητή και της έγκρισης της Υπηρεσίας, μετά της απαιτουμένης προετοιμασίας. Ήτοι: καθαρισμός 

των επιφανειών, επίτριψη με υαλόχαρτο, ξεροζιάρισμα, καθαρισμός των ρόζων και επάλειψη αυτών με 

γομαλάκα (ρητίνη), στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα, διπλή επάλειψη με λινέλαιο βρασμένο ή με άλλο 

υλικό εμποτισμού του ξύλου (τόσο για την μείωση της απορροφητικότητας της επιφανείας όσο και για 

την προστασία του ξύλου έναντι υγρασίας, προσβολής από μικροοργανισμούς κλπ) της έγκρισης της 

Υπηρεσίας και εφαρμογή του βερνικιού σε δύο (2) στρώσεις, με πινέλο, ρολλό ή πιστόλι. Η τιμή 

αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες 

Τεχνικές Προδιαγραφές, τις προδιαγραφές εφαρμογής του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί, τις οδηγίες 

του προμηθευτή και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος 

από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι 

δαπάνες: χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και 

απομάκρυνση), προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και μικροϋλικών, μεταφορών επί τόπου του έργου 

μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού και βοηθητικού 

εξοπλισμού που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Ρητώς ορίζεται ότι τα υλικά 

που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού 

ελέγχου, καταλληλότητας και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων 

Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από 

Αρμόδια Αρχή (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένη, εγκεκριμένη και 

διαπιστευμένη με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης 

μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, 

μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

 

A.T. : 084   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7774.1.5.2 Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών με βερνικόχρωμα ριπολίνης 

χωρίς σπατουλάρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7774 

Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών (κουφωμάτων, κιγκλιδωμάτων, κλιμακοστασίων κλπ) με 

βερνικόχρωμα ριπολίνης φιλικής προς το περιβάλλον (οικολογικής), ενδεικτικού τύπου ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή 

ΧΡΩΤΕΧ ή αναλόγου - της επιλογής του Μελετητή και της έγκρισης της Υπηρεσίας, χωρίς 

σπατουλάρισμα, ήτοι: διάστρωση της ριπολίνης - με ρολλό, πινέλο ή πιστολέτο - σε 2 έως 3 ατόφιες 

επαλείψεις (περάσματα χωρίς αραίωση) μέχρις επίτευξης ομοιόμορφου χρωματισμού. Η τιμή αφορά 

οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες 

Τεχνικές Προδιαγραφές, τις προδιαγραφές εφαρμογής του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί, τις οδηγίες 

του προμηθευτή και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος 

από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι 

δαπάνες: χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και 

απομάκρυνση), προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και μικροϋλικών, μεταφορών επί τόπου του 

έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού και 

βοηθητικού εξοπλισμού που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Ρητώς 
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ορίζεται ότι το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα 

πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, καταλληλότητας και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των 

αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων 

Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδια Αρχή (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) 

αναγνωρισμένη, εγκεκριμένη και διαπιστευμένη με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 

(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση 

(European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας 

Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

 

 

   

  

1.1.9. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ - ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 

A.T. : 085   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7606.5.2.2 Διπλοί θερμοηχομονωτικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25mm 

(κρύσταλλο laminated 5mm+5mm, κενό 10mm, κρύσταλλο 5mm), πλήρως τοποθετημένοι επί 

οποιουδήποτε σκελετού 

    

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί υαλοπίνακες με αεροστεγές διάκενο, συνολικού πάχους 27mm 

(κρύσταλλο laminated 5mm+5mm, κενό 10mm, κρύσταλλο 5mm) και οποιωνδήποτε προβλεπομένων από την 

Μελέτη διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι επί οποιουδήποτε σκελετού (ξυλίνου, χαλυβδίνου, 

αλουμινίου κλπ), μετά των απαιτουμένων βοηθητικών υλικών τακαρίσματος, τοποθέτησης, στερέωσης, 

αρμολόγησης, στεγάνωσης κλπ. Ήτοι, διπλοί υαλοπίνακες αποτελούμενοι από: α) ένα κρύσταλλο 

ασφαλείας (laminated) συνολικού πάχους 10mm, κατασκευαζόμενο από δύο φύλλα υάλου Float διαφανή ή 

ημιδιαφανή ή έγχρωμα (της επιλογής του Μελετητή και της έγκρισης της Υπηρεσίας), πάχους 5mm 

έκαστο, συγκολλημένα μεταξύ τους - υπό θέρμανση και πίεση - με ειδική ελαστική μεμβράνη από 

πολυβινύλιο (PVB) ή άλλο υλικό πάχους ~1mm β) ένα κρύσταλλο Float πάχους 5mm διαφανές ή 

ημιδιαφανές ή έγχρωμο (της επιλογής του Μελετητή και της έγκρισης της Υπηρεσίας) και γ) πλαίσιο 

(παρέμβυσμα) διαχωρισμού των κρυστάλλων, οποιουδήποτε απαιτουμένου τύπου (από αλουμίνιο, 

γαλβανισμένο χάλυβα ή συνθετικό υλικό), το οποίο θα περιέχει κατάλληλους υγροαπορροφητικούς / 

αποξηραντικούς κόκκους πυριτίου ή ζεολίθου. Το κενό (κοιλότητα) μεταξύ των κρυστάλλων θα έχει 

πάχος 10mm και θα πληρούται με αφυδατωμένο αέρα 100%. Το σύνολο κρύσταλλα - πλαίσιο θα είναι 

σφραγισμένο περιμετρικά με την τεχνική της διπλής σφράγισης (Double Sealing System) με ειδικά 

υλικά ώστε να παρέχουν πλήρη στεγανότητα του εσωτερικού κενού, αναλλοίωτη στο χρόνο. Ιδιαίτερη 

προσοχή θα πρέπει να δίνεται ώστε οι εσωτερικές πλευρές των υαλοπινάκων να είναι απολύτως 

καθαρές. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις 

αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση 

του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του 

εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, 

συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση), προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και 

μικροϋλικών κατασκευής, τακαρίσματος, τοποθέτησης, στερέωσης, αρμολόγησης και στεγάνωσης (ήτοι: 

υαλοπινάκων, πηχίσκων, συνδέσμων, παρεμβυσμάτων, διαφανούς σιλικόνης, αυτοκόλλητων ταινιών 

προστασίας των επιφανειών από την σιλικόνη κλπ), μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των 

απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού - μηχανικού / βοηθητικού 

εξοπλισμού και ανυψωτικών μέσων που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας 

κατασκευής, τακαρίσματος, τοποθέτησης, στερέωσης, αρμολόγησης και στεγάνωσης των υαλοπινάκων. 

 

 

   

A.T. : 086   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7606.5.2.1 Διπλοί θερμοηχομονωτικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25mm 

(κρύσταλλο laminated 5mm+5mm, κενό 10mm, κρύσταλλο 5mm), πλήρως τοποθετημένοι επί 

κουφωμάτων, μετά της δαπάνης αμμοβολής του εσωτερικού υαλοπίνακα 

    

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί υαλοπίνακες με αεροστεγές διάκενο, συνολικού πάχους 25mm 

(κρύσταλλο laminated 5mm+5mm, κενό 10mm, κρύσταλλο 5mm) και οποιωνδήποτε προβλεπομένων από την 
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Μελέτη διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι επί κουφωμάτων. Το μεν εξωτερικό κρύσταλλο θα είναι 

ασφαλείας (laminated) συνολικού πάχους 10mm - αποτελούμενο από δύο κρύσταλλα Float - Ευρωπαϊκής 

προέλευσης - πάχους 5mm έκαστο με ενδιάμεση ειδική μεμβράνη ασφαλείας από ρητίνη ή πολυβινύλιο 

(PVB) πάχους ~1mm και ειδική κατεργασία - το δε εσωτερικό θα είναι Float πάχους 5mm αμμοβολημένο 

(τελικής επιφανείας επεξεργασμένης με την μέθοδο της αμμοβολής) - σε σχέδιο σύνθετο ή 

πολυσύνθετο (με γραμμικά σχέδια, ρίγες κλπ) της επιλογής του Μελετητή και της απόλυτης έγκρισης 

της Υπηρεσίας. Οι υαλοπίνακες θα τοποθετούνται σε οποιουδήποτε είδους σκελετό μέσω καταλλήλων 

συνδέσμων ή πηχίσκων ή μέσω ειδικών πλαστικών / ελαστικών παρεμβυσμάτων ή με χρήση διαφανούς 

σιλικόνης και αυτοκόλλητης ελαστικής ταινίας. Το διάκενο μεταξύ των υαλοπινάκων - πάχους 10mm - 

θα γεμίζει με αφυδατομένο αέρα. Η απόσταση μεταξύ των υαλοπινάκων θα προσδιορίζεται από 

μεταλλικό πλαίσιο που περιέχει υγροαπορροφητικό (αποξηραντικό) υλικό. Το σύνολο υαλοπίνακες - 

πλαίσιο θα είναι σφραγισμένο περιμετρικά με την τεχνική της διπλής σφράγισης (Double Sealing 

System) με ειδικές ελαστικές μονωτικές ουσίες που παρέχουν τέλεια στεγανότητα του εσωτερικού 

διάκενου από νερό και υδρατμούς και αναλλοίωτη στο χρόνο. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται 

ώστε οι εσωτερικές πλευρές των υαλοπινάκων να είναι απολύτως καθαρές. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε 

ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, σύνθεση, αποσύνθεση και 

απομάκρυνση), προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και μικροϋλικών κατασκευής - αμμοβολής - 

τοποθέτησης - στερέωσης - τακαρίσματος και πλήρωσης / σφράγισης των πλευρικών αρμών της πατούρας 

(ήτοι: υαλοπινάκων, πηχίσκων, συνδέσμων, παρεμβυσμάτων, διαφανούς σιλικόνης, αυτοκόλλητων 

ταινιών προστασίας των επιφανειών από την σιλικόνη κλπ), μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των 

απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού - μηχανικού / βοηθητικού 

εξοπλισμού και ανυψωτικών μέσων που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας 

κατασκευής - αμμοβολής - τοποθέτησης και στερέωσης των υαλοπινάκων καθώς και της εργασίας 

τακαρίσματος και πλήρωσης / σφράγισης των πλευρικών αρμών της πατούρας - εφ' όσον και όπου 

απαιτείται. 

 

 

  

A.T. : 087   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7606.2.5.3 Διπλοί θερμοηχομονωτικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22mm 

(κρύσταλλο 6mm, κενό 12mm, κρύσταλλο 4mm), πλήρως τοποθετημένοι επί οποιουδήποτε σκελετού 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2 

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί υαλοπίνακες με αεροστεγές διάκενο, συνολικού πάχους 22mm 

(κρύσταλλο 6mm, κενό 12mm, κρύσταλλο 4mm) και οποιωνδήποτε προβλεπομένων από την Μελέτη 

διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι επί οποιουδήποτε σκελετού (ξυλίνου, χαλυβδίνου, αλουμινίου 

κλπ), μετά των απαιτουμένων βοηθητικών υλικών τακαρίσματος, τοποθέτησης, στερέωσης, αρμολόγησης, 

στεγάνωσης κλπ. Ήτοι, διπλοί υαλοπίνακες αποτελούμενοι από: α) ένα κρύσταλλο Float πάχους 6mm 

διαφανές ή ημιδιαφανές ή έγχρωμο (της επιλογής του Μελετητή και της έγκρισης της Υπηρεσίας) β) 

ένα κρύσταλλο Float πάχους 4mm διαφανές ή ημιδιαφανές ή έγχρωμο (της επιλογής του Μελετητή και 

της έγκρισης της Υπηρεσίας) και γ) πλαίσιο (παρέμβυσμα) διαχωρισμού των κρυστάλλων, οποιουδήποτε 

απαιτουμένου τύπου (από αλουμίνιο, γαλβανισμένο χάλυβα ή συνθετικό υλικό), το οποίο θα περιέχει 

κατάλληλους υγροαπορροφητικούς / αποξηραντικούς κόκκους πυριτίου ή ζεολίθου. Το κενό (κοιλότητα) 

μεταξύ των κρυστάλλων θα έχει πάχος 12mm και θα πληρούται με αφυδατωμένο αέρα 100%. Το σύνολο 

κρύσταλλα - πλαίσιο θα είναι σφραγισμένο περιμετρικά με την τεχνική της διπλής σφράγισης (Double 

Sealing System) με ειδικά υλικά ώστε να παρέχουν πλήρη στεγανότητα του εσωτερικού κενού, 

αναλλοίωτη στο χρόνο. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται ώστε οι εσωτερικές πλευρές των 

υαλοπινάκων να είναι απολύτως καθαρές. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη 

σύμφωνα με την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της 

Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε 

οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωμάτων 

(προμήθεια, εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση), προμήθειας όλων των 

καταλλήλων υλικών και μικροϋλικών κατασκευής, τακαρίσματος, τοποθέτησης, στερέωσης, αρμολόγησης 

και στεγάνωσης (ήτοι: υαλοπινάκων, πηχίσκων, συνδέσμων, παρεμβυσμάτων, διαφανούς σιλικόνης, 

αυτοκόλλητων ταινιών προστασίας των επιφανειών από την σιλικόνη κλπ), μεταφορών επί τόπου του 
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έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού - μηχανικού / 

βοηθητικού εξοπλισμού και ανυψωτικών μέσων που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση 

της εργασίας κατασκευής, τακαρίσματος, τοποθέτησης, στερέωσης, αρμολόγησης και στεγάνωσης των 

υαλοπινάκων. 

 

 

A.T. : 088   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7606.6.1.0 Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 10mm (5mm + 

μεμβράνη + 5mm), πλήρως τοποθετημένοι επί οποιουδήποτε σκελετού 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2 

Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated), πολλαπλών στοιβάδων, συνολικού πάχους 10mm (5mm + μεμβράνη + 

5mm) και οποιωνδήποτε προβλεπομένων από την Μελέτη διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι επί 

οποιουδήποτε σκελετού (ξυλίνου, χαλυβδίνου, αλουμινίου κλπ), μετά των απαιτουμένων βοηθητικών 

υλικών τακαρίσματος, τοποθέτησης, στερέωσης, αρμολόγησης, στεγάνωσης κλπ. Ήτοι, υαλοπίνακες 

ασφαλείας αποτελούμενοι από δύο κρύσταλλα Float διαφανή ή ημιδιαφανή ή έγχρωμα (της επιλογής του 

Μελετητή και της έγκρισης της Υπηρεσίας), πάχους 5mm έκαστο, συγκολλημένα μεταξύ τους - υπό 

θέρμανση και πίεση - με ειδική ελαστική μεμβράνη από πολυβινύλιο (PVB) ή άλλο υλικό πάχους ~1mm. 

Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις αντίστοιχες 

ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε 

οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, συναρμολόγηση, 

αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση), προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και μικροϋλικών 

κατασκευής, τακαρίσματος, τοποθέτησης, στερέωσης, αρμολόγησης και στεγάνωσης (ήτοι: υαλοπινάκων, 

πηχίσκων, συνδέσμων, παρεμβυσμάτων, διαφανούς σιλικόνης, αυτοκόλλητων ταινιών προστασίας των 

επιφανειών από την σιλικόνη κλπ), μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων 

φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού - μηχανικού / βοηθητικού εξοπλισμού και 

ανυψωτικών μέσων που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας κατασκευής, 

τακαρίσματος, τοποθέτησης, στερέωσης, αρμολόγησης και στεγάνωσης των υαλοπινάκων. 

 

 

A.T. : 089   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7606.1.4.3 Υαλοπίνακες απλοί, διαφανείς ή ημιδιαφανείς ή έγχρωμοι, πάχους 

5mm, πλήρως τοποθετημένοι επί οποιουδήποτε σκελετού 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.1 

Υαλοπίνακες απλοί, διαφανείς ή ημιδιαφανείς ή έγχρωμοι (της επιλογής του Μελετητή και της 

έγκρισης της Υπηρεσίας), πάχους 5mm και οποιωνδήποτε προβλεπομένων από την Μελέτη διαστάσεων, 

πλήρως τοποθετημένοι επί οποιουδήποτε σκελετού (ξυλίνου, χαλυβδίνου, αλουμινίου κλπ), μετά των 

απαιτουμένων βοηθητικών υλικών τακαρίσματος, τοποθέτησης, στερέωσης, αρμολόγησης, στεγάνωσης 

 

κλπ. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις 

αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση 

του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι 

δαπάνες: χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και 

απομάκρυνση), προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και μικροϋλικών κατασκευής, τακαρίσματος, 

τοποθέτησης, στερέωσης, αρμολόγησης και στεγάνωσης (ήτοι: υαλοπινάκων, πηχίσκων, συνδέσμων, 

παρεμβυσμάτων, διαφανούς σιλικόνης, αυτοκόλλητων ταινιών προστασίας των επιφανειών από την 

σιλικόνη κλπ), μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης 

εργατοτεχνικού προσωπικού - μηχανικού / βοηθητικού εξοπλισμού και ανυψωτικών μέσων που 

απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας κατασκευής, τακαρίσματος, 

τοποθέτησης, στερέωσης, αρμολόγησης και στεγάνωσης των υαλοπινάκων. 

 

 

 

   

A.T. : 090   
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Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6224.16.Θ.7 Υαλοπίνακας πυράντοχος EI60, διαφανής, επιφανείας μέχρι 0,12m2, 

πλήρως τοποθετημένος - μέσω ειδικών άκαυστων παρεμβυσμάτων - επί πυράντοχης θύρας, μετά 

της δαπάνης διαμόρφωσης του ανοίγματος επί του θυροφύλλου και  κατασκευής του 

περιμετρικού πυράντοχου πλαισίου του 

    

Υαλοπίνακας πυράντοχος με δείκτη πυραντίστασης 60', διαφανής, κατηγορίας ΕΙ (παρέχων δομική 

ακεραιότητα και θερμική μόνωση έναντι φωτιάς), οποιουδήποτε σχήματος και οποιωνδήποτε 

τυποποιημένων διαστάσεων - επιφανείας μέχρι 0,12m2, πλήρως τοποθετημένος - μέσω ειδικών άκαυστων 

παρεμβυσμάτων - επί πυράντοχης θύρας, μετά της δαπάνης (υλικών και εργασίας) διαμόρφωσης του 

ανοίγματος επί του θυροφύλλου και κατασκευής του περιμετρικού πυράντοχου πλαισίου του. Η τιμή 

αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης - τις 

προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής - τις οδηγίες του προμηθευτή - τον Κανονισμό 

Πυροπροστασίας και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε 

ύψος από του δαπέδου εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωμάτων 

(προμήθεια, εισκόμιση, σύνθεση, αποσύνθεση και απομάκρυνση), προμήθειας όλων των καταλλήλων 

υλικών και μικροϋλικών κατασκευής - τοποθέτησης - στερέωσης - τακαρίσματος και πλήρωσης / 

σφράγισης των πλευρικών αρμών της πατούρας (ήτοι: χαλύβδινου προφίλ πλαισίου, ειδικών άκαυστων 

παρεμβυσμάτων, θερμοδιογκούμενων ταινιών, υαλοπίνακα, διαφανούς σιλικόνης, αυτοκόλλητων ταινιών 

προστασίας των επιφανειών από την σιλικόνη κλπ), μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των 

απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού - μηχανικού / βοηθητικού 

εξοπλισμού και ανυψωτικών μέσων που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας 

κατασκευής - τοποθέτησης και στερέωσης του υαλοπίνακα μετά του πλαισίου του καθώς και της 

εργασίας τακαρίσματος και πλήρωσης / σφράγισης των πλευρικών αρμών της πατούρας - εφ' όσον και 

όπου απαιτείται. Ρητώς ορίζεται ότι ο υαλοπίνακας θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από 

επίσημο πιστοποιητικό πυρασφαλείας προερχόμενο από αναγνωρισμένο φορέα (ινστιτούτο) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

   

A.T. : 091   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6224.16.Θ.9 Υαλοπίνακας πυράντοχος EI120, διαφανής, επιφανείας μέχρι 0,12m2, 

πλήρως τοποθετημένος - μέσω ειδικών άκαυστων παρεμβυσμάτων - επί πυράντοχης θύρας, μετά 

της δαπάνης διαμόρφωσης του ανοίγματος επί του θυροφύλλου και  κατασκευής του 

περιμετρικού πυράντοχου πλαισίου του 

    

Υαλοπίνακας πυράντοχος με δείκτη πυραντίστασης 120', διαφανής, κατηγορίας ΕΙ (παρέχων δομική 

ακεραιότητα και θερμική μόνωση έναντι φωτιάς), οποιουδήποτε σχήματος και οποιωνδήποτε 

τυποποιημένων διαστάσεων - επιφανείας μέχρι 0,12m2, πλήρως τοποθετημένος - μέσω ειδικών άκαυστων 

παρεμβυσμάτων - επί πυράντοχης θύρας, μετά της δαπάνης (υλικών και εργασίας) διαμόρφωσης του 

ανοίγματος επί του θυροφύλλου και κατασκευής του περιμετρικού πυράντοχου πλαισίου του. Η τιμή 

αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης - τις 

προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής - τις οδηγίες του προμηθευτή - τον Κανονισμό 

Πυροπροστασίας και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε 

ύψος από του δαπέδου εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωμάτων 

(προμήθεια, εισκόμιση, σύνθεση, αποσύνθεση και απομάκρυνση), προμήθειας όλων των καταλλήλων 

υλικών και μικροϋλικών κατασκευής - τοποθέτησης - στερέωσης - τακαρίσματος και πλήρωσης / σφράγισης 

των πλευρικών αρμών της πατούρας (ήτοι: χαλύβδινου προφίλ πλαισίου, ειδικών άκαυστων παρεμβυσμάτων, 

θερμοδιογκούμενων ταινιών, υαλοπίνακα, διαφανούς σιλικόνης, αυτοκόλλητων ταινιών προστασίας των 

επιφανειών από την σιλικόνη κλπ), μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων 

φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού - μηχανικού / βοηθητικού 

εξοπλισμού και ανυψωτικών μέσων που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας 

κατασκευής - τοποθέτησης και στερέωσης του υαλοπίνακα μετά του πλαισίου του καθώς και της 

εργασίας τακαρίσματος και πλήρωσης / σφράγισης των πλευρικών αρμών της πατούρας - εφ' όσον και 

όπου απαιτείται. Ρητώς ορίζεται ότι ο υαλοπίνακας θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από 

επίσημο πιστοποιητικό πυρασφαλείας προερχόμενο από αναγνωρισμένο φορέα (ινστιτούτο) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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1.1.10. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ 

A.T. : 092   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7810.1.14.4 Ψευδοροφή ισόπεδη ή ανισόπεδη, επισκέψιμη, φωτιστική, από ενιαίες 

κοινές γυψοσανίδες πάχους 12,5mm, μετά της δαπάνης κατασκευής και ανάρτησης του μεταλλικού 

σκελετού στήριξης 

   Κωδικοί αναθεώρησης: 70% ΟΙΚ 7809 30% ΟΙΚ 6118 

Ψευδοροφή ισόπεδη ή ανισόπεδη, επισκέψιμη, φωτιστική, οποιουδήποτε σχεδίου, από ενιαίες standard 

(κοινές) γυψοσανίδες πάχους 12,5mm, οποιωνδήποτε διαστάσεων, μετά του μεταλλικού σκελετού 

στήριξης, όλων των απαιτουμένων εξαρτημάτων άμεσης ή ταχείας ή άκαμπτης ανάρτησης αυτού και όλων 

των απαιτουμένων τελειωμάτων της ψευδοροφής (κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος). 

Ενδεικτικώς, με το παρόν άρθρο τιμολογούνται οι ακόλουθες εργασίες: α) κατασκευή μεταλλικού 

σκελετού οποιουδήποτε είδους - σχήματος ή μεγέθους, από προφίλ γαλβανισμένου χάλυβα ψυχράς 

εξελάσεως οποιωνδήποτε διαστάσεων και διάταξης βάσει Μελέτης β) ανάρτηση - ρύθμιση και 

σταθεροποίηση του σκελετού για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της 

ψευδοροφής γ) τοποθέτηση και στήριξη των γυψοσανίδων στον σκελετό δ) δημιουργία ανοιγμάτων για 

την υποδοχή φωτιστικών σωμάτων, στομίων κλιματισμού κλπ ε) κατάλληλη διάταξη / διαμόρφωση του 

σκελετού στήριξης και κοπή των γυψοσανίδων για την δημιουργία ανοιγμάτων υποδοχής των 

απαιτουμένων θυρίδων επίσκεψης στην ψευδοροφή - στις προβλεπόμενες από την Μελέτη διαστάσεις και 

θέσεις ζ) τοποθέτηση των τελειωμάτων της ψευδοροφής η) ενίσχυση ακμών με γωνιόκρανα από διάτρητο 

γαλβανισμένο έλασμα - εφ' όσον και όπου απαιτούνται θ) αρμολόγηση - στοκάρισμα με χρήση 

καταλλήλων υλικών (χαρτοταινίας αρμού, αρμόστοκου κλπ) ι) επιμελής καθαρισμός του χώρου από τα 

πάσης φύσεως υπολείμματα της κατασκευής μετά το πέρας των εργασιών. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε 

ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης, τις αντίστοιχες ισχύουσες 

Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε 

οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες χρήσης των 

πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και 

απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών, μικροϋλικών και εξαρτημάτων 

μετά φθοράς και απομείωσης, οι δαπάνες όλων των μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του 

έργου, οι δαπάνες διάθεσης εξειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, βοηθητικού εξοπλισμού, 

εργαλείων και ανυψωτικών μέσων και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, 

είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή της ψευδοροφής. 

 

 

A.T. : 093   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\5293.1.2.7 Ψευδοροφή από έτοιμες ηχοαπορροφητικές πλάκες ορυκτών ινών, 

πυράντοχες - πιστοποιημένης κλάσης πυραντοχής Α2, ανθεκτικές στην υγρασία έως 95% RH, 

διαστάσεων 600mmx600mmx15mm-20mm ή 625mmx625mmx15mm-20mm, μετά της 

δαπάνης κατασκευής και ανάρτησης του μεταλλικού σκελετού στήριξης 

   Κωδικοί αναθεώρησης: 70% ΟΙΚ 7809 30% ΟΙΚ 6118 

Ψευδοροφή επισκέψιμη, φωτιστική, οποιουδήποτε σχεδίου, από έτοιμες πλάκες ορυκτών ινών απλές ή 

με πατούρα, ηχοαπορροφητικές, πυράντοχες - κλάσης πυραντοχής Α2, ανθεκτικές στην υγρασία έως 95% 

RH και διαστάσεων 600mmx600mmx15mm-20mm ή 625mmx625mmx15mm-20mm, ενδεικτικού τύπου AMF 

της KNAUF ή ισοδυνάμου, μετά του μεταλλικού σκελετού στήριξης, όλων των απαιτουμένων εξαρτημάτων 

άμεσης ή ταχείας ή άκαμπτης ανάρτησης αυτού και όλων των απαιτουμένων τελειωμάτων της 

ψευδοροφής (κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος). Ενδεικτικώς, με το παρόν άρθρο 

τιμολογούνται οι ακόλουθες εργασίες: α) κατασκευή μεταλλικού σκελετού οποιουδήποτε είδους - 

σχήματος ή μεγέθους, από προφίλ γαλβανισμένου χάλυβα ψυχράς εξελάσεως οποιωνδήποτε διαστάσεων 

και διάταξης βάσει Μελέτης β) ηλεκτοστατική βαφή των εμφανών επιφανειών του σκελετού - σε 

απόχρωση της έγκρισης της Υπηρεσίας γ) ανάρτηση - ρύθμιση και σταθεροποίηση του σκελετού για την 

εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής δ) τοποθέτηση των πλακών ορυκτών 

ινών ε) δημιουργία ανοιγμάτων για την υποδοχή φωτιστικών σωμάτων, στομίων κλιματισμού κλπ ζ) 

τοποθέτηση των τελειωμάτων της ψευδοροφής η) επιμελής καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως 

υπολείμματα της κατασκευής μετά το πέρας των εργασιών. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα 

εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και 
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τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου 

εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων 

(προμήθεια, εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας 

όλων των απαιτουμένων υλικών, μικροϋλικών και εξαρτημάτων μετά φθοράς και απομείωσης, οι δαπάνες 

όλων των μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης εξειδικευμένου 

εργατοτεχνικού προσωπικού, βοηθητικού εξοπλισμού, εργαλείων και ανυψωτικών μέσων και γενικώς 

κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη 

κατασκευή της ψευδοροφής. Ρητώς ορίζεται ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή 

της ψευδοροφής πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης 

με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των 

σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια 

δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την 

Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης 

Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

 

 

  

 

A.T. : 094   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\5293.3.4 Ψευδοροφή από διάτρητες ή μη λωρίδες αλουμινίου, πλάτους 100mm, 

μετά της δαπάνης κατασκευής και ανάρτησης του μεταλλικού σκελετού στήριξης 

   Κωδικοί αναθεώρησης: 75% ΟΙΚ 7809 25% ΟΙΚ 6118 

Ψευδοροφή οποιουδήποτε σχεδίου, από διάτρητες ή μη λωρίδες αλουμινίου με πλευρικές νευρώσεις και 

αναδιπλωμένα χείλη, πλάτους 100mm και πάχους 0,50mm, βαμμένες με ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση 

της έγκρισης της Υπηρεσίας, μετά του μεταλλικού σκελετού στήριξης, όλων των απαιτουμένων 

εξαρτημάτων άμεσης ή ταχείας ή άκαμπτης ανάρτησης αυτού και όλων των απαιτουμένων τελειωμάτων 

της ψευδοροφής (κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος). Ενδεικτικώς, με το παρόν 

άρθρο τιμολογούνται οι ακόλουθες εργασίες: α) κατασκευή μεταλλικού σκελετού οποιουδήποτε είδους 

- σχήματος ή μεγέθους, από προφίλ γαλβανισμένου χάλυβα ψυχράς εξελάσεως οποιωνδήποτε διαστάσεων 

και διάταξης βάσει Μελέτης β) ηλεκτοστατική βαφή των εμφανών επιφανειών του σκελετού - σε 

απόχρωση της έγκρισης της Υπηρεσίας γ) ανάρτηση - ρύθμιση και σταθεροποίηση του σκελετού για την 

εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής δ) ηλεκτροστατική βαφή - 

τοποθέτηση και στήριξη των λωρίδων αλουμινίου στον σκελετό ε) επικόλληση καταλλήλου 

υαλοϋφάσματος στο πίσω μέρος των διάτρητων λωρίδων αλουμινίου - για την εξασφάλιση ηχομόνωσης ζ) 

δημιουργία ανοιγμάτων για την υποδοχή φωτιστικών σωμάτων, στομίων κλιματισμού κλπ η) τοποθέτηση 

ειδικών τεμαχίων από προβαμμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1mm και οποιουδήποτε σχεδίου (πι, 

γωνία κλπ) σε εμφανή σημεία (αρμούς, πέρας ψευδοροφής κλπ) θ) επιμελής καθαρισμός του χώρου από 

τα πάσης φύσεως υπολείμματα της κατασκευής μετά το πέρας των εργασιών. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε 

ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης, τις αντίστοιχες ισχύουσες 

Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε 

οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες χρήσης των 

πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και 

απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών, μικροϋλικών και εξαρτημάτων 

μετά φθοράς και απομείωσης, οι δαπάνες όλων των μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του 

έργου, οι δαπάνες διάθεσης εξειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, βοηθητικού εξοπλισμού, 

εργαλείων και ανυψωτικών μέσων και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, 

είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή της ψευδοροφής. 
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1.1.11. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

A.T. : 095   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7610.15.Β Υαλωτό στέγαστρο όψης κτιρίου, διαστάσεων 1,80mx1,20m σε κάτοψη, 

από κρύσταλλο ασφαλείας τύπου SECURIT αναρτημένο μέσω μεταλλικών αντηρίδων και 

στηριγμάτων - αγκυρίων 

    

Υαλωτό στέγαστρο όψης κτιρίου, διαστάσεων 1,80mx1,20m σε κάτοψη, από κρύσταλλο ασφαλείας 

αναρτημένο μέσω μεταλλικών αντηρίδων και στηριγμάτων - αγκυρίων. Ήτοι: α) κρύσταλλο ασφαλείας 

τύπου SECURIT, διαφανές, πάχους 10mm. β) Τρεις (3) αντηρίδες ανάρτησης (ντίζες), από μασίφ 

ανοξείδωτο χάλυβα, έκαστη διατομής τουλάχιστον Φ18mm αποτελούμενη από ένα ή περισσότερα 

συνδεδεμένα μεταξύ τους τεμάχια, συνολικού μήκους όπως θα καθορισθεί επί τόπου σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Υπηρεσίας. γ) Κατάλληλα σηρίγματα - αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα οποιασδήποτε 

μορφής με ελαστικά παρεμβλήματα, διαφανής σιλικόνη και ανοξείδωτες βίδες. Η τιμή αφορά 

οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης, τις λεπτομέρειες των 

εγκεκριμένων από την Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές και 

τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου 

εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες χρήσης 

των πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση 

και απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών, μικροϋλικών και 

εξαρτημάτων (κατασκευής, ανάρτησης, σφράγισης κενών κλπ), οι δαπάνες όλων των μεταφορών και 

φορτοεκφορτώσεων μέχρι την θέση της τελικής ενσωμάτωσης του στεγάστρου στο έργο, οι δαπάνες 

διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, βοηθητικού εξοπλισμού, εργαλείων και ανυψωτικών 

μέσων και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την 

έντεχνη και πλήρη κατασκευή και ανάρτηση του στεγάστρου. 

 

 

   

A.T. : 096   

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β\64.17 Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6418 

Κατασκευή κιγκλιδώματος από ανοξείδωτες διατομές, ποιότητας AISI 304, οιουδήποτε σχεδίου, με 

μεταλλικούς ορθοστάτες ανά 1,00 m από λάμα διατομής 40x20 mm στερεωμένη στον μεταλλικό σκελετό 

με ανοξείδωτες βίδες, μεταλλικά ευθύγραμμα οριζόντια στοιχεία διατομής Φ10, ανά 15 - 20 cm 

μεταξύ των ορθοστατών, λοιπά ανοξείδωτα στοιχεία, συρματόσχοινα, εντατήρες, κοχλίες, περικόχλια 

και κομβοελάσματα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας ΑΙSI 304 και πάχους 6 mm. Πλήρως περαιωμένη 

εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με 

την μελέτη. 

 

 

A.T. : 097   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6423.8 Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm, πλήρως στερεωμένος σε οποιαδήποτε 

κατασκευή, μετά της δαπάνης προμήθειας - τοποθέτησης όλων των απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων 

στήριξης αυτού 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6428 

Χειρολισθήρας από στρογγυλή ανοξείδωτη διατομή Φ50x2 mm, ποιότητας AISI 304, 

οποιουδήποτε σχεδίου, μετά των απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων στήριξης αυτού,  πλήρως 

κατασκευασμένος - τοποθετημένος και στερεωμένος με ενδεδειγμένο τρόπο. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε 

ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης, τις λεπτομέρειες των 

εγκεκριμένων από την Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές και 

τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου 

εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες 

προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών, μικροϋλικών και ειδικών τεμαχίων κατασκευής, σύνδεσης, 

συγκόλλησης, στερέωσης ή πάκτωσης σε οποιουδήποτε είδους κατασκευές κλπ μετά φθοράς 

και απομείωσης, οι δαπάνες όλων των μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων μέχρι την θέση της τελικής 

ενσωμάτωσης του χειρολισθήρα στο έργο, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, 

μηχανημάτων, βοηθητικού εξοπλισμού, εργαλείων και ανυψωτικών μέσων και γενικώς κάθε δαπάνη που, 
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έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη κοπή, κατασκευή, 

τοποθέτηση και στερέωση ή πάκτωση. 

 

 

A.T. : 098   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6107.2.4.1 Μεταλλικές κατασκευές από χάλυβα ψυχράς εξελάσεως γαλβανισμένο 

εν θερμώ, μετά της δαπάνης βαφής με δύο στρώσεις primer ειδικού για γαλβανισμένες επιφάνειες 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102 

Μεταλλικές κατασκευές (πλην κουφωμάτων, κλιμάκων και κιγκλιδωμάτων) οποιωνδήποτε συνολικών 

διαστάσεων και σχεδίου, από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα ψυχράς εξελάσεως, οποιωνδήποτε 

διατομών, διαστάσεων και μορφών, πλήρως συναρμολογημένες με οποιαδήποτε μέθοδο, τοποθετημένες 

και βαμμένες με δύο στρώσεις primer ειδικού για γαλβανισμένες επιφάνειες. Η ποιότητα των χαλύβων 

κατασκευής ορίζεται από την Μελέτη και τα Σχέδια του Έργου. Επισημαίνεται ότι σε θέσεις 

συγκολλήσεων επί τόπου του έργου θα γίνεται πλήρης καθαρισμός της γύρω περιοχής (από ίχνη 

οξειδώσεων, κατάλοιπα συγκολλήσεων κλπ), επιμελής λείανση των επιφανειών των συγκολλήσεων και θα 

ακολουθεί τοπικό ψυχρό γαλβάνισμα με ψεκασμό. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας 

εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις λεπτομέρειες των εγκεκριμένων από την Υπηρεσία 

κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της 

Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε 

οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες χρήσης των πάσης 

φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και 

απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών, μικροϋλικών και βοηθητικών 

υλικών κατασκευής, συναρμολόγησης, σύνδεσης, συγκόλλησης, στερέωσης, βαφής ως άνω, σφράγισης 

αρμών κλπ μετά φθοράς και απομείωσης, οι δαπάνες όλων των μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων μέχρι 

την θέση της τελικής ενσωμάτωσης των μεταλλικών κατασκευών στο έργο, οι δαπάνες διάθεσης 

εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, βοηθητικού εξοπλισμού, εργαλείων και ανυψωτικών μέσων 

και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την 

έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

 

 

   

A.T. : 099   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6401 Μεταλλικά κιγκλιδώματα κουφωμάτων, εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ, 

απλού σχεδίου, μετά ή άνευ χειρολισθήρων, από χάλυβα ψυχράς εξελάσεως γαλβανισμένο εν 

θερμώ, μετά της δαπάνης βαφής με δύο στρώσεις primer ειδικού για γαλβανισμένες 

επιφάνειες 

    

Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων απλού σχεδίου, για κουφώματα, εξώστες, 

κλίμακες, περιφράξεις κλπ, μετά ή άνευ χειρολισθήρων, από προφίλ και ελάσματα χάλυβα ψυχράς 

εξελάσεως, οποιωνδήποτε διατομών και διαστάσεων (ήτοι: ράβδοι ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής, 

λάμες, γωνίες, ταυ, στραντζαριστά, σωλήνες, κοιλοδοκοί κλπ), γαλβανισμένα εν θερμώ, μετά της 

δαπάνης βαφής με δύο στρώσεις primer ειδικού για γαλβανισμένες επιφάνειες. Η ποιότητα των 

χαλύβων κατασκευής ορίζεται από την Μελέτη και τα Σχέδια του Έργου. Επισημαίνεται ότι: i) σε 

θέσεις συγκολλήσεων επί τόπου του έργου θα γίνεται πλήρης καθαρισμός της γύρω περιοχής (από ίχνη 

οξειδώσεων, κατάλοιπα συγκολλήσεων κλπ) και επιμελής λείανση των επιφανειών των συγκολλήσεων ii) 

σε θέσεις συγκολλήσεων, διατρήσεων ή τομών επί τόπου του έργου ή σε άλλες θέσεις τραυματισμού 

του θερμού γαλβανίσματος θα γίνεται τοπικό ψυχρό γαλβάνισμα με ψεκασμό. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε 

ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις λεπτομέρειες των εγκεκριμένων από την 

Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις 

οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου 

εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες χρήσης 

των πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση 

και απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών, μικροϋλικών και βοηθητικών 

υλικών κατασκευής, σύνδεσης, συγκόλλησης, στερέωσης σε οποιουδήποτε είδους κατασκευές, βαφής ως 

άνω κλπ μετά φθοράς και απομείωσης, οι δαπάνες όλων των μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων μέχρι την 
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θέση της τελικής ενσωμάτωσης των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων στο έργο, οι δαπάνες διάθεσης 

εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, βοηθητικού εξοπλισμού, εργαλείων και ανυψωτικών μέσων και 

γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη 

εκτέλεση της εργασίας. (1 kg) 

   

  

1.1.12. ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

A.T. : 100   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\5611.2.1 Ερμάρια δαπέδου με ανοιγόμενα φύλλα από πλάκες MDF αρίστης 

ποιότητος πλήρως επενδεδυμένες με καπλαμά δρυός 

 

Ερμάρια δαπέδου, βάθους 60cm, οποιουδήποτε μήκους, ύψους και διάταξης σύμφωνα με τα σχέδια της 

Μελέτης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, κατασκευασμένα από τυποποιημένες πλάκες MDF αρίστης 

ποιότητος αμφίπλευρα επενδεδυμένες με μελαμίνη και καπλαμά δρυός. Ήτοι: α) κουτιά (περίβλημα) - 

εσωτερικά χωρίσματα και ράφια, πάχους 19mm, από MDF με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης και 

προστατευτικές ταινίες PVC πάχους 3mm ή ABS πάχους 2mm, με στρογγυλεμένες ακμές, σε όλα τα 

εμφανή σόκορα β) πλάτη ερμαρίων από MDF με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης, συνολικού πάχους 16mm 

γ) φύλλα ερμαρίων, μονά ή διπλά, από MDF επενδεδυμένο πλήρως (εσωτερική - εξωτερική επιφάνεια 

και σόκορα) με καπλαμά δρυός αρίστης ποιότητος, της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, συνολικού 

πάχους 20mm δ) ρυθμιζόμενα πλαστικά ή μεταλλικά ποδαράκια στήριξης της όλης κατασκευής, 

τοποθετημένα πάνω σε πλαστικό προφίλ (ή ελαστικές λωρίδες) για την προστασία τους από την 

υγρασία ε) κουμπωτή μπάζα ύψους 125mm περίπου από MDF με εξωτερική (μονόπλευρη) επένδυση 

καπλαμά δρυός. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι πλαϊνές επιφάνειες των ερμαρίων είναι εμφανείς θα 

πρέπει υποχρεωτικώς να επενδύονται με μελαμίνη σε απόχρωση ίδια με εκείνη της επιφανείας των 

φύλλων. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες προμήθειας και τοποθέτησης αυτομάτων 

χωνευτών (κρυφών) μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής περιστροφής ανοξείδωτων και 

ρυθμιζόμενων, συρτών, εσωτερικών κλείθρων και ανοξείδωτων χειρολαβών (πόμολων). Ήτοι: εν γένει 

υλικά και μικροϋλικά κατασκευής, συναρμολόγησης, στήριξης κλπ, εξαρτήματα και μηχανισμοί 

ανάρτησης και λειτουργίας των φύλλων, μεταφορές επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων 

φορτοεκφορτώσεων και εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής, συναρμολόγησης, τοποθέτησης, 

στήριξης, ανάρτησης και γενικώς παράδοσης των ερμαρίων σε άριστη κατάσταση και άρτια λειτουργία, 

καθ' όλα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

 

A.T. : 101   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\5613.2 Εμφανή συρτάρια ερμαρίων επιφανείας εσωτερικού περιγράμματος πυθμένος 

έως 0,40m2, με πρόσοψη (μετόπη) από MDF αρίστης ποιότητος πλήρως επενδυμένο με καπλαμά 

δρυός 

   

Εμφανή συρτάρια ερμαρίων επιφανείας εσωτερικού περιγράμματος πυθμένος έως 0,40m2, οποιωνδήποτε 

απαιτουμένων διαστάσεων και σχεδίου, από τυποποιημένες πλάκες MDF αρίστης ποιότητος αμφίπλευρα 

επενδεδυμένες με μελαμίνη και καπλαμά δρυός, πλήρως κατασκευασμένα και τοποθετημένα, μετά του 

μηχανισμού κίνησης καθώς και όλων των απαραιτήτων εξαρτημάτων καλής λειτουργίας. Ήτοι: α) 

περιμετρικό πλαίσιο πάχους 19mm, από πλάκες MDF, περαστές και κολλητές, με αμφίπλευρη επένδυση 

μελαμίνης και προστατευτικές ταινίες PVC πάχους 3mm ή ABS πάχους 2mm, με στρογγυλεμένες ακμές, 

σε όλα τα εμφανή σόκορα β) πυθμένα από πλάκα MDF με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης, συνολικού 

πάχους 5mm, περαστή και κολλητή γ) πρόσοψη (μετόπη) από πλάκα MDF επενδεδυμένη πλήρως (εσωτερική 

- εξωτερική επιφάνεια και σόκορα) με καπλαμά δρυός αρίστης ποιότητος, της απόλυτης έγκρισης της 

Υπηρεσίας, συνολικού πάχους 20mm δ) αθόρυβοι μεταλλικοί οδηγοί λειτουργίας του συρταριού, 

βιομηχανικής παραγωγής, της έγκρισης της Υπηρεσίας, με αυτόματο stop στο πλήρες άνοιγμα ε) τομές 

ή οπές στο πρόσωπο ή απλές μεταλλικές χειρολαβές ηλεκτροστατικά βαμμένες, της επιλογής του 

Μελετητή και της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη 

σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών, μικροϋλικών, 

εξαρτημάτων και μηχανισμών, μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων 

και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού και βοηθητικού εξοπλισμού που απαιτούνται για την έντεχνη 
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και πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση, στερέωση, κατάλληλη διαμόρφωση χειρισμού (οπές ή τομές στο 

πρόσωπο) ή διάνοιξη οπών για την υποδοχή χειρολαβών και γενικώς παράδοση των συρταριών σε άρτια 

και άψογη λειτουργία με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα αυτών πλήρως τοποθετημένα και ρυθμισμένα. 

 

  

A.T. : 102   

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\75.80.5 Κατασκευή πάγκου νεροχύτη από μάρμαρο προέλευσης ΕΔΕΣΣΗΣ 

(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ), χρώματος μαύρου, αρίστης ποιότητας και πάχους 4cm 

 

Κατασκευή πάγκου νεροχύτη από μάρμαρο προέλευσης ΕΔΕΣΣΗΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ), χρώματος μαύρου, 

αρίστης ποιότητας, πάχους 4cm, με άνοιγμα για νεροχύτη, πλάτους 60cm, οποιουδήποτε μήκους - σχήματος 

και γλυπτής διακόσμησης (καμπύλες ακμές, εργαλεία κλπ), συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου, σύμφωνα με 

τα σχέδια λεπτομερειών της Μελέτης, μετά των δαπανών (υλικά επί τόπου και εργασία): κατάλληλης 

προετοιμασίας υποδοχής των μαρμαρίνων μελών του πάγκου, λειότριψης, στίλβωσης (νερόλουστρο) με 

υλικό Α' ποιότητας και των απαιτουμένων αφανών γαλβανισμένων μεταλλικών συνδέσεων ή στηρίξεων 

(μεταλλικά φουρούσια διατομής L 30mmx30mmx3mm) που πακτώνονται στην τοιχοποιϊα. Επίσης, 

περιλαμβάνονται και οι δαπάνες (υλικά επί τόπου και εργασία): κοπής των μαρμαρίνων πλακών του 

πάγκου σε οποιοδήποτε σχήμα, δημιουργίας οποιουδήποτε ανοίγματος για την υποδοχή του νεροχύτη, 

τοποθέτησης υποθέματος από ελαστομερές υλικό πάχους 3mm (τύπου neopren) - εάν και όπου 

απαιτείται, τοποθέτησης περιμετρικά στον πάγκο μαρμάρινης ποδιάς (κρέμαση) πάχους 2cm - με ή 

χωρίς εργαλεία - αναλόγως των απαιτήσεων της Μελέτης καθώς και της στεγανοποίησης του πάγκου με 

κατάλληλα υλικά. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τις εντολές 

της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. 

Ήτοι: μάρμαρο σχιστό μονοκόμματο, υλικά και μικροϋλικά κοπής, διαμόρφωσης, λειότριψης, στίλβωσης 

(νερόλουστρο), τοποθέτησης, στερέωσης, σύνδεσης, στήριξης, στεγανοποίησης, σφράγισης αρμών και 

καθαρισμού, μεταφορές επί τόπου του έργου με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις και εργασία 

έντεχνης και πλήρους κοπής, διαμόρφωσης, λειότριψης, στίλβωσης, στερέωσης, σύνδεσης, στήριξης, 

στεγανοποίησης, σφράγισης αρμών και καθαρισμού, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και για 

οποιαδήποτε ποσότητα ανά θέση εργασίας. 

 

 

   

1.1.13. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΦΩΝ 

A.T. : 103   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7933.4 Θερμική μόνωση οποιουδήποτε κατακορύφου, οριζοντίου ή κεκλιμένου 

στοιχείου κατασκευής με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη, πάχους 50mm 

 

Θερμική μόνωση οποιουδήποτε κατακορύφου - οριζοντίου ή κεκλιμένου στοιχείου κατασκευής με πλάκες 

από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη - της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, πάχους 50mm, πυκνότητας 

από 30kg/m3 και άνω - αναλόγως της θέσης εφαρμογής, επιφανείας λείας ή αδρής με αυλακώσεις και 

κατάλληλης διαμόρφωσης των άκρων (ίσιο, πατούρα ή αρσενικό - θηλυκό) - αναλόγως των απαιτήσεων 

της Μελέτης και της θέσης εφαρμογής. Οι θερμομονωτικές πλάκες θα τοποθετούνται επί οποιουδήποτε 

υποστρώματος είτε με απλή στερέωση αυτών με καρφίδες ή μεταλλικούς γαλβανισμένους συνδέσμους 

είτε με ενσωμάτωση αυτών στους ξυλοτύπους. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας 

εκτελούμενη σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε 

οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές εφαρμογής του υλικού που θα 

χρησιμοποιηθεί - τις οδηγίες του προμηθευτή - τα στοιχεία της Μελέτης και τις εντολές της 

Υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, 

σύνθεση, αποσύνθεση και απομάκρυνση), προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και μικροϋλικών, 

μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού 

προσωπικού - μηχανικού / βοηθητικού εξοπλισμού και ανυψωτικών μέσων που απαιτούνται για την 

έντεχνη και πλήρη κατασκευή της μόνωσης. Ρητά ορίζεται ότι το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα 

πρέπει να πληροί αυστηρά τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές και να συνοδεύεται απαραιτήτως από επίσημο 

πιστοποιητικό ποιότητας - δοκιμών προερχόμενο από αναγνωρισμένο φορέα (ινστιτούτο) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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1.1.14. ΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ 

A.T. : 10   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7916.7.8.1 Μόνωση δώματος με τελικό δάπεδο από πλάκες τσιμέντου έγχρωμες ή 

βοτσαλωτές 100mm 

   

Κατασκευή πλήρους μόνωσης επιπέδου δώματος (στεγάνωση - θερμομόνωση). Οι εργασίες και τα υλικά 

που περιλαμβάνονται στην τιμή του παρόντος άρθρου έχουν ως ακολούθως και με σειρά από την πλάκα 

σκυροδέματος προς τα επάνω: α) Επάλειψη με ασφαλτικό γαλάκτωμα για την δημιουργία φράγματος 

υδρατμών. Η επάλειψη θα πραγματοποιηθεί μέχρι ύψους 30cm επί των περιμετρικών στηθαίων, σε δύο ή 

τρείς στρώσεις οι οποίες θα δουλευθούν κατά μία διεύθυνση σε κάθε στρώση και κάθετες μεταξύ τους 

(σταυρωτά). Επισημαίνεται ότι κάθε στρώση οφείλει να διαστρωθεί αφού πρώτα στεγνώσει η 

προηγούμενη. β) Επίστρωση με θερμομονωτικές πλάκες, πάχους τουλάχιστον 10cm, από αφρώδη 

εξηλασμένη πολυστερίνη, ενδεικτικού τύπου ROOFMATE της DOW ή παρεμφερούς της έγκρισης της 

Υπηρεσίας. γ) Επίστρωση με φύλλα πολυαιθυλενίου (νάϋλον) πάχους 0,40mm - για απομόνωση και 

προστασία της θερμομόνωσης από την επόμενη στρώση. δ) Κατασκευή στρώσης κλίσεων (ρύσεων) - για 

την απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων και του χιονιού - από κυψελωτό κονιόδεμα των 325kg - 350kg 

τσιμέντου ανά m3, μέσου πάχους 0,15m - ελαχίστου πάχους 0,05m και κλίσης 2%. ε) Επιμελής 

προετοιμασία της επιφανείας προκειμένου να υγρομονωθεί ώστε να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από 

ξένα σώματα (σαθρά υλικά, σκόνες κλπ). ζ) Επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι. η) Επίστρωση με 

πλαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες στεγανοποίησης (ασφαλτόπανα), ελαχίστου πάχους 4,5mm και 

βάρους 5kg/m2, οπλισμένες με μη υφαντό πολυεστερικό ύφασμα και επενδεδυμένες στο κάτω μέρος με 

ειδικό θερμοκολλητικό υμένα πολυαιθυλενίου κατάλληλο για χρήση φλογίστρου. Ο τύπος της μεμβράνης 

που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες ώστε να εξασφαλίζεται η 

απαιτούμενη αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία, σε θραύση, σε διάτρηση, σε συστολοδιαστολές, σε 

εφελκυσμό (800Ν/5cm κατά μήκος και 500Ν/5cm κατά πλάτος), σε χαμηλές θερμοκρασίες (διατήρηση της 

ευκαμψίας μέχρι τους -10C) και σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες (μέχρι τους +120C - με σημείο 

μάλθωσης +150C). Κάθε φύλλο μεμβράνης θα πρέπει να έχει ένα περιθώριο - πλάτους τουλάχιστον 7cm 

- καλυμμένο με ειδικό πλαστικό φιλμ για την επίτευξη εύστοχης αλληλοεπικάλυψης και επικόλλησης 

των φύλλων μεταξύ τους. Η συγκόλληση των μεμβρανών θα γίνεται εν θερμώ με φλόγιστρο (ο υμένας 

πολυαιθυλενίου καίγεται και οι μεμβράνες συγκολλώνται με το ασφαλτικό βερνίκι). Μετά την 

συγκόλληση οι ραφές στις θέσεις των επικαλύψεων θα πρέπει να θερμαίνονται τοπικά με το 

φλόγιστρο, να σπατουλάρονται με ασφαλτική μαστίχη και να κυλινδρώνονται καλά ώστε να μην αφήνουν 

μεταξύ τους κενά. Οι μεμβράνες, περιμετρικά, θα συνεχίζουν μέχρι ύψους 30cm επί των στηθαίων. Η 

ήπια μετάβαση από την οριζόντια στην κατακόρυφη επιφάνεια θα επιτυγχάνεται με τη διαμόρφωση 

τριγωνικής φαλτσογωνιάς από κατάλληλο υλικό. Επίσης, στις θέσεις όπου υπάρχουν στόμια υδρορροών 

οι μεμβράνες θα πρέπει να καταλήγουν (να γυρίζουν) εντός αυτών - σε όσο βάθος απαιτείται - για 

την εξασφάλιση πλήρους στεγανότητας. Στην τιμή του παρόντος συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες (υλικά 

επί τόπου του έργου και εργασία) προστασίας της στεγανωτικής μεμβράνης σε κατακόρυφη επιφάνεια, 

ήτοι: i) δαπάνη στερέωσης στραντζαριστής γαλβανισμένης λαμαρίνας οποιασδήποτε μορφής - πάχους 

τουλάχιστον 1mm και πλάτους τουλάχιστον 200mm, με στηρίγματα από ειδικά γαλβανισμένα βύσματα και 

ειδικές ροδέλες και ii) δαπάνη σφράγισης τών κενών με μαστίχα σιλικόνης. θ) Επίστρωση με μη 

υφαντό γεωϋφασμα βάρους 400g/m2 - για προστασία της υγρομόνωσης από την επόμενη στρώση. Ο τύπος 

του γεωϋφάσματος που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι πολύ υψηλής αντοχής (σε εφελκυσμό, σε 

διάτρηση κλπ) και της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας. ι) Κατασκευή υποστρώματος έδρασης πλακών 

πάχους 3cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350kg τσιμέντου και 0,04m3 ασβέστου. κ) Επίστρωση - 

οποιουδήποτε σχεδίου εφαρμογής προβλεπομένου από την Μελέτη - με πλάκες τσιμέντου έγχρωμες ή 

βοτσαλωτές, μεγάλης αντοχής, αντιολισθηρές, πλευράς άνω των 30cm και πάχους 4cm έως 5cm, με 

αρμούς πλάτους έως 5mm, συμπεριλαμβανομένων των δαπάνων (υλικών επί τόπου και εργασίας): 

καθαρισμού των αρμών από το κονίαμα - σε όλο το βάθος, πλήρους αρμολογήματος με τσιμεντοκονίαμα 

των 600kg τσιμέντου - με λεπτόκοκκη καθαρή άμμο και στεγανοποιητικό μάζης και επιμελούς 

καθαρισμού της τελικής επιφανείας των πλακών. Περιμετρικά των στηθαίων - μετά την επίστρωση των 

πλακών - θα διαμορφωθούν κοίλα περιθωρία (ταρατσόλουκα) ύψους 15cm, από ισχυρή πατητή 

τσιμεντοκονία των 600kg τσιμέντου, η αξία των οποίων (υλικά επί τόπου του έργου και εργασία 

μόρφωσης) τιμολογείται σε ιδιαίτερο άρθρο του παρόντος Τιμολογίου. Επισημαίνεται ότι κατά την 

κατασκευή της μόνωσης του δώματος θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις θέσεις συνάντησης 

της οριζοντίας επιφανείας του με κατακόρυφα δομικά στοιχεία (ευπαθή σημεία) και να λαμβάνονται 
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τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας αυτών. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας, σύμφωνα με τα 

σχέδια της Μελέτης - τις προδιαγραφές εφαρμογής των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν - τις 

υποδείξεις των προμηθευτών και τις εντολές της Υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: 

προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και μικροϋλικών, μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των 

απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού - μηχανημάτων - βοηθητικού 

εξοπλισμού και ανυψωτικών μέσων που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

Ρητά ορίζεται ότι όλα τα υλικά θα πρέπει να πληρούν αυστηρά τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές και να 

συνοδεύονται απαραιτήτως από επίσημα πιστοποιητικά ποιότητας - δοκιμών προερχόμενα από 

αναγνωρισμένο φορέα (ινστιτούτο) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

    

A.T. : 13   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7916.4.01.6 Μόνωση δώματος 100mm,  με τελικό δάπεδο βιομηχανικού τύπου 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 

Κατασκευή πλήρους μόνωσης επιπέδου δώματος (στεγάνωση - θερμομόνωση). Οι εργασίες και τα υλικά 

που περιλαμβάνονται στην τιμή του παρόντος άρθρου έχουν ως ακολούθως και με σειρά από την πλάκα 

σκυροδέματος προς τα επάνω: α) Επάλειψη με ασφαλτικό γαλάκτωμα για την δημιουργία φράγματος 

υδρατμών. Η επάλειψη θα πραγματοποιηθεί μέχρι ύψους 30cm επί των περιμετρικών στηθαίων, σε δύο ή 

τρείς στρώσεις οι οποίες θα δουλευθούν κατά μία διεύθυνση σε κάθε στρώση και κάθετες μεταξύ τους 

(σταυρωτά). Επισημαίνεται ότι κάθε στρώση οφείλει να διαστρωθεί αφού πρώτα στεγνώσει η 

προηγούμενη. β) Επίστρωση με θερμομονωτικές πλάκες, πάχους τουλάχιστον 10cm, από αφρώδη 

εξηλασμένη πολυστερίνη, ενδεικτικού τύπου ROOFMATE της DOW ή παρεμφερούς της έγκρισης της 

Υπηρεσίας. γ) Επίστρωση με φύλλα πολυαιθυλενίου (νάϋλον) πάχους 0,40mm - για απομόνωση και 

προστασία της θερμομόνωσης από την επόμενη στρώση. δ) Κατασκευή στρώσης κλίσεων (ρύσεων) - για 

την απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων και του χιονιού - από κυψελωτό κονιόδεμα των 325kg - 350kg 

τσιμέντου ανά m3, μέσου πάχους 0,15m - ελαχίστου πάχους 0,05m και κλίσης 2%. ε) Επιμελής 

προετοιμασία της επιφανείας προκειμένου να υγρομονωθεί ώστε να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από 

ξένα σώματα (σαθρά υλικά, σκόνες κλπ). ζ) Επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι. η) Επίστρωση με 

πλαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες στεγανοποίησης (ασφαλτόπανα), ελαχίστου πάχους 4,5mm και 

βάρους 5kg/m2, οπλισμένες με μη υφαντό πολυεστερικό ύφασμα και επενδεδυμένες στο κάτω μέρος με 

ειδικό θερμοκολλητικό υμένα πολυαιθυλενίου κατάλληλο για χρήση φλογίστρου. Ο τύπος της μεμβράνης 

που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες ώστε να εξασφαλίζεται η 

απαιτούμενη αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία, σε θραύση, σε διάτρηση, σε συστολοδιαστολές, σε 

εφελκυσμό (800Ν/5cm κατά μήκος και 500Ν/5cm κατά πλάτος), σε χαμηλές θερμοκρασίες (διατήρηση της 

ευκαμψίας μέχρι τους -10C) και σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες (μέχρι τους +120C - με σημείο 

μάλθωσης +150C). Κάθε φύλλο μεμβράνης θα πρέπει να έχει ένα περιθώριο - πλάτους τουλάχιστον 7cm 

- καλυμμένο με ειδικό πλαστικό φιλμ για την επίτευξη εύστοχης αλληλοεπικάλυψης και επικόλλησης 

των φύλλων μεταξύ τους. Η συγκόλληση των μεμβρανών θα γίνεται εν θερμώ με φλόγιστρο (ο υμένας 

πολυαιθυλενίου καίγεται και οι μεμβράνες συγκολλώνται με το ασφαλτικό βερνίκι). Μετά την 

συγκόλληση οι ραφές στις θέσεις των επικαλύψεων θα πρέπει να θερμαίνονται τοπικά με το 

φλόγιστρο, να σπατουλάρονται με ασφαλτική μαστίχη και να κυλινδρώνονται καλά ώστε να μην αφήνουν 

μεταξύ τους κενά. Οι μεμβράνες, περιμετρικά, θα συνεχίζουν μέχρι ύψους 30cm επί των στηθαίων. Η 

ήπια μετάβαση από την οριζόντια στην κατακόρυφη επιφάνεια θα επιτυγχάνεται με τη διαμόρφωση 

τριγωνικής φαλτσογωνιάς από κατάλληλο υλικό. Επίσης, στις θέσεις όπου υπάρχουν στόμια υδρορροών 

οι μεμβράνες θα πρέπει να καταλήγουν (να γυρίζουν) εντός αυτών - σε όσο βάθος απαιτείται - για 

την εξασφάλιση πλήρους στεγανότητας. Στην τιμή του παρόντος συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες (υλικά 

επί τόπου του έργου και εργασία) προστασίας της στεγανωτικής μεμβράνης σε κατακόρυφη επιφάνεια, 

ήτοι: i) δαπάνη στερέωσης στραντζαριστής γαλβανισμένης λαμαρίνας οποιασδήποτε μορφής - πάχους 

τουλάχιστον 1mm και πλάτους τουλάχιστον 200mm, με στηρίγματα από ειδικά γαλβανισμένα βύσματα και 

ειδικές ροδέλες και ii) δαπάνη σφράγισης τών κενών με μαστίχα σιλικόνης. θ) Επίστρωση με μη 

υφαντό γεωϋφασμα βάρους 400g/m2 - για προστασία της υγρομόνωσης από την επόμενη στρώση. Ο τύπος 

του γεωϋφάσματος που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι πολύ υψηλής αντοχής (σε εφελκυσμό, σε 

διάτρηση κλπ) και της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας. ι) Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου, ήτοι: 

τοποθέτηση δομικού πλέγματος κατηγορίας S500s - με χρήση αποστατών, διάστρωση γαρμπιλοδέματος 
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των 250kg τσιμέντου και μέσου πάχους 5cm - με προσθήκη στεγανοποιητικού μάζης, εξομάλυνση της 

επιφανείας του γαρμπιλοδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό), συμπύκνωση του γαρμπιλοδέματος, 

επίπαση με σκληρυντικό μίγμα (περίπου 4,00kg/m2) αποτελούμενο από χαλαζιακή ή πυριτική άμμο - 

τσιμέντο - πλαστικοποιητές και χρωστικές ουσίες σε σκόνη, λείανση της επιφανείας του 

γαρμπιλοδέματος με χρήση στροφείου (ελικοπτέρου), κοπή του δαπέδου με δισκοφόρο αρμοκόπτη για 

την διαμόρφωση αρμών πλάτους 5mm και βάθους τουλάχιστον 20mm - σε κάνναβο 5m το μέγιστο, πλήρωση 

των αρμών με ασφαλτική μαστίχη ή ελαστομερές υλικό και τέλος κάλυψη της τελικής επιφανείας του 

δαπέδου με νάϋλον επί επτά ημέρες τουλάχιστον - για την συντήρησή της. Περιμετρικά των στηθαίων 

- μετά την κατασκευή του βιομηχανικού δαπέδου - θα διαμορφωθούν κοίλα περιθωρία (ταρατσόλουκα) 

ύψους 15cm, από ισχυρή πατητή τσιμεντοκονία των 600kg τσιμέντου, η αξία των οποίων (υλικά επί 

τόπου του έργου και εργασία μόρφωσης) τιμολογείται σε ιδιαίτερο άρθρο του παρόντος Τιμολογίου. 

Επισημαίνεται ότι κατά την κατασκευή της μόνωσης του δώματος θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη 

προσοχή στις θέσεις συνάντησης της οριζοντίας επιφανείας του με κατακόρυφα δομικά στοιχεία 

(ευπαθή σημεία) και να λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας αυτών. Η τιμή αφορά 

οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος 

από του δαπέδου εργασίας, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης - τις προδιαγραφές εφαρμογής των 

υλικών που θα χρησιμοποιηθούν - τις υποδείξεις των προμηθευτών και τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και μικροϋλικών, 

μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού 

προσωπικού - μηχανημάτων - βοηθητικού εξοπλισμού και ανυψωτικών μέσων που απαιτούνται για την 

έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Ρητά ορίζεται ότι όλα τα υλικά θα πρέπει να πληρούν 

αυστηρά τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές και να συνοδεύονται απαραιτήτως από επίσημα πιστοποιητικά 

ποιότητας - δοκιμών προερχόμενα από αναγνωρισμένο φορέα (ινστιτούτο) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

  

1.1.15. ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 

A.T. : 106   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7245.12.2.5 Επίπεδα ή γωνιακά αρμοκάλυπτρα δαπέδων ικανά να αφομοιώνουν 

μεγάλες μετατοπίσεις, βιομηχανικής παραγωγής, από διατομές αλουμινίου με PVC ειδικού μίγματος, 

ενδεικτικού τύπου 4FSP-AL 150 ή 4FSP/C AL 150 της ACP, πλήρως τοποθετημένα - πριν τη 

δαπεδόστρωση - για την κάλυψη εξωτερ. ή εσωτερ. αρμών διαστολής εύρους 15cm 

    

Επίπεδα ή γωνιακά αρμοκάλυπτρα δαπέδων με ικανότητα αφομοίωσης μεγάλων μετατοπίσεων, 

τυποποιημένα, βιομηχανικής παραγωγής, αποτελούμενα από βάσεις αλουμινίου φυσικού χρώματος - 

λάμες κάλυψης από ανοδιωμένο αλουμίνιο πάχους 4,5mm/3mm και αντιολισθητικές λωρίδες από PVC 

ειδικού μίγματος ή άλλο κατάλληλο ελαστικό υλικό (ενσωματωμένες στις λάμες κάλυψης) - χρώματος 

της επιλογής του Μελετητή και της έγκρισης της Υπηρεσίας, ενδεικτικού τύπου 4FSP-AL 150 ή 4FSP/C 

AL 150 της ACP ή παρεμφερούς, πλήρως τοποθετημένα - πριν τη δαπεδόστρωση - για την κάλυψη 

εξωτερικών ή εσωτερικών αρμών διαστολής εύρους 15cm. Επισημαίνεται ότι τα αρμοκάλυπτρα που θα 

χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι μόνιμα στερεωμένα (αποκλείονται κουμπωτά, σφηνωτά κλπ), να 

ανταποκρίνονται στο εύρος και τις αναμενόμενες κινήσεις των αρμών διαστολής που θα καλύψουν, να 

αντέχουν στις πιθανές μηχανικές καταπονήσεις και χημικές προσβολές και να εξασφαλίζουν πλήρη 

στεγάνωση και ηχοθερμομόνωση. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με 

τα σχέδια της Μελέτης - τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής των αρμοκαλύπτρων και τις εντολές 

της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης των απαιτουμένων ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, 

σύνθεση, αποσύνθεση και απομάκρυνση), προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και μικροϋλικών, 

μεταφορών επί τόπου του έργου με όλες τις απαραίτητες φορτοεκφορτώσεις και διάθεσης 

εργατοτεχνικού προσωπικού - μηχανημάτων και βοηθητικού εξοπλισμού που απαιτούνται για την 

έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Επίσης, περιλαμβάνονται οι δαπάνες (υλικά επί τόπου του 

έργου και εργασία): της διαμόρφωσης του διακένου με πλάκες από φυτικές ίνες - ή άλλο υλικό ίδιας 

ποιότητας - εμποτισμένες με ασφαλτικό (ενδεικτικού τύπου FLEXELL ή αναλόγου) - εάν και όπου 

απαιτείται, της απαιτουμένης προεργασίας στις επιφάνειες έδρασης των αρμοκαλύπτρων και τέλος του 

ελέγχου - καθαρισμού και πλήρους αποκατάστασης όλων των διαμορφωμένων αρμών. Ρητώς ορίζεται ότι 

τα αρμοκάλυπτρα θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από επίσημα πιστοποιητικά ελέγχου 
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ποιότητας - καταλληλότητας από αναγνωρισμένο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

A.T. : 107   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7245.13.2.9 Επίπεδα ή γωνιακά αρμοκάλυπτρα τοίχων-οροφών, βιομηχανικής 

παραγωγής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο και PVC ειδικής σύνθεσης, ενδεικτ. τύπου W.BP-LM 150 ή 

W.PB/C- LM 150 της ACP, πλήρως τοποθετημένα - πριν τη διαμόρφωση της τελικής επιφανείας 

τοίχων/οροφών - για την κάλυψη εξωτ. ή εσωτ. αρμών διαστολής εύρους 15cm 

 

Επίπεδα ή γωνιακά αρμοκάλυπτρα τοίχων - οροφών, τυποποιημένα, βιομηχανικής παραγωγής, από 

διατομές ανοδιωμένου αλουμινίου και PVC ειδικής σύνθεσης ή άλλο κατάλληλο ελαστικό υλικό, 

ενδεικτικού τύπου W.BP-LM 150 ή W.PB/C-LM 150 της ACP ή παρεμφερούς, πλήρως τοποθετημένα - πριν 

την διαμόρφωση της τελικής επιφανείας τοίχων / οροφών - για την κάλυψη εξωτερικών ή εσωτερικών 

αρμών διαστολής εύρους εύρους 15cm. Επισημαίνεται ότι τα αρμοκάλυπτρα που θα χρησιμοποιηθούν θα 

πρέπει να είναι μόνιμα στερεωμένα (αποκλείονται κουμπωτά, σφηνωτά κλπ), να ανταποκρίνονται στο 

εύρος και τις αναμενόμενες κινήσεις των αρμών διαστολής που θα καλύψουν, να αντέχουν στις 

πιθανές μηχανικές καταπονήσεις και χημικές προσβολές και να εξασφαλίζουν πλήρη στεγάνωση και 

ηχοθερμομόνωση. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της 

Μελέτης - τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής των αρμοκαλύπτρων και τις εντολές της 

Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Στην 

τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, σύνθεση, αποσύνθεση 

και απομάκρυνση), προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και μικροϋλικών, μεταφορών επί τόπου του 

έργου με όλες τις απαραίτητες φορτοεκφορτώσεις και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού - 

μηχανημάτων και βοηθητικού εξοπλισμού που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της 

εργασίας. Επίσης, περιλαμβάνονται οι δαπάνες (υλικά επί τόπου του έργου και εργασία): της 

διαμόρφωσης του διακένου με πλάκες από φυτικές ίνες - ή άλλο υλικό ίδιας ποιότητας - 

εμποτισμένες με ασφαλτικό (ενδεικτικού τύπου FLEXELL ή αναλόγου) - εάν και όπου απαιτείται, της 

απαιτουμένης προεργασίας στις επιφάνειες έδρασης των αρμοκαλύπτρων και τέλος του ελέγχου - 

καθαρισμού και πλήρους αποκατάστασης όλων των διαμορφωμένων αρμών. Ρητώς ορίζεται ότι τα 

αρμοκάλυπτρα θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από επίσημα πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας - 

καταλληλότητας από αναγνωρισμένο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

   

A.T. : 108   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7935.6.8 Αρμοκάλυπτρα τοίχων - οροφών - προσόψεων, βιομηχανικής 

παραγωγής, διατομής κυψελοειδούς μορφής από ειδικής σύνθεσης PVC, ενδεικτικού τύπου SIP-LM 

150  της ΑCP ή παρεμφερούς, πλήρως τοποθετημένα - σε τελειωμένες επιφάνειες - για την σφράγιση 

εξωτερικών ή εσωτερικών αρμών διαστολής εύρους 15cm 

Αρμοκάλυπτρα τοίχων - οροφών - προσόψεων, τυποποιημένα, βιομηχανικής παραγωγής, διατομής 

κυψελοειδούς μορφής από ειδικής σύνθεσης PVC μεγάλης αντοχής στις υπεριώδεις ακτίνες (προστασία 

UV) και στο όζον και χρώματος της επιλογής του Μελετητή και της έγκρισης της Υπηρεσίας, 

ενδεικτικού τύπου SIP-LM 150 της ACP ή παρεμφερούς, πλήρως τοποθετημένα - σε τελειωμένες 

επιφάνειες τοίχων / οροφών / προσόψεων - για την σφράγιση εξωτερικών ή εσωτερικών και οριζοντίων 

ή κατακορύφων αρμών διαστολής εύρους 15cm. Επισημαίνεται ότι τα αρμοκάλυπτρα που θα 

χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο εύρος και τις αναμενόμενες κινήσεις των αρμών 

διαστολής που θα σφραγίσουν και να εξασφαλίζουν πλήρη στεγάνωση και ηχοθερμομόνωση. Η τιμή αφορά 

οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης - τις οδηγίες του 

εργοστασίου κατασκευής των αρμοκαλύπτρων και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του 

έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: 

χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, σύνθεση, αποσύνθεση και απομάκρυνση), προμήθειας όλων 

των καταλλήλων υλικών και μικροϋλικών, μεταφορών επί τόπου του έργου με όλες τις απαραίτητες 

φορτοεκφορτώσεις και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού - μηχανημάτων και βοηθητικού εξοπλισμού 

που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Επίσης, περιλαμβάνονται οι 

δαπάνες (προμήθειας υλικών επί τόπου του έργου και εργασίας): διαμόρφωσης του διακένου με πλάκες 

από φυτικές ίνες - ή άλλο υλικό ίδιας ποιότητας - εμποτισμένες με ασφαλτικό (ενδεικτικού τύπου 
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FLEXELL ή αναλόγου) - εάν και όπου απαιτείται, κοπής στο απαιτούμενο βάθος και καθαρισμού του 

αρμού, ασταρώματος με συγκολλητική ουσία - εάν και όπου απαιτείται, επάλειψης τόσο των παρειών 

των αρμοκαλύπτρων όσο και των επιφανειών στερέωσης αυτών με μαστίχη και τέλος ελέγχου - 

καθαρισμού και πλήρους αποκατάστασης όλων των διαμορφωμένων αρμών. Ρητώς ορίζεται ότι τα 

αρμοκάλυπτρα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από επίσημα 

πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας - καταλληλότητας (αναλόγως του εύρους και των αναμενομένων 

κινήσεων των αρμών διαστολής που θα σφραγίσουν, αναλόγως των απαιτήσεων στεγάνωσης - 

ηχοθερμομόνωσης κλπ) από αναγνωρισμένο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

   

A.T. : 109   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6115.0.3.5 Διπλά στραντζαριστά γαλβανισμένα φύλλα λαμαρίνας πάχους 2mm 

έκαστο και αναπτύγματος περίπου 70cm έκαστο, πλήρως τοποθετημένα και καταλλήλως 

διαμορφωμένα - στερεωμένα και σφραγισμένα για την επικάλυψη οριζοντίου αρμού 

 

Διπλά στραντζαριστά γαλβανισμένα φύλλα λαμαρίνας πάχους 2mm έκαστο και αναπτύγματος περίπου 70cm 

έκαστο, πλήρως τοποθετημένα και καταλλήλως διαμορφωμένα - στερεωμένα και σφραγισμένα για την 

επικάλυψη οριζοντίου αρμού, μετά της δαπάνης (υλικών επί τόπου και εργασίας): α) επιμελούς 

καθαρισμού του αρμού και της επιφανείας εκατέρωθεν αυτού - πριν την εκτέλεση της κυρίως εργασίας 

- για την απομάκρυνση κάθε ξένου σωματιδίου (σαθρών υλικών, σκόνης, μικροϋλικών κλπ) β) ελέγχου, 

καθαρισμού και πλήρους αποκατάστασης του διαμορφωμένου αρμού - μετά την εκτέλεση της κυρίως 

εργασίας. Επισημαίνεται ότι τα φύλλα λαμαρίνας που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι προβαμμένα 

ηλεκτροστατικά σε απόχρωση της επιλογής του Μελετητή και της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η τιμή 

αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε 

ύψος από του δαπέδου εργασίας, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης και τις εντολές της  

Υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, 

σύνθεση, αποσύνθεση και απομάκρυνση), προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών (στραντζαριστών - 

γαλβανισμένων και προβαμμένων ηλεκτροστατικά φύλλων λαμαρίνας πάχους 2mm έκαστο κλπ) και 

μικροϋλικών (τοποθέτησης - διαμόρφωσης - στερέωσης - σφράγισης κλπ), μεταφορών επί τόπου του 

έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού - μηχανικού / 

βοηθητικού εξοπλισμού και ανυψωτικών μέσων που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση 

της εργασίας. Ρητώς ορίζεται ότι όλα τα υλικά θα πρέπει να πληρούν αυστηρά τις Ευρωπαϊκές 

Προδιαγραφές και να συνοδεύονται απαραιτήτως από επίσημα πιστοποιητικά ποιότητας - 

καταλληλότητας προερχόμενα από αναγνωρισμένο φορέα (ινστιτούτο) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

   

1.1.16. ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΙ 

A.T. : 110   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7933.0 Πυροφραγή ανοιγμάτων διέλευσης Η/Μ εγκαταστάσεων, με 

προκατασκευασμένες πυράντοχες πλάκες ορυκτοβάμβακα - ικανότητας πυραντίστασης μέχρι 

240min, μετά της δαπάνης επικάλυψης των εγκαταστάσεων με πυράντοχο επίχρισμα και σφράγισης 

όλων των κενών/ρωγμών με μαστίχη κατάλληλης σύστασης 

   Κωδικοί αναθεώρησης: 60% ΟΙΚ 7940 30% ΟΙΚ 7902 10% ΟΙΚ 7121 

Πυροφραγμοί από προκατασκευασμένες πυράντοχες πλάκες ορυκτοβάμβακα αμφίπλευρα επικαλυμμένες με 

ειδικό επίχρισμα βάσης νερού - πυκνότητας τουλάχιστον 160kg/m3 - ελαχίστου πάχους 6cm και 

ικανότητας πυραντίστασης μέχρι 240min, ενδεικτικού τύπου Fire Rated Boards της ABESCO LTD ή 

ισοδυνάμου, πλήρως κατασκευασμένοι σε σημεία διέλευσης Η/Μ εγκαταστάσεων (καλωδίων, εσχαρών, 

μεταλλικών σωλήνων, μεταλλικών αγωγών κλπ) διά μέσου των ορίων των πυροδιαμερισμάτων, μετά της 

δαπάνης επικάλυψης των Η/Μ εγκαταστάσεων με πυράντοχο επίχρισμα και σφράγισης όλων των 

κενών/ρωγμών με μαστίχη κατάλληλης σύστασης. Ήτοι: α) κοπή και τοποθέτηση των πλακών 

ορυκτοβάμβακα στα ανοίγματα διέλευσης Η/Μ εγκαταστάσεων β) σφράγιση των κενών γύρω από τα Η/Μ 

στοιχεία που διέρχονται από τις πλάκες ορυκτοβάμβακα, με χρήση πυράντοχης υδατοδιαλυτής 

σιλικονούχας μαστίχης - ενδεικτικού τύπου Fire Rated water based Silicone Mastic της ABESCO LTD 

ή ισοδυνάμου γ) σφράγιση των κενών/ρωγμών περιμετρικά των ανοιγμάτων, με χρήση πυροδιογκούμενης 
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ακρυλικής μαστίχης - ενδεικτικού τύπου Fire Rated Acrylic Intumescent Mastic της ABESCO LTD ή 

ισοδυνάμου δ) επικάλυψη πυροπροστασίας όλων των Η/Μ στοιχείων σε μήκος τουλάχιστον 30cm 

εκατέρωθεν του πυροφραγμού, με πυράντοχο επίχρισμα - ενδεικτικού τύπου Fire Rated Coating της 

ABESCO LTD ή ισοδυνάμου. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την 

Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τις προδιαγραφές εφαρμογής των υλικών 

που θα χρησιμοποιηθούν, τις οδηγίες του προμηθευτή και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε 

θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του 

εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, σύνθεση, 

αποσύνθεση και απομάκρυνση), προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και μικροϋλικών, μεταφορών 

επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού 

- μηχανικού / βοηθητικού εξοπλισμού και ανυψωτικών μέσων που απαιτούνται για την έντεχνη και 

πλήρη κατασκευή του πυροφραγμού. Ρητώς ορίζεται ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να 

διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, πυραντοχής και 

γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών 

Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς 

Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με 

βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, 

μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

 

 

   

 

1.1.17. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ 

A.T. : 5   

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1104 

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων, 

άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε 

τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου. 

 

 

A.T. : 6   

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.02 Μεταφορές με αυτοκίνητο  διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1137 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. Διά μέσου οδών περιορισμένης 

βατότητας. Επί οδού μη επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h. 

 

A.T. : 3   

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη 

γαιώδη-ημιβραχώδη 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m 

ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 

2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος 

βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' 

άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των 

προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία 

σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 

02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"  

 

A.T. : 4   

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

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή 

τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 
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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. 

  

A.T. : 18   

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C12/15   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την 

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των 

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς 

την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των 

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το 

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων 

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του 

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.  

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε 

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την 

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με 

δαπάνη του Aναδόχου. 

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από 

την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του 

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 

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

(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και 

η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση 

σκυροδέτησης. ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

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

τρούλους.  Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 

 

A.T. : 9   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\3215.0.1.1 Οπλισμένο σκυρόδεμα  C20/25 συνήθων κατασκευών, μετά της 

δαπάνης των τύπων και του οπλισμού B500C σε αναλογία 100kg/m3 - με απόκλιση ± 5% 

   Κωδικοί αναθεώρησης: 40% ΟΙΚ 3215 30% ΟΙΚ 3873 30% ΟΙΚ 3816 

Οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 συνήθων κατασκευών (ως πλακών, υποστυλωμάτων, τοιχείων, 

δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) - πλην δαπέδων, χυτών τοίχων ή 

μικροκατασκευών, μετά της δαπάνης των τύπων και του χαλύβδινου οπλισμού κατηγορίας B500C σε 

αναλογία 100kg/m3 με απόκλιση 5%. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), την Μελέτη του Έργου, τις 

λεπτομέρειες των εγκεκριμένων από την Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες 

ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε 



71 
 

οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται: οι δαπάνες χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων (προμήθεια, 

εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας όλων των 

απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών μετά φθοράς και απομείωσης, οι δαπάνες όλων των απαιτουμένων 

μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού 

προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού εξοπλισμού και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν 

κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Ήτοι, 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων 

υλικών παρασκευής του σκυροδέματος, οι δαπάνες παραγωγής, μεταφοράς, έγχυσης και συμπύκνωσης του 

σκυροδέματος, οι δαπάνες χρήσης ρευστοποιητού βελτίωσης της εργασιμότητας και της κάθισης, οι 

δαπάνες χρήσης στεγανοποιητικού μάζης, οι δαπάνες χρήσης αναστολέα διάβρωσης του οπλισμού, οι 

δαπάνες προμήθειας, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού με συστηματική χρήση πλαστικών 

αποστατών στις ράβδους οπλισμού αλλά και πλαστικών σωληνίσκων για την διέλευση φουρκετών 

σύσφιγξης των τύπων, οι δαπάνες (προμήθεια υλικών επί τόπου και εργασία) κατασκευής τύπων 

επίπεδης ή καμπύλης μορφής συμπεριλαμβανομένων και των τύπων από "Betoform" - όπου προβλέπονται 

εμφανείς επιφάνειες σκυροδέματος, οι δαπάνες απομάκρυνσης των φουρκετών και επιμελούς σφράγισης 

των σωληνίσκων με διογκούμενα στεγανωτικά υλικά, οι δαπάνες αποξήλωσης και απομάκρυνσης των 

τύπων, οι δαπάνες πλήρους καθαρισμού του εργοταξίου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα της 

κατασκευής μετά το πέρας των εργασιών καθώς και οι δαπάνες μόρφωσης διελεύσεων και ενσωμάτωσης 

σωληνώσεων Η/Μ εγκαταστάσεων ή υδρορροών, ενσωμάτωσης κασσωμάτων / κουφωμάτων και 

σιδηροκατασκευών, διαμόρφωσης σκοτιών / νεροσταλακτών και χρήσης φαλτσόπηχων στο σκυρόδεμα - εφ' 

όσον και όπου απαιτούνται. Ειδικώς όσον αφορά κατασκευές δεξαμενών από οπλισμένο σκυρόδεμα που 

πρόκειται να επενδυθούν με στεγανωτικές μεμβράνες, επισημαίνεται ότι στην τιμή του παρόντος 

άρθρου συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες διαμόρφωσης απόλυτα λείας εσωτερικής επιφάνειας 

(τοιχωμάτων και πυθμένα) με επιμελημένη κατασκευή των τύπων και μηχανική λειότριψη. Ρητώς 

ορίζεται ότι τα πρόσθετα ειδικά υλικά (ρευστοποιητές, στεγανωτικά, αναστολείς διάβρωσης 

οπλισμών, σφραγιστικά κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και 

απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, καταλληλότητας και γενικώς συμμόρφωσης με τις 

απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών 

κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδια Αρχή (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών 

κλπ) αναγνωρισμένη, εγκεκριμένη και διαπιστευμένη με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 

Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση 

(European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας 

Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

 

 

A.T. : 017   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6224.0.10 Μεταλλικές κιγκλιδωτές θύρες απλού σχεδίου, ανοιγόμενες, 

μονόφυλλες ή πολύφυλλες, από χάλυβα ψυχράς εξελάσεως γαλβανισμένο εν θερμώ, μετά της 

δαπάνης βαφής με δύο στρώσεις primer ειδικού για γαλβανισμένες επιφάνειες 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6221 

Μεταλλικές κιγκλιδωτές θύρες απλού σχεδίου και οποιωνδήποτε απαιτουμένων συνολικών διαστάσεων, 

ανοιγόμενες, μονόφυλλες ή πολύφυλλες, από προφίλ και ελάσματα χάλυβα ψυχράς εξελάσεως, 

γαλβανισμένα εν θερμώ, πλήρως κατασκευασμένες, τοποθετημένες και βαμμένες με δύο στρώσεις primer 

ειδικού για γαλβανισμένες επιφάνειες, περιλαμβάνουσες: α) κάσσα ανάρτησης των θυροφύλλων από 

στραντζαριστή λαμαρίνα οποιουδήποτε πάχους ή από χαλύβδινα προφίλ, μετά των απαιτουμένων γωνιών 

ενίσχυσης στην θέση των στροφέων, εγκαρσίων χαλυβδίνων συνδέσμων (τζινετιών) για την στερέωσή 

της στα δομικά στοιχεία του κτιρίου, αρμοκαλύπτρων και μπινί β) βασικό πλαίσιο θυροφύλλων από 

κλειστές χαλύβδινες διατομές οποιωνδήποτε απαιτουμένων διαστάσεων και πάχους γ) κιγκλίδες από 

ευθύγραμμες χαλύβδινες ράβδους οποιωνδήποτε απαιτουμένων διατομών δ) ενδιάμεσες τραβέρσες από 

κλειστές χαλύβδινες διατομές ή ελάσματα οποιωνδήποτε απαιτουμένων διαστάσεων και πάχους ε) 

μεντεσέδες βαρέως τύπου (δύο τουλάχιστον ανά φύλλο), κλείθρα ασφαλείας, σύρτες, 

χειρολαβές (πόμολα) και γενικώς όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα πλήρους λειτουργίας. Η ποιότητα των 

χαλύβων κατασκευής ορίζεται από την Μελέτη και τα Σχέδια του Έργου. Επισημαίνεται ότι: i) σε 

θέσεις συγκολλήσεων επί τόπου του έργου θα γίνεται πλήρης καθαρισμός της γύρω περιοχής (από ίχνη 

οξειδώσεων, κατάλοιπα συγκολλήσεων κλπ) και επιμελής λείανση των επιφανειών των συγκολλήσεων ii) 
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σε θέσεις συγκολλήσεων, διατρήσεων ή τομών επί τόπου του έργου ή σε άλλες θέσεις τραυματισμού 

του θερμού γαλβανίσματος θα γίνεται τοπικό ψυχρό γαλβάνισμα με ψεκασμό. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε 

ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις λεπτομέρειες των εγκεκριμένων από την 

Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις 

οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες 

προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών, μικροϋλικών και εξαρτημάτων κατασκευής, σύνδεσης, 

συγκόλλησης, στερέωσης σε οποιουδήποτε είδους κατασκευές, ανάρτησης, λειτουργίας, βαφής ως άνω, 

κάλυψης και σφράγισης των αρμών κλπ μετά φθοράς και απομείωσης, οι δαπάνες όλων των μεταφορών 

και φορτοεκφορτώσεων μέχρι την θέση της τελικής ενσωμάτωσης των κιγκλιδωτών θυρών στο έργο, οι 

δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, βοηθητικού εξοπλισμού, εργαλείων και 

ανυψωτικών μέσων, οι δαπάνες κατάλληλης διαμόρφωσης της κάσσας και του πλαισίου των θυρών για 

την υποδοχή τυχόν απαιτούμενης ειδικής ηλεκτρικής κλειδαριάς (χωρίς την αξία αυτής) και γενικώς 

κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη 

κατασκευή, τοποθέτηση, βαφή και παράδοση των κιγκλιδωτών θυρών σε άρτια και κανονική λειτουργία, 

με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα αυτών πλήρως τοποθετημένα και ρυθμισμένα. 

 

 

  

A.T. : 19   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6224.0.13 Μεταλλικές κιγκλιδωτές θύρες περίφραξης, απλού σχεδίου, συρόμενες, 

μονόφυλλες ή δίφυλλες, από χάλυβα ψυχράς εξελάσεως γαλβανισμένο εν θερμώ, μετά της δαπάνης 

βαφής με δύο στρώσεις primer ειδικού για γαλβανισμένες επιφάνειες 

     

Μεταλλικές κιγκλιδωτές θύρες περίφραξης, απλού σχεδίου και οποιωνδήποτε απαιτουμένων συνολικών 

διαστάσεων, συρόμενες, μονόφυλλες ή δίφυλλες, από προφίλ και ελάσματα χάλυβα ψυχράς εξελάσεως, 

γαλβανισμένα εν θερμώ, πλήρως κατασκευασμένες, τοποθετημένες και βαμμένες με δύο στρώσεις primer 

ειδικού για γαλβανισμένες επιφάνειες, περιλαμβάνουσες: α) βασικό πλαίσιο θυροφύλλων από κλειστές 

χαλύβδινες διατομές οποιωνδήποτε απαιτουμένων διαστάσεων και πάχους β) κιγκλίδες από ευθύγραμμες 

χαλύβδινες ράβδους οποιωνδήποτε απαιτουμένων διατομών γ) ενδιάμεσες τραβέρσες από κλειστές 

χαλύβδινες διατομές ή ελάσματα οποιωνδήποτε απαιτουμένων διαστάσεων και πάχους δ) οδηγούς 

κύλισης βαρέως τύπου ε) καλύμματα οδηγών κύλισης από στραντζαριστή λαμαρίνα οποιουδήποτε πάχους 

ζ) τροχούς κύλισης βαρέως τύπου (κάτω ή/και επάνω) πιστοποιημένης ικανότητας να φέρουν το βάρος 

κάθε θυροφύλλου η) ράγες ολίσθησης καταλλήλου προφίλ του εμπορίου από μορφοχάλυβα θ) οδηγούς 

σταθεροποίησης από λάμες και ράουλα (stop) ι) ελατήρια, χειρολαβές, κλειδαριές ασφαλείας και 

γενικώς ό,τι είναι απαραίτητο για την άρτια και άψογη λειτουργία τους. Η ποιότητα των χαλύβων 

κατασκευής ορίζεται από την Μελέτη και τα Σχέδια του Έργου. Επισημαίνεται ότι: i) σε θέσεις 

συγκολλήσεων επί τόπου του έργου θα γίνεται πλήρης καθαρισμός της γύρω περιοχής (από ίχνη 

οξειδώσεων, κατάλοιπα συγκολλήσεων κλπ) και επιμελής λείανση των επιφανειών των συγκολλήσεων ii) 

σε θέσεις συγκολλήσεων, διατρήσεων ή τομών επί τόπου του έργου ή σε άλλες θέσεις τραυματισμού 

του θερμού γαλβανίσματος θα γίνεται τοπικό ψυχρό γαλβάνισμα με ψεκασμό. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε 

ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις λεπτομέρειες των εγκεκριμένων από την 

Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις 

οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες 

προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών, μικροϋλικών και εξαρτημάτων κατασκευής, σύνδεσης, 

συγκόλλησης, στερέωσης σε οποιουδήποτε είδους κατασκευές, ανάρτησης, λειτουργίας, βαφής ως άνω, 

κάλυψης και σφράγισης των αρμών κλπ μετά φθοράς και απομείωσης, οι δαπάνες όλων των μεταφορών 

και φορτοεκφορτώσεων μέχρι την θέση της τελικής ενσωμάτωσης των κιγκλιδωτών θυρών στο έργο, οι 

δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, βοηθητικού εξοπλισμού, εργαλείων και 

ανυψωτικών μέσων και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι 

απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση, βαφή και παράδοση των κιγκλιδωτών 

θυρών σε άρτια και κανονική λειτουργία, με όλα τα εξαρτήματα αυτών πλήρως τοποθετημένα και 

ρυθμισμένα. 
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A.T. : 11   

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

από ευθύγραμμες ράβδους 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 

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.   

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

   

 

A.T. : 12   

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  

ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755 

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. 

 

   

A.T. : 080   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7785.1.2.5 Χρωματισμοί κοινοί επί εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών 

εμφανούς σκυροδέματος, τσιμεντοκονιάματος, επιχρισμάτων, γυψοσανίδων, ινογυψοσανίδων ή 

τσιμεντοσανίδων, με ακρυλικό πλαστικό χρώμα, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.2 

Χρωματισμοί κοινοί επί εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών εμφανούς σκυροδέματος, 

τσιμεντοκονιάματος, επιχρισμάτων, γυψοσανίδων, ινογυψοσανίδων ή τσιμεντοσανίδων, με ακρυλικό 

αδιάβροχο πλαστικό χρώμα, υδρατμοπερατό (ώστε να εξασφαλίζεται η διαπνοή του υποστρώματος), 

αρίστης πρόσφυσης και υψηλής ελαστικότητας - της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, εφαρμοζόμενο 

σε δύο στρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα γενικώς, αλλά με τοπικό σπατουλάρισμα με στόκο 

φινιρίσματος γιά μικροεπισκευές. Ήτοι: επιμελής προετοιμασία των επιφανειών ώστε να είναι 

απολύτως λείες, ομαλές, στεγνές και απαλλαγμένες από κάθε ξένο προς αυτές σώμα (λάδια, γράσσα, 

ασβέστη, σκόνη κλπ), αστάρωμα με ακρυλικό αστάρι υψηλής διεισδυτικότητας γιά την καλύτερη 

σταθεροποίηση, στεγανοποίηση και μείωση της απορροφητικότητας των επιφανειών και τέλος, αφού 

στεγνώσει πλήρως το αστάρι, ακολουθεί εφαρμογή του ακρυλικού πλαστικού χρώματος, σε δύο 

στρώσεις, με ρολλό ή πινέλο. Επισημαίνεται ότι η τελική στρώση του χρώματος θα εφαρμόζεται αφού 

έχει στεγνώσει πλήρως η πρώτη. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με 

την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τις προδιαγραφές εφαρμογής του 

υλικού που θα χρησιμοποιηθεί, τις οδηγίες του προμηθευτή και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε 

στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, 

εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση), προμήθειας όλων των καταλλήλων 

υλικών και μικροϋλικών, μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και 

διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού και βοηθητικού εξοπλισμού που απαιτούνται για την έντεχνη και 

πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Ρητώς ορίζεται ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να 

διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, καταλληλότητας και 

γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών 

Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδια Αρχή (Φορείς 

Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένη, εγκεκριμένη και διαπιστευμένη με βεβαίωση 

από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, 

μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 
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1.1.18. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 

A.T. : 17   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7933.11 Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Τοιχοποιϊας - Θερμοπρόσοψη ή 

Κέλυφος Κτιρίου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 

Εξωτερική θερμομόνωση του κελύφους του κτηρίου, με τυποποιημένο και πιστοποιημένο σύστημα που 

αποτελείται από θερμομονωτικές πλάκες τύπου εξηλασμένης ή διογκωμένης πολυστερίνης / πο-λυστυρόλης 

με συντελεστή λ=0.035 W / (mK) ή μικρότερο, πάχους 7 cm σε όλη την επιφάνεια εκτός των εσωτερικών 

παρειών των λαμπάδων των κουφωμάτων που γίνεται με πάχος 2 mm, με όλα τα παρελκόμενα, όπως 

οδηγούς στήριξης θερμομονωτικών πλακών, βίδες οδηγών στήριξης, ειδικά τε-μάχια πολυστερίνης, 

γωνιόκρανα, ειδικά υαλοπλέγματα, κόλλες και ακρυλικούς σοβάδες. Στις εργασίες πλήρους κατασκευής 

περιλαμβάνονται: 

1) η προετοιμασία της επιφάνειας, με την αποκατάσταση των προβληματικών σημείων 

με έτοιμα επι-σκευαστικά κονιάματα. 

2) η τοποθέτηση του μεταλλικού οδηγού στήριξης με νεροσταλλάκτη 

στη βάση του κτηρίου για την τοποθέτηση της πρώτης σειράς θερμομονωτικών πλακών 

και η σφράγιση με κορδόνι αρμών και ειδι-κή μαστίχη. 

3) η εφαρμογή ρητινούχας κόλλας τσιμεντοειδούς βάσης στα ειδικά τεμάχια γωνιών 

του κτιρίου και ανοιγμάτων και κόλληση τους στην τοιχοποιία 

4) η εφαρμογή της παραπάνω κόλλας σε όλη την επιφάνεια 

στις θερμομονωτικές πλάκες για την κόλληση τους στην τοιχοποιία. 

5) η μηχανική στήριξη των πλακών με τα ειδικά βύσματα 

6) οι ενισχύσεις των άκρων με τα ειδικά τεμάχια (ειδικά σταθερά ανισοσκελή γωνιόκρανα από PVC για τις 

εξωτερικές γωνίες του κτηρίου, εύκαμπτα γωνιόκρανα από PVC για τις εσωτερικές γωνίες του κτηρίου, ειδικά 

σταθερά γωνιόκρανα από PVC με νεροσταλλάκτη για τις οριζόντιες αρχιτεκτονικές προεξοχές, 

ειδικά υαλοπλέγματα ανοιγμάτων) 

7) η τοποθέτηση κόλλας και του υαλοπλέγματος (160 gr/m2) με αλληλοεπικάλυψη αυτού. 

8) η εφαρμογή του έτοιμου, ακρυλικού, υδατοαπωθητικού, έγχρωμου τελικού σοβά, 

κατάλληλου για την διαμόρφωση λείων επιφανειών πάχους 1,5 mm κατ’ ελάχιστον, 

σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας. 

Περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Όλη η εργασία θα γίνει από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο συνεργείο και όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά 

θα είναι αποκλειστικά αυτά που αναφέρονται στο επίσημο εγχειρίδιο ανάλογα του ολοκληρωμένου 

συστήματος μόνωσης του κελύφους του κτηρίου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

 

1.1.19. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ Φ.Ο ΤΟΥ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

A.T. : 1   

Άρθρο : ΑΤΕΚ 10 Σιδηροί οπλισμοί γιά την κατασκευή μανδυών 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3877 

Σιδηροί  οπλισμοί  γιά  την κατασκευή μανδυών από έγχυτο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα κυκλικής  διατομής  

STI, STII,STIII κάθε διαμέτρου έτοιμοι και τοποθετημένοι επί στοιχείων  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα  εκτός 

αψίδων, θόλων, τρούλλων και κελυφών. Περιλαμβάνονται  τρυπήματα,  χαντρώματα, ειδική διαμόρφωση και 

πάκτωση στο παλιό σκυρόδεμα.  Επίσης  η ηλεκτροσυγκόλληση, με τα κατάλληλα ηλεκτρόδια, παλαιού και 

νέου οπλισμού καθώς και τα ενδεχόμενα ανοίγματα γιά την έγχυση του σκυροδέματος. (1 kg) 

   

  

     

A.T. : 2   

Άρθρο : ΑΤΕΚ 18 Επισκευή ρηγματώσεων με ενέσεις εποξειδικής ρητίνης 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3611 

Επισκευή ρηγματώσεων με ενέσεις εποξειδικής ρητίνης ήτοι: 

α)  Αφαίρεση  των  επιχρισμάτων  κατά  μήκος  της  ρωγμής  και  σε  πλάτος 10 cm εκατέρωθεν  αυτής 

επεκτεινόμενης και κατά 30 cm εκατέρωθεν των άκρων της γιά τον εντοπισμό της ρωγμής. 
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β)  Καθαρισμός  με  συρμάτινη βούρτσα της ρωγμής γιά την απομάκρυνση υπολειμάτων επιχρισμάτων και 

σαθρών τμημάτων σκυροδέματος. 

γ)  Επιμελής  καθαρισμός με πεπιεσμένο αέρα της ρωγμής σε όλο το μήκος και βάθος της γιά την αφαίρεσφ 

της σκόνης. 

δ) Εκπλυση των ρωγμών με νερό και ξήρανση με πεπιεσμένο αέρα. ε)  Τοποθέτηση σωληνίσκων μικρής 

διαμέτρου ανά αποστάσεις ανάλογες προς το εύρος της  ρωγμής.  Σε τριχοειδείς ρωγμές οι αποστάσεις 

κυμαίνονται μεταξύ 10 - 15 cm, σε  μεγαλύτερες  ρωγμές  μεταξύ 20 - 30 cm. Η στερέωση των σωληνίσκων 

γίνεται με πλαστικό στόκο 1/2 - 1 ώρα νωρίτερα από τη σφράγιση της ρωγμής, ώστε ο στόκος να έχει  

σκληρυνθεί  και  να  μη  μετακινούνται  οι σωληνίσκοι κατά τη σφράγιση της ρωγμής. 

στ)  Επιφανειακή σφράγιση της ρωγμής με στόκο και των σωληνίσκων κατά το πλείστο 

του ύψους αυτών. 

ζ)  Διεξαγωγή των ενέσεων εποξειδικής ρητίνης κατά τη μέθοδο STRUCTURAL CONCRETE BONDING  

PROCESS  (S.C.B.P.)  με  εποξειδικά  υλικά  CONCRESIVE  1380  και 1411, μετρούμενα κατά τις 

προδιαγραφές ASTM & AASHTO. 

Η καταλληλότητα της ρητίνης χαρακτηρίζεται: 

ζ1)  Από  το  συμβιβστό της σε σχέση με τον διατιθέμενο μηχανικό εξοπλισμό για τίς ρητενέσεις. 

ζ2)  Από  τα  φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά δηλαδή αντοχή συνάφειας με το σκυρόδεμα μεγαλύτερη της 

εφελκυστικής αντοχής του σκυροδέματος σε κάμψη. 

Μέτρο  ελαστικότητος  μεγαλύτερο  ή  ίσο  του  1/10  του μέτρου ελαστικότητας του σκυροδέματος 

Διατήρηση  των  παραπάνω  χαρακτηριστικών  ανεξάρτητα  από  τις συνθήκες υγρασίας του περιβάλλοντος 

(από πλήρη ξηρασία ως πλήρη κορεσμό) 

η) Οι ρητινενέσεις αρχίζουν από κάτω προς τα πάνω, προς αποφυγή εγκλωβισμού αέρα μέσα στη ρωγμή. 

Μετά την εξίδρωση του ενέματος από τον αμέσως επόμενο σωληνίσκο, διακόπτεται  προσωρινά  η  ένεση,  

αφαιρειται  ο  σωλήνας προσαγωγής του ενέματος, σφραγίζεται  ο  σωληνίσκος  και  συνεχίζεται  η  ένεση  

από  τον  αμέσως επόμενο σωληνίσκο. Η ίδια εργασλια επαναλαμβάνεται μέχρι το τέλος της ρωγμής. 

θ) Αφαίρεση των σωληνίσκων και των βοηθητικών υλικών σφράγισης της ρωγμής. 

(1 m συγκόλλησης ρωγμής) 

   

  

A.T. : 7   

Άρθρο : ΑΤΕΚ 19 Χαλύβδινο έλασμα, πάχους έως 1,50 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3621 

Χαλύβδινο έλασμα, πάχους έως 1,50 mm  τοποθετούμενο με συγκόλληση σε μιά, δυό ή και  τρείς  στρώσεις 

με εποξειδική ρητίνη στην εξωτερική επιφάνεια στοιχείων από σιδηροπαγές σκυρόδεμα γιά συμπλήρωση 

ελλείποντος οπλισμού πλήρως τοποθετημένο. Οι προς εκτέλεση εργασίες είναι οι ακόλουθες: 

α)  Λείανση  με συρματόβουρτσα και γυαλόχαρτο της επιφάνειας του σκυροδέματος, η οποία θα έρθει σε 

επαφή με το συγκολλητικό μέσο. 

β)  Πλύση  της επιφανείας αναμονής με νερό υπό πίεση και τέλεια ξήρανση αυτής με πεπιεσμένο αέρα. 

γ)  Εκτράχυνση  των  επιφανειών των ελασμάτων τα οποία θά έρθουν σε επαφή μεταξύ τους και την 

εξωτερική επιφάνεια του σκυροδέματος με αμμοβολή και καθαρισμός των επιφανειών  αυτών  με  

απολιπαντικό (ασετόν). Αποφυγή κάθε επαφής των επιφανειών των ελασμάτων με τα δάκτυλα μετά τον 

καθαρισμό τους. 

δ) Εμποτισμός της περιοχής αναμονής με αραιό διάλυμα εποξειδικής ρητίνης. 

ε)   Ιδιαίτερα  επιμελής  επάλειψη  της  επιφάνειας  αναμονής  με  λεπτή  στρώση εποξειδικής  ρητίνης,  

ομοιομόρφου πάχους της τάξεως του χιλιοστού. Η εποξειδική ρητίνη πρέπει να έχει κατάλληλο ιξώδες,ώστε 

να συγκρατείται επάνω στην επιφάνεια του  σκυροδέματος,  αντοχή συνάφειας με αυτό μεγαλύτερη της 

εφελκυστικής αντοχής του  σε  κάμψη  και  μέτρο  ελαστικότητας  μεγαλύτερο  ή ίσο του 1/15 του μέτρου 

ελαστικότητας του σκυροδέματος. 

στ)   Εφαρμογή  του  πρώτου  ελάσματος και συμπίεσή του επί 24 ώρες με κατάλληλη συσκευή. 

ζ)  Εφαρμογή του δευτέρου ελάσματος όπως περιγράφεται στην παράγραφο     μετά τη σκλήρυνση  της  

πρώτης  στρώσης  της  εποξειδικής  ρητίνης και συμπίεσή του κατ' ελάχιστο  24  ώρες επί της δοκού. Οι 

επιφάνειες των δύο ελασμάτων που βρίσκονται σε  επαφή  πρέπει  να  έχουν  εκτραχυνθεί προηγούμενα με 

αμμοβολή διά μεταλλικής άμμου.  Η  ίδια  εργασία  επαναλαμβάνεται γιά την περίπτωση προσθήκης και 

τρίτου ελάσματος. 

η) Τελκή κάλυψη των ελασμάτων με πεταχτό σιμεντοκονίαμα, το οποίο συγκρατήται με πλέγμα  METAL-

DEPLOYE  προς  επίτευξη  της θερμικής μόνωσης του ελάσματος από το περιβάλλον (αποφυγή κινδύνου 
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πρόσθετης διατμητικής καταπόνησης της σκληρυνθείσας εποξειδικής ρητίνης). (1 kg πλήρως τοποθετημένου 

χαλυβδίνου ελάσματος). 

 

 

 

1.2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
1.2.1. ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ 

A.T. : 111   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8232.40.13 Πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης, αποτελούμενο από δύο οριζόντιες 

πολυβάθμιες, ανοξείδωτες αντλίες παροχής 8,5m3/h  για μανομετρικό 65mΥΣ η καθεμία, με πιεστικό 

δοχείο 500lt και συλλέκτες από γαλβανισμένο χάλυβα, πλήρες. 

 

Πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης, αποτελούμενο από δύο οριζόντιες, πολυβάθμιες, ανοξείδωτες αντλίες 

παροχής 8,5m3/h για μανομετρικό 65mΥΣ η καθεμία, με πιεστικό δοχείο 500lt και συλλέκτες, πλήρες. 

Οι αντλίες έχουν υδρολίπαντους κινητήρες και είναι απόλυτα αθόρυβες. Το συγκρότημα περιλαμβάνει 

όλα τα απαραίτητα όργανα ελέγχου και διακοπής (ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου των αντλιών, οθόνη 

υγρών κρυστάλλων, διάταξη προστασίας από έλλειψη νερού με πλωτηροδιακόπτη, βαλβίδες 

αντεπιστροφής, αποφρακτικές βάνες, αντικραδασμικά ποδαράκια κλπ), σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

και τα σχέδια της μελέτης. Το συγκρότημα θα είναι πλήρως συναρμολογημένο, σε ενιαία βάση, έτοιμο 

να λειτουργήσει. Δηλαδή: προμήθεια, προσκόμιση στον τόπο του έργου, εγκατάσταση, σύνδεση με τα δίκτυα 

νερού και ηλεκτρικής ενέργειας, ρύθμιση επί τόπου του έργου και παράδοση σε κανονική λειτουργία, μετά 

από όλους τους απαραίτητους ελέγχους και δοκιμές.(1 τεμ) 

   

  

A.T. : 112   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8456.10.101 Αυτόματο σύστημα απολύμανσης - χλωρίωσης νερού δεξαμενής 

(όγκος δεξαμενής 100 m3). 

 

Αυτόματο σύστημα απολύμανσης - χλωρίωσης νερού δεξαμενής (όγκος δεξαμενής 100 m3), πλήρες. Το 

σύστημα θα περιλαμβάνει: 

1) Δοσομετρική αντλία έως 50Lt/h. 

2) Δεξαμενή χλωρίνης χωρητικότητας 150-200lt 

3) Αισθητήριο υπολοιμματικού χλωρίου 

4) τις απαράιτητες σωληνώσεις και καλωδιώσεις, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και 

Προδιαγραφή. Δηλαδή: προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση του συστήματος επί τόπου του έργου, 

συναρμολόγηση και εγκατάσταση όλου του προβλεπόμενου από τη μελέτη εξοπλισμού, ο προγραμματισμός 

του συστήματος, οι δοκιμές και οι έλεγχοι, η εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και όλα τα απαραίτητα  

υλικά και μικροϋλικά για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

(Τιμή κατ' αποκοπή) 

 

 

A.T. : 113   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8235.1.1.3 Μονάδα αποστείρωσης νερού με ακτινοβολία UV, συνολικής παροχής 

8,5 m3/h, με ενσωματωμένη γεννήτρια και πίνακα ελέγχου. 

 

Μονάδα αποστείρωσης νερού με ακτινοβολία UV, κατάλληλη για διέλευση δύο σωλήνων χαλκού Φ35 και 

Φ28, συνολικής παροχής 8,5 m3/h. Η μονάδα αποτελείται από θάλαμο ακτινοβολίας κατασκευασμένο από 

ανοξείδωτο χάλυβα και φέρει ενσωματωμένη γεννήτρια και πίνακα ελέγχου με όλες τις απαραίτητες 

ενδείξεις. Κατά τα λοιπά όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και στα λοιπά Συμβατικά Τεύχη.  

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου, εγκατάσταση, σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, 

το δίκτυο σωληνώσεων και το δίκτυο αποχέτευσης, ρύθμιση, έλεγχοι και δοκιμές, για παράδοση σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 114   



77 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8621.11.6 Δίοδος ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής 

συνδέσεως, 

διαμέτρου 2 ins 

Δίοδος ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής συνδέσεως 

αποτελούμενη από κινητήρα, μοχλισμό και σώμα διόδου βαλβίδας, πλήρης με τα υλικά 

(μετασχηματιστής  κλπ) τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 

συνδέσεως παραδοτέα σε λειτουργία. 

   

  

A.T. : 115   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8103.1.5 Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ), διαμέτρου 2 ins 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 

Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ), διαμέτρου 2 ins, με το μοχλό (βέργας) της φούσκας και της 

βαλβίδας, όλων από  ορείχαλκο και των μικροϋλικών, πλήρως τοποθετημένος, συμπεριλαμβανομένης 

κάθε φύσεως εργασίας εγκατάστασης και ρύθμισης, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

   

  

A.T. : 116   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8256.12.1 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός, χωρητικότητας 20 Ltr, ισχύος 2000 W 

    

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός, χωρητικότητας 20 Ltr, ισχύος 2000 W, κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 

10 ατμοσφαιρών, με διπλή επίστρωση, εφοδιασμένος  με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης 

λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλιστικά τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

Δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανα του και τα υλικά και μικροϋλικά  στερέωσης και σύνδεσης. 

Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ σύνδεσης επί τόπου και η εργασία τοποθέτησης, 

εγκατάστασης, δοκιμών και ελέγχων, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

 

A.T. : 117   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8256.13.1 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός, χωρητικότητας 40 Ltr, ισχύος 3000 W 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24 

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός, χωρητικότητας 40 Ltr, ισχύος 3000 W, κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 

10 ατμοσφαιρών, με διπλή επίστρωση, εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας 

και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλιστικά τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Δηλαδή 

θερμοσίφωνας με τα όργανα του και τα υλικά και μικροϋλικά στερέωσης και σύνδεσης. 

Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ σύνδεσης επί τόπου και η εργασία τοποθέτησης, 

εγκατάστασης, δοκιμών και ελέγχων, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

 

A.T. : 118   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.1.6 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή 2 ins 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας 

και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 

2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, 

συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως.Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, 

όπουαπαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης 

φύσεως δομικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από 

σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους 

αποκατάστασης στην αρχική μορφή με έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. 

(1 m)  Διαμέτρου 2 ins 
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A.T. : 119   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.1.8 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή 3 ins 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας 

και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 

2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, 

συνδέσεως και δοκιμών  πιέσεως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, 

όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης 

φύσεως δομικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από 

σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους 

αποκατάστασης στην αρχική μορφή με έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. 

(1 m)  Διαμέτρου 3 ins 

 

 

A.T. : 120   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.1.5.2 Χαλκοσωλήνας σε ευθύγραμμα τεμάχια, Εξωτερικής διαμέτρου Φ15mm, 

Πάχους τοιχώματος 1,0mm. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 

Χαλκοσωλήνας σε ευθύγραμμα τεμάχια, για διοχέτευση νερού, πλήρως τοποθετημένος με όλα τα ειδικά 

τεμάχια συνδέσεως ακόμη και προς σωλήνες άλλου υλικού (σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ), υλικά 

στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως. 

Συμπεριλαμβάνεται κάθε εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. 

 Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: 

της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της 

κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή 

διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Ο χαλκοσωλήνας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού 

ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και 

Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές 

(Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με 

βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, 

μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

Εξωτερικής διαμέτρου Φ15mm, Πάχους τοιχώματος 1,0mm.  (1 m) 

 

 

A.T. : 121   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.1.6.2 Χαλκοσωλήνας σε ευθύγραμμα τεμάχια, Εξωτερικής διαμέτρου Φ18mm, 

Πάχους τοιχώματος 1,0mm. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 

Χαλκοσωλήνας σε ευθύγραμμα τεμάχια,  για διοχέτευση νερού, πλήρως τοποθετημένος με όλα τα ειδικά 

τεμάχια συνδέσεως ακόμη και προς σωλήνες άλλου υλικού (σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ), υλικά 

στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως. 

Συμπεριλαμβάνεται κάθε εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: 

της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της 

κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή 

διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Ο χαλκοσωλήνας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού 

ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και 

Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές 

(Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με 

βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, 
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μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

Εξωτερικής διαμέτρου Φ18mm, Πάχους τοιχώματος 1,0mm. (1 m) 

   

  

A.T. : 122   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.1.7.3 Χαλκοσωλήνας σε ευθύγραμμα τεμάχια, Εξωτερικής διαμέτρου Φ22mm, 

Πάχους τοιχώματος 1,2mm. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 

Χαλκοσωλήνας σε ευθύγραμμα τεμάχια, για διοχέτευση νερού, πλήρως τοποθετημένος με όλα τα ειδικά 

τεμάχια συνδέσεως ακόμη και προς σωλήνες άλλου υλικού (σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ), υλικά 

στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως. 

Συμπεριλαμβάνεται κάθε εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: 

της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της 

κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή 

διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Ο χαλκοσωλήνας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού 

ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και 

Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες 

Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και 

διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα 

διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for 

Accredi tation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) 

αυτής. Εξωτερικής διαμέτρου Φ22mm, Πάχους τοιχώματος 1,2mm. (1 m) 

   

 

A.T. : 123   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.1.8.6 Χαλκοσωλήνας σε ευθύγραμμα τεμάχια, Εξωτερικής διαμέτρου Φ28mm, 

Πάχους τοιχώματος 1,2mm. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 

Χαλκοσωλήνας σε ευθύγραμμα τεμάχια, για διοχέτευση νερού, πλήρως τοποθετημένος με όλα τα ειδικά 

τεμάχια συνδέσεως ακόμη και προς σωλήνες άλλου υλικού (σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ), υλικά 

στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως. 

Συμπεριλαμβάνεται κάθε εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: 

της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της 

κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή 

διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Ο χαλκοσωλήνας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού 

ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και 

Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές 

(Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με 

βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, 

μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

Εξωτερικής διαμέτρου Φ28mm, Πάχους τοιχώματος 1,2mm. (1 m) 

  

 

A.T. : 124   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.1.9.6 Χαλκοσωλήνας σε ευθύγραμμα τεμάχια, Εξωτερικής διαμέτρου Φ35mm, 

Πάχους τοιχώματος 1,2mm. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 

Χαλκοσωλήνας σε ευθύγραμμα τεμάχια, για διοχέτευση νερού, πλήρως τοποθετημένος με όλα τα ειδικά 

τεμάχια συνδέσεως ακόμη και προς σωλήνες άλλου υλικού (σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ), υλικά 
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στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως. 

Συμπεριλαμβάνεται κάθε εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: 

της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της 

κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή 

διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Ο χαλκοσωλήνας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού 

ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και 

Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές 

(Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με 

βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, 

μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

Εξωτερικής διαμέτρου Φ35mm, Πάχους τοιχώματος 1,2mm. 

 

  

 

A.T. : 125   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8540.1.7.3 Θερμική μόνωση σωληνώσεων, με σωλήνες από μονωτικό αφρώδες 

ελαστικό, πάχους 9 mm, για διάμετρο σωλήνα 15mm 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Θερμική μόνωση σωληνώσεων, με σωλήνες από μονωτικό αφρώδες ελαστικό με δομή κλειστών κυψελίδων. 

Ολοι οι αρμοί (ενώσεις) του μονωτικού υλικού θα είναι συγκεκολλημένοι με ειδική κόλλα και 

περασμένοι με κατάλληλη αυτοκόλλητη ταινία. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η μόνωση κάθε είδους ειδικού τεμαχίου (γωνίες, καμπύλες, ταυ, 

μούφες, συστολές, φλάντζες κλπ). 

Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά 

επικολλήσεως και στερεώσεως της μονώσεως καθώς και την απαιτούμενη εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως. (ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX)     (1 m). Πάχους μόνωσης 9mm 

Για διάμετρο σωλήνα 15 mm 

  

 

A.T. : 126   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8540.1.7.4 Θερμική μόνωση σωληνώσεων, με σωλήνες από μονωτικό αφρώδες 

ελαστικό, πάχους 9 mm, για διάμετρο σωλήνα 18mm 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Θερμική μόνωση σωληνώσεων, με σωλήνες από μονωτικό αφρώδες ελαστικό με δομή κλειστών κυψελίδων. 

Ολοι οι αρμοί (ενώσεις) του μονωτικού υλικού θα είναι συγκεκολλημένοι με ειδική κόλλα και 

περασμένοι με κατάλληλη αυτοκόλλητη ταινία. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η μόνωση κάθε είδους ειδικού τεμαχίου (γωνίες, καμπύλες, ταυ, 

μούφες, συστολές, φλάντζες κλπ). Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου με τα απαραίτητα υλικά 

και μικροϋλικά επικολλήσεως και στερεώσεως της μονώσεως καθώς και την απαιτούμενη εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως. (ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX) ,(1 m) Πάχους μόνωσης 9mm  

Για διάμετρο σωλήνα 18 mm 

   

  

A.T. : 127   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8040.50.2.22 Πλαστικός σωλήνας δικτύων νερού δικτυωμένου πολυαιθυλενίου 

(XPE/VPE) Φ16/2,0 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας δικτύων νερού, δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (XPE/VPE), εξωτερικής 

διαμέτρου/πάχους τοιχώματος Φ16/2,0mm, oριακών συνθηκών λειτουργίας 10 bar/95 C, τοποθετημένος 

με όλα τα ειδικά μπρούντζινα τεμάχια σύνδεσης, υλικά  στερέωσης (απαγορεύεται η στερέωση με 

βελόνες) και συγκόλλησης, δηλαδή σωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ κλπ., στον τόπο του έργου και εργασία 

για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση. 
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Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: της 

διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της κατασκευής 

φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και 

προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με έντεχνο τρόπο, 

σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. Ο σωλήνας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και 

απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων 

θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και 

Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, 

εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από 

φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for 

Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

 (1 m) 

   

  

A.T. : 128   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8040.10.2.3 Πλαστικός σωλήνας σπιράλ πολυαιθυλενίου PE, προστασίας σωλήνων 

μέχρι Φ 25 mm , (Dονομ/εσωτ) = 32/27 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας σπιράλ πολυαιθυλενίου PE, εύκαμπτος, για προστασία σωλήνα μέχρι Dεξ = Φ 25 mm, 

(Dονομ/εσωτ) = 32/27 mm, κόκκινος ή μπλε, εγκιβωτισμένος εντός σκυροδέματος, πλήρως τοποθετημένος με 

όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης, στερέωσης και συγκόλλησης (πλην των ρακόρ), στον τόπο του έργου και 

εργασία για πλήρη  εγκατάσταση και σύνδεση. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις  

ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης 

φύσεως δομικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα 

κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην 

αρχική μορφή με έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. (1 m) 

   

  

A.T. : 129   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8037.Ε.9.3 Ρακόρ ορειχάλκινο, για πλαστικούς σωλήνες από δικτυωμένο 

πολυαιθυλένιο (PE-Χa), διαμέτρου Φ16,0 X 2,2 mm 1/2" 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 

Ρακόρ ορειχάλκινο, κατάλληλο για πλαστικούς σωλήνες από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (PE-Χa), 

διαμέτρου Φ16,0 X 2,2 mm 1/2", πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση ύδρευσης ή θέρμανσης. 

Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά σύνδεσης.  (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 130   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8131.31.1.10 Bαλβίδα διακοπής (διακόπτης) σφαιρική, ευθεία ή γωνιακή, 

ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, με ροζέτα, διαμέτρου 1/2 ins 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Bαλβίδα διακοπής ( διακόπτης ) σφαιρική, ευθεία ή γωνιακή, ορειχάλκινη, 

επιχρωμιωμένη, με ροζέτα, διαμέτρου 1/2 ins, με τα μικροϋλικά  συνδέσεως και την 

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 131   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8102.1.1.1 Σφαιρική βάνα (BALL VALVE), βαρέως τύπου, με λαβή, ορειχάλκινη, 

διαμέτρου 1/2 ins 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Σφαιρική βάνα (BALL VALVE), βαρέως τύπου, με λαβή, ορειχάλκινη, διαμέτρου 1/2 ins, με τα 

μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.  (1 τεμ) 
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A.T. : 132   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8102.1.1.2 Σφαιρική βάνα (BALL VALVE), βαρέως τύπου, με λαβή, ορειχάλκινη, 

διαμέτρου 3/4 ins 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Σφαιρική βάνα (BALL VALVE), βαρέως τύπου, με λαβή, ορειχάλκινη, διαμέτρου 3/4 ins, με τα 

μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 133   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8102.1.1.3 Σφαιρική βάνα (BALL VALVE), βαρέως τύπου, με λαβή, ορειχάλκινη, 

διαμέτρου 1 ins 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Σφαιρική βάνα (BALL VALVE), βαρέως τύπου, με λαβή, ορειχάλκινη, διαμέτρου 1 ins, με τα 

μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 134   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8102.1.1.5 Σφαιρική βάνα (BALL VALVE), βαρέως τύπου, με λαβή, ορειχάλκινη, 

διαμέτρου 1 1/2ins 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Σφαιρική βάνα (BALL VALVE), βαρέως τύπου, με λαβή, ορειχάλκινη, διαμέτρου 1 1/2 ins, με τα 

μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 135   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8102.1.1.6 Σφαιρική βάνα (BALL VALVE), βαρέως τύπου, με λαβή, ορειχάλκινη, 

διαμέτρου 2 ins 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Σφαιρική βάνα (BALL VALVE), βαρέως τύπου, με λαβή, ορειχάλκινη, διαμέτρου 2 ins, με τα 

μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 136   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8102.1.1.8 Σφαιρική βάνα (BALL VALVE), βαρέως τύπου, με λαβή, ορειχάλκινη, 

διαμέτρου 3 ins 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Σφαιρική βάνα (BALL VALVE), βαρέως τύπου, με λαβή, ορειχάλκινη, διαμέτρου 3 ins, με τα 

μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 137   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8138.1.3 Κρουνός εκροής (βρύση), κοινός, ορειχάλκινος, διαμέτρου 1/2 ins 

 (DN 15) 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Κρουνός εκροής (βρύση), κοινός, ορειχάλκινος, με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία 

πλήρους εγκαταστάσεως. (1 τεμ)  Διαμέτρου 1/2 ins (DN 15) 

   

  

A.T. : 138   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8138.1.4 Κρουνός εκροής (βρύση), κοινός, ορειχάλκινος, διαμέτρου 3/4 ins 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Κρουνός εκροής (βρύση), κοινός, ορειχάλκινος, με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία 

πλήρους εγκαταστάσεως. (1 τεμ)  Διαμέτρου 3/4 ins 
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A.T. : 139   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8125.1.6 Βαλβίδα αντεπιστροφής, ορειχάλκινη, Με γλωτίδα (κλαπέ), συνδεομένη 

με σπείρωμα  διαμέτρου 2  ins 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Βαλβίδα αντεπιστροφής, ορειχάλκινη, κατακόρυφης ή οριζόντιας τοποθέτησης, με λυόμενο πώμα για 

επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 

τοποθέτησης (1 τεμ)  Με γλωτίδα (κλαπέ), συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου   2  ins 

   

  

A.T. : 140   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8608.13.6 Φίλτρο νερού ή ατμού από ορείχαλκο, τύπου Υ, κοχλιωτό, PN16, 

διαμέτρου 1 1/2 ins 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Φίλτρο νερού ή ατμού από ορείχαλκο τύπου Υ, κοχλιωτό, PN16, διαμέτρου 1 1/2 ins με τα μικροϋλικά 

και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως (1 τεμ)  Κοχλιωτό 

   

  

A.T. : 141   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8608.13.10 Φίλτρο νερού ή ατμού από ορείχαλκο, τύπου Υ, κοχλιωτό, PN16, 

διαμμέτρου  4 ins 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Φίλτρο νερού ή ατμού από ορείχαλκο τύπου Υ, κοχλιωτό, PN16, διαμμέτρου 4 ins με τα μικροϋλικά 

και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  (1 τεμ)  Κοχλιωτό 

  

   

  

A.T. : 142   

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.1.3.1 Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα), 10 atm, πλαστική, ευθείας 

ροής, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 3/4 in με απώλ.< 0,3m στα 5 m3/h 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ευθείας ροής, με χαμηλές απώλειες, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής 

λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow controller), εσωτερικής 

εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας.  

Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και 

δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Η09.1.3. 1   Χωρίς μηχανισμό 

ρύθμισης πίεσης Διατομής  3/4 in με απώλ.< 0,3m στα 5 m3/h Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

   

  

A.T. : 143   

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Η09.1.1.2 Ηλεκτρονικός προγραμματιστής ποτίσματος τάσης λειτουργίας: 

εισόδου 220V AC, εξόδου 24V DC, 6 στάσεων πλήρης 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Ηλεκτρονικός προγραμματιστής ποτίσματος τάσης λειτουργίας: εισόδου 220V AC, εξόδου 24V DC, 6 

στάσεων πλήρης, με τα υλικά και τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 

συνδέσεως, κατά τα λοιπά όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Tεχνική Περιγραφή, στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, 

εγκατάσταση, συνδέσεις, δοκιμές και έλεγχοι για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 144   

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Η09.1.1.6 Ηλεκτρονικός προγραμματιστής ποτίσματος τάσης λειτουργίας: 

εισόδου 220V AC, εξόδου 24V DC, 12 στάσεων πλήρης 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Ηλεκτρονικός προγραμματιστής ποτίσματος τάσης λειτουργίας: εισόδου 220V AC, εξόδου 24V DC, 12 

στάσεων πλήρης, με τα υλικά και τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως, 

κατά τα λοιπά όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Tεχνική Περιγραφή, στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα 
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λοιπά συμβατικά τεύχη. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, εγκατάσταση, συνδέσεις, δοκιμές 

και έλεγχοι για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

 

 

A.T. : 145   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.1.6.72 Φρεάτιο πλαστικό, συνδέσεως ηλεκτροβανών, διαστάσεων 50 x 60 cm, 

με καπάκι. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Φρεάτιο πλαστικό, συνδέσεως ηλεκτροβανών, διαστάσεων 50 x 60 cm, με καπάκι, δηλαδή:  εκσκαφή σε 

οποιοδήποτε έδαφος, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10cm, προμήθεια, 

προσκόμιση και τοποθέτηση του πλαστικού φρεατίου, εξαγωγή, φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων 

εκσκαφής με κάθε μέσο σε θέση  προσωρινής απόθεσης, της εκφόρτωσης, της διάστρωσης ή συσσώρευσης 

για φόρτωση,  της φόρτωσης, της μεταφοράς προς απόρριψη και της απόρριψης σε θέση επιτρεπτή από 

τις Αρμόδιες Αρχές. (1 τεμ) Διαστάσεων 50x 60 cm 

   

  

A.T. : 146   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8603.3.13.5 Συλλεκτοδιανομέας συστήματος άρδευσης, διαμέτρου 1 1/4", 

ορειχάλκινος,  με 5 (πέντε) κυκλώματα (έξοδοι) 1". 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Συλλεκτοδιανομέας συστήματος, άρδευσης, διαμέτρου 1 1/4", ορειχάλκινος, πλήρως εγκατεστημένος 

που αποτελείται από: α. Ενα ορειχάλκινο συλλέκτη 1 1/4", με 5 (πέντε) κυκλώματα (έξοδοι) 1", με κατάλληλο 

διακόπτη ολικής παροχής και ρακόρ στην είσοδό του. β. Τα αντίστοιχα ρακόρ και μίνι σφαιρικό διακόπτη σε 

κάθε αναχώρηση. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση όλων των παραπάνω, σύνδεση προς τα 

δίκτυα, έλεγχοι και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 147   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9315.1.3.4 Σωλήνας πολυαιθυλενίου 2ης γενιάς προστασίας καλωδίων (σ.63, mrs 

8, pe 80) κατά din 8074-8075, διαμέτρου 63mm, πάχους τοιχώματος 5,8mm, PN 10atm, για διέλευση 

καλωδίων ισχυρών ή ασθενών ρευμάτων ή προστασίας υπόγειων δικτύων, πλήρως  τοποθετημένος 

εντός χάνδακος. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Σωλήνας πολυαιθυλενίου 2ης γενιάς προστασίας καλωδίων (σ.63, mrs 8, pe 80) κατά din  8074-8075, 

διαμέτρου 63mm, πάχους τοιχώματος 5,8mm, PN 10atm, κατάλληλος για την κατασκευή  υπόγειου 

δικτύου διέλευσης καλωδίων ισχυρών ή ασθενών ρευμάτων ή για την προστασία υπόγειου δικτύου 

σωλήνων θέρμανσης και λοιπών δικτύων, συγκροτούμενου  από επί μέρους τεμάχια (με ειδική κόλλα) 

και πλήρης εγκατάσταση αυτού εντός χάνδακα κατάλληλου βάθους.     

Στην τιμή περιλαμβάνονται ο απαιτούμενος οδηγός από γαλβανισμένο σύρμα 5mm2 για την κατασκευή 

υπογείου δικτύου διελεύσεως ηλεκτρικών καλωδίων και όλα τα ειδικά τεμάχια ή σύνδεσμοι κάθε 

είδους και σχήματος, τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 

συνδέσεως σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. (1 m) 

   

  

A.T. : 148   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9315.1.3.5 Σωλήνας πολυαιθυλενίου 2ης γενιάς προστασίας καλωδίων (σ.63, mrs 

8, pe 80) κατά din 8074-8075, διαμέτρου 75mm, πάχους τοιχώματος 6,9mm, PN 10atm, για διέλευση 

καλωδίων ισχυρών ή ασθενών ρευμάτων ή προστασίας υπόγειων δικτύων, πλήρως  τοποθετημένος 

εντός χάνδακος. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Σωλήνας πολυαιθυλενίου 2ης γενιάς προστασίας καλωδίων (σ.63, mrs 8, pe 80) κατά din  8074-8075, 

διαμέτρου 75mm, πάχους τοιχώματος 6,9mm, PN 10atm, κατάλληλος για την κατασκευή  υπόγειου 

δικτύου διέλευσης καλωδίων ισχυρών ή ασθενών ρευμάτων ή για την προστασία υπόγειου δικτύου 

σωλήνων θέρμανσης και λοιπών δικτύων, συγκροτούμενου  από επί μέρους τεμάχια (με ειδική κόλλα) 

και πλήρης εγκατάσταση αυτού εντός χάνδακα κατάλληλου βάθους. Στην τιμή περιλαμβάνονται ο 

απαιτούμενος οδηγός από γαλβανισμένο σύρμα 5mm2 για την κατασκευή υπογείου δικτύου διελεύσεως 
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ηλεκτρικών καλωδίων και όλα τα ειδικά τεμάχια ή σύνδεσμοι κάθε είδους και σχήματος, τα υλικά συνδέσεως, 

στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως σύμφωνα και με τις εντολές της 

Υπηρεσίας. (1 m) 

     

  

A.T. : 149   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.2.2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο, διατομής 2 Χ 2,5 mm2 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών 

(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά 

στηρίγματα κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 

τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και 

πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. (1 m) Διατομής 2 Χ 2,5 mm2 

   

  

A.T. : 150   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8037.Ε.9.10 Ρακόρ ορειχάλκινο, για πλαστικούς σωλήνες από δικτυωμένο 

πολυαιθυλένιο (PE-Χa), διαμέτρου Φ22,0 X 3,0 mm 3/4" 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Ρακόρ ορειχάλκινο, κατάλληλο για πλαστικούς σωλήνες από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (PE-Χa), διαμέτρου 

Φ22,0 X 3,0 mm 3/4", πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση ύδρευσης ή θέρμανσης. Συμπεριλαμβάνονται 

τα υλικά σύνδεσης. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 151   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8037.Ε.9.12 Ρακόρ ορειχάλκινο, για πλαστικούς σωλήνες από δικτυωμένο 

πολυαιθυλένιο (PE-Χa), 

διαμέτρου Φ32,0 X 3,0 mm 1" 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Ρακόρ ορειχάλκινο, κατάλληλο για πλαστικούς σωλήνες από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (PE-Χa), 

διαμέτρου Φ32,0 X 3,0 mm 1", πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση ύδρευσης ή θέρμανσης. 

Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά σύνδεσης. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 152   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8035.14.2 Ρακόρ ορειχάλκινο διαμέτρου 3/4 ins 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 

Ρακόρ ορειχάλκινο, πλήρως τοποθετημένο. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά 

συνδέσεως, πλήρως τοποθετημένο και παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

Διαμέτρου  3/4  ins 

   

  

A.T. : 153   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8035.14.3 Ρακόρ ορειχάλκινο διαμέτρου 1 ins 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Ρακόρ ορειχάλκινο, πλήρως τοποθετημένο. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά 

συνδέσεως, πλήρως τοποθετημένο και παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ)  

Διαμέτρου  1   ins 

   

  

A.T. : 154   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8035.14.4 Ρακόρ ορειχάλκινο διαμέτρου 1 1/4 ins 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Ρακόρ ορειχάλκινο, πλήρως τοποθετημένο. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά 

συνδέσεως, πλήρως τοποθετημένο και παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

Διαμέτρου  1 1/4  ins 
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A.T. : 155   

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.1Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 16 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά EN 

12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  

ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης 

φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση 

επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Η01.1. 1  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 16 mm 

 

    

A.T. : 156   

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.2Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 20 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά EN 

12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  

ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης 

φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση 

επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Η01.1. 2  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 20 mm 

 

    

A.T. : 157   

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.3.2 Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ, ονομαστικής διαμέτρου Φ 6 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Μικροσωλήνας άρδευσης από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDΡΕ), ή PVC, ονομαστικής πίεσης 10 

atm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων 

(λήψεις, ταυ, πλαστικές λόγχες στήριξης κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή 

σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις σταλακτών ή μικροεκτοξευτήρων, οι ρυθμίσεις και οι δοκιμές, σύμφωνα με 

την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Η01.3. 2  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 6 mm 

 

   

A.T. : 158   

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.2.4.1 Σταλακτηφόροι Φ 20 mm από ΡΕ με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες, 

αποστάσεις σταλακτών 33 cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Σταλακτηφόροι Φ20 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες, με λαβύρινθο μακράς 

διαδρομής και θάλαμο αυτορύθμισης με μεμβράνη, με ομοιομορφία παροχής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες κατηγορίας  A', για πίεση  λειτουργίας από 0,80 έως 3,50 atm. Προμήθεια 

σωλήνων, εξαρτημάτων σύνδεσης και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση και πλήρης 

εγκατάσταση σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.  

Η08.2.4. 1  Αποστάσεις σταλακτών  33 cm 

 

   

A.T. : 159   

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.2.3.1 Σταλακτηφόροι Φ 16 ή Φ 17 mm από ΡΕ με αυτορυθμιζόμενους 

σταλάκτες, αποστάσεις σταλακτών  33 cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες, με λαβύρινθο 

μακράς διαδρομής και θάλαμο αυτορύθμισης με μεμβράνη, με ομοιομορφία παροχής σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες  κατηγορίας  A', για πίεση  λειτουργίας από 0,80 έως 3,50 

atm. Προμήθεια σωλήνων, εξαρτημάτων σύνδεσης και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου, 

προσέγγιση και πλήρης εγκατάσταση σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με 

την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της 

τάφρου. Η08.2.3. 1  Αποστάσεις σταλακτών  33 cm 
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A.T. : 160   

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.1.1 Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Σταλάκτης επικαθήμενος, αυτορυθμιζόμενος, αυτοκαθαριζόμενος, επισκέψιμος, για πίεση  λειτουργίας από 

0,6 έως 4,00 atm.  Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία 

τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα  με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-

01-00. 

 

   

1.2.2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
A.T. : 161   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.31.2.2 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C., κατά ΕΛΟΤ 686 / 

Βαρέως τύπου, διαμέτρου 40mm, χρώματος γκρι ανοικτού 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C, κατά ΕΛΟΤ 686 / Βαρέως τύπου, διαμέτρου 40 mm, 

χρώματος γκρι ανοικτού, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας πλήρως 

τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά 

συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και μηχανικής 

προστασίας με ισχυρή τσιμεντοκονία.  

Στην  τιμή συμπεριλαμβάνονται  και οι  δαπάνες για τις ακόλουθες  εργασίες, όπου απαιτούνται, 

ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως  δομικών υλικών, της 

κατασκευής φέροντος  πλαισίου  από  κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ)  για την ασφαλή 

διέλευση και  προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης  στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. (1 m) 

   

  

A.T. : 162   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.31.2.3 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C., κατά ΕΛΟΤ 686 / 

Βαρέως τύπου, διαμέτρου 50mm, χρώματος γκρι ανοικτού 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C, κατά ΕΛΟΤ 686 / Βαρέως τύπου, διαμέτρου 50 mm, 

χρώματος γκρι ανοικτού, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας πλήρως 

τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά 

συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και μηχανικής 

προστασίας με ισχυρή τσιμεντοκονία.  

Στην  τιμή συμπεριλαμβάνονται  και οι  δαπάνες για τις ακόλουθες  εργασίες, όπου απαιτούνται, 

ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως  δομικών υλικών, της 

κατασκευής φέροντος  πλαισίου  από  κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ)  για την ασφαλή 

διέλευση και  προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης  στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. (1 m) 

   

  

A.T. : 163   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.31.2.5 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C., κατά ΕΛΟΤ 686 / 

Βαρέως τύπου, διαμέτρου 75 mm, χρώματος γκρι ανοικτού 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C, κατά ΕΛΟΤ 686 / Βαρέως τύπου, διαμέτρου 75 mm, 

χρώματος γκρι ανοικτού, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας πλήρως 

τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά 

συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και μηχανικής 

προστασίας με ισχυρή τσιμεντοκονία. 

Στην  τιμή συμπεριλαμβάνονται  και οι  δαπάνες για τις ακόλουθες  εργασίες, όπου απαιτούνται, 

ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως  δομικών υλικών, της 

κατασκευής φέροντος  πλαισίου  από  κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ)  για την ασφαλή 

διέλευση και  προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης  στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. (1 m) 
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A.T. : 164   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.31.2.6 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C., κατά ΕΛΟΤ 686 / 

Βαρέως τύπου, διαμέτρου 90 mm, χρώματος γκρι ανοικτού 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C, κατά ΕΛΟΤ 686 / Βαρέως τύπου, διαμέτρου 90 mm, 

χρώματος γκρι ανοικτού, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας πλήρως 

τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά 

συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και μηχανικής 

προστασίας με ισχυρή τσιμεντοκονία. 

Στην  τιμή συμπεριλαμβάνονται  και οι  δαπάνες για τις ακόλουθες  εργασίες, όπου απαιτούνται, 

ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως  δομικών υλικών, της 

κατασκευής φέροντος  πλαισίου  από  κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ)  για την ασφαλή 

διέλευση και  προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης  στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. (1 m) 

   

  

A.T. : 165   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.31.2.7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C., κατά ΕΛΟΤ 686 / 

Βαρέως τύπου, διαμέτρου 100 mm, χρώματος γκρι ανοικτού 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C, κατά ΕΛΟΤ 686 / Βαρέως τύπου, διαμέτρου 100 mm, 

χρώματος γκρι ανοικτού, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας πλήρως 

τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά 

συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και μηχανικής 

προστασίας με ισχυρή τσιμεντοκονία. 

Στην  τιμή συμπεριλαμβάνονται  και οι  δαπάνες για τις ακόλουθες  εργασίες, όπου απαιτούνται, 

ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως  δομικών υλικών, της 

κατασκευής φέροντος  πλαισίου  από  κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ)  για την ασφαλή 

διέλευση και  προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης  στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. (1 m) 

   

  

A.T. : 166   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.31.2.9 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C., κατά ΕΛΟΤ 686 / 

Βαρέως τύπου, διαμέτρου 125mm, χρώματος γκρι ανοικτού 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C, κατά ΕΛΟΤ 686 / Βαρέως τύπου, διαμέτρου 125 mm, 

χρώματος γκρι ανοικτού, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας πλήρως 

τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά 

συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και μηχανικής 

προστασίας με ισχυρή τσιμεντοκονία. 

Στην  τιμή συμπεριλαμβάνονται  και οι  δαπάνες για τις ακόλουθες  εργασίες, όπου απαιτούνται, 

ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως  δομικών υλικών, της 

κατασκευής φέροντος  πλαισίου  από  κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ)  για την ασφαλή 

διέλευση και  προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης  στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. (1 m) 

   

  

A.T. : 169   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8072.2.6 Σχάρα απορροής ομβρίων από χυτοσίδηρο, κατά  ΕΝ 124 κλάσης Β125, 

αντοχής 12,5t. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Σχάρα απορροής ομβρίων από χυτοσίδηρο, κατά  ΕΝ 124 κλάσης Β125, αντοχής 12,5t, με την κορνίζα 

στήριξης, πλήρως εγκατεστημένη. (1 kg) 



89 
 

  

  

A.T. : 172   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8046.1.1.1 Σιφώνι δαπέδου οικιακού τύπου, κλάσεως Κ3 κατά DIN 19599,  με 

εισόδους έως τέσσερεις Φ40mm και έξοδο Φ50mm,  με  εσχάρα αφαιρετή  μεταλλική  ανοξείδωτη 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Σιφώνι δαπέδου οικιακού τύπου, κλάσεως Κ3 κατά DIN 19599, με εισόδους έως τέσσερεις Φ40mm και 

έξοδο Φ50mm, με εσχάρα αφαιρετή μεταλλική ανοξείδωτη, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και εργασία 

πλήρους εγκατάστασης. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 173   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8054.1.1.6 Πώμα (τάπα) καθαρισμού, πλαστικό από PVC, διαμέτρου 100 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Πώμα (τάπα) καθαρισμού, κατασκευασμένη από πλαστικό PVC, βιδωτό, διαμέτρου 100mm, πλήρες, με το 

ειδικό τεμάχιο (σώμα) πάνω στο οποίο βιδώνεται το πώμα, τα μικροϋλικά και την εργασία για πλήρη 

τοποθέτηση και σύνδεση. (1 τεμ) 

 

 

A.T. : 174   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8054.32.8 Τάπα δαπέδου καθαρισμού ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη, διάστασης 

Φ100mm. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Τάπα δαπέδου καθαρισμού ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη, διάστασης Φ100mm, με  όλα  τα υλικά  και 

μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης  καθώς  και η  εργασία  πλήρους εγκατάστασης,σύνδεσης, ελέγχων και 

δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

 

 

A.T. : 098   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6107.2.4.1 Μεταλλικές κατασκευές από χάλυβα ψυχράς εξελάσεως γαλβανισμένο 

εν θερμώ, μετά της δαπάνης βαφής με δύο στρώσεις primer ειδικού για γαλβανισμένες επιφάνειες 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102 

Μεταλλικές κατασκευές (πλην κουφωμάτων, κλιμάκων και κιγκλιδωμάτων) οποιωνδήποτε συνολικών 

διαστάσεων και σχεδίου, από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα ψυχράς εξελάσεως, οποιωνδήποτε 

διατομών, διαστάσεων και μορφών, πλήρως συναρμολογημένες με οποιαδήποτε μέθοδο, τοποθετημένες 

και βαμμένες με δύο στρώσεις primer ειδικού για γαλβανισμένες επιφάνειες. Η ποιότητα των χαλύβων 

κατασκευής ορίζεται από την Μελέτη και τα Σχέδια του Έργου. Επισημαίνεται ότι σε θέσεις 

συγκολλήσεων επί τόπου του έργου θα γίνεται πλήρης καθαρισμός της γύρω περιοχής (από ίχνη 

οξειδώσεων, κατάλοιπα συγκολλήσεων κλπ), επιμελής λείανση των επιφανειών των συγκολλήσεων και θα 

ακολουθεί τοπικό ψυχρό γαλβάνισμα με ψεκασμό. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας 

εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις λεπτομέρειες των εγκεκριμένων από την Υπηρεσία 

κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της 

Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε 

οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες χρήσης των πάσης 

φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και 

απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών, μικροϋλικών και βοηθητικών 

υλικών κατασκευής, συναρμολόγησης, σύνδεσης, συγκόλλησης, στερέωσης, βαφής ως άνω, σφράγισης  

αρμών κλπ μετά φθοράς και απομείωσης, οι δαπάνες όλων των μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων μέχρι 

την θέση της τελικής ενσωμάτωσης των μεταλλικών κατασκευών στο έργο, οι δαπάνες διάθεσης 

εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, βοηθητικού εξοπλισμού, εργαλείων και ανυψωτικών μέσων 

και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την 

έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας.  

Επιμέτρηση σε χιλιόγραμμα πλήρως περαιωμένης κατασκευής. (1 kg) 
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A.T. : 175   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8217.7.4.111 Δίδυμο αντλητικό συγκρότημα, λυμάτων, καθαρών και ομβρίων 

υδάτων, παροχής ανά αντλία 25,00 m3/h για μανομετρικό  ύψος 10,00  mΥΣ 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Δίδυμο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, καθαρών και ομβρίων υδάτων, το οποίο αποτελείται από δύο 

υποβρύχιες ανοξείδωτες αντλίες, παροχής ανά αντλία 25,0 m3/h για μανομετρικό ύψος 10,00 mΥΣ, για 

ελεύθερο πέρασμα στερεών Φ 10mm. Οι αντλίες φέρουν ενσωματωμένους τους πλωτηροδιακόπτες και τις 

βαλβίδες αντεπιστροφής. Στην τιμή περιλαμβάνεται ο ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου - αυτοματισμού, 

ο οποίος θα διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων με ένδειξη στάθμης, επαφή επικοινωνίας με BMS, 

έλεγχο στάθμης με πλωτηροδιακόπτες, ενσωματωμένη σειρήνα συναγερμού κλπ δυνατότητες που 

διασφαλίζουν την αυτόματη λειτουργία και προστασία του συγκροτήματος. 

Το περίβλημα και η πτερωτή των αντλιών είναι κατασκευασμένα από συνθετικό υλικό PP-GF30, ενώ το 

περίβλημα του κινητήρα τους από ανοξείδωτο χάλυβα. Κατά τα λοιπά όπως αναλυτικά περιγράφονται στην 

Tεχνική Περιγραφή, στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται, οι ηλεκτρικές συνδέσεις ως τον ηλεκτρικό πίνακα παροχής, καθώς και οι 

υδραυλικές συνδέσεις με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου 

του έργου, εγκατάσταση, συνδέσεις, δοκιμές και έλεγχοι, για παράδοση του συγκροτήματος σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 176   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8141.2.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 

επιχρωμιωμένος, νιπτήρα, επικαθήμενος, διαμέτρου 1/2 ins 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 

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

και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης. Νιπτήρα, 

επικαθήμενοςΔιαμέτρου 1/2 ins (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 177   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8307.1.2.4 Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης, επίτοιχος, με το σύνολο των 

εξαρτημάτων του πλήρης (με αναμικτήρα επί του νιπτήρα). 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του, πλήρης. Περιλαμβάνονται επίσης η 

βαλβίδα, το σιφώνι, ο αναμικτήρας (επί του νιπτήρα) με τη σύνδεσή του προς τα δίκτυα θερμού-ψυχρού νερού 

μέσω γωνιακών διακοπτών χρωμέ  και τεμαχίων ευκάμπτων σωλήνων χρωμέ που φέρουν στα άκρα τους 

ρακόρ χρωμέ προσαρμογής με τον αναμικτήρα και τους γωνιακούς διακόπτες, η ανοξείδωτη θήκη υγρού 

σαπουνιού και η ανοξείδωτη θήκη χειροπετσετών με απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και 

συνδέσεως(στηρίγματα νιπτήρα, βίδες, τσιμεντοκονία κλπ) επί τόπου του έργου και η εργασία για παράδοση 

των πιο πάνω σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) Νιπτήρας πορσελάνης, επίτοιχος, διαστάσεων 

περίπου 40 Χ 50 cm 

 

   

A.T. : 178   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8307.1.3.3 Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του 

πλήρης (με αναμικτήρα), για άτομα με ειδικές ανάγκες. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης, επίτοιχου, ειδικού τύπου, κατάλληλου για άτομα με ειδικές 

ανάγκες (ΑΜΕΑ), με το σύνολο των εξαρτημάτων του, πλήρης. Περιλαμβάνονται η βαλβίδα, το σιφώνι, 

ο ειδικού τύπου αναμικτήρας με τη σύνδεση του προς τα δίκτυα θερμού - ψυχρού νερού, μέσω 

γωνιακών διακοπτών και τεμαχίων εύκαμπτων σωλήνων χρωμέ που φέρουν στα άκρα τους ρακόρ χρωμέ 

προσαρμογής με τον αναμικτήρα και τον γωνιακό διακόπτη, ο ειδικός καθρέπτης, η εταζέρα, η 

ανοξείδωτη θήκη υγρού σαπουνιού και η χαρτοθήκη χεριών και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή. Δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση όλων των υλικών και 

μικρουλικών (στηρίγματα  νιπτήρα, βίδες, τσιμεντοκονία κλπ), εγκατάσταση, συνδέσεις στα δίκτυα ύδρευσης 

και αποχέτευσης, έλεγχοι και δοκιμές, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 
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A.T. : 179   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8311.2.2.2 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, δύο σκαφών,  διαστάσεων 

εκάστης περίπου 35 x 40 x 20 cm, πλάτους  60 cm και συνολικού μήκους 1,40 m, με αναμικτήρα. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους 60 cm, με το σύνολο των εξαρτημάτων   του, πλήρης. 

Περιλαμβάνονται οι βαλβίδες, τα πώματα, ο σωλήνας υπεχείλισης τα  στηρίγματα, ο αναμικτήρας 

θερμού - ψυχρού νερού διαμέτρου 1/2 ins και το σιφώνι από πολυαιθυλένιο με τα υλικά και μικροϋλικά 

εγκατάστασης και σύνδεσης και την εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

Δύο σκαφών, διαστάσεων εκάστης περίπου 35 x 40 x 20 cm, Συνολικού μήκους νεροχύτη 1,40m 

 

 

A.T. : 180   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8311.2.1.2 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, μιάς σκάφης, διαστάσεων 

περίπου 35 x 40 x 20 cm, πλάτους  60 cm και συνολικού μήκους 1,20 m, με αναμικτήρα. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους 60 cm, με το σύνολο των εξαρτημάτων   του, πλήρης. 

Περιλαμβάνονται οι βαλβίδες, τα πώματα, ο σωλήνας υπεχείλισης τα  στηρίγματα, ο αναμικτήρας 

θερμού - ψυχρού νερού διαμέτρου 1/2 ins και το σιφώνι από πολυαιθυλένιο με τα υλικά και μικροϋλικά 

εγκατάστασης και σύνδεσης και την εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

Μιας σκάφης, διαστάσεων περίπου 35 x 40 x 20 cm, Συνολικού μήκους νεροχύτη 1,20m 

 

 

A.T. : 181   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8305.3.1.1 Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου από πορσελάνη, Ευρωπαϊκού 

(καθήμενου) τύπου, με δοχείο πλύσεως χαμηλής πιέσεως και το σύνολο των εξαρτημάτων τους. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου από πορσελάνη, Ευρωπαϊκού (καθήμενου) τύπου, με δοχείο πλύσεως 

χαμηλής πιέσεως και το σύνολο των εξαρτημάτων τους. Περιλαμβάνονται το δοχείο πλύσεως, με τη σύνδεση 

του προς το δίκτυο νερού μέσω γωνιακού διακόπτου χρωμέ και τεμαχίου εύκαμπτου χαλκοσωλήνα χρωμέ με 

ρακόρ  χρωμέ στα άκρα του για την προσαρμογή του, το κάθισμα με το κάλυμμα του (βαρέως τύπου) και την 

ανοξείδωτη χαρτοθήκη με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως επί τόπου του έργου και την 

εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (ενδεικτικού τύπου IDEAL STANDARD ή 

ισοδύναμου) (1 τεμ) 

  

 

A.T. : 182   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8305.1.1.6 Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από 

πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης (με ειδικού τύπου δοχείο πλύσεως) για άτομα 

με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως, από πορσελάνη, ειδικού τύπου, κατάλληλης για 

άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), με το σύνολο των εξαρτημάτων της, πλήρης. Περιλαμβάνονται η ειδική 

χειρολαβή καθώς και το ειδικού τύπου δοχείο πλύσεως από πορσελάνη μετά του ειδικού μηχανισμού, με τη 

σύνδεση του προς το δίκτυο νερού μέσω γωνιακού διακόπτου χρωμέ και τεμαχίου εύκαμπτου χαλκοσωλήνα 

χρωμέ με ρακόρ χρωμέ στα άκρα του για την προσαρμογή του, το ειδικό κάλυμμα του και την ειδική 

χαρτοθήκη, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή. 

Δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση όλων των υλικών και μικρουλικών, εγκατάσταση, συνδέσεις στα 

δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, έλεγχοι και δοκιμές, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(1 τεμ) 

   

  

A.T. : 183   

Άρθρο : ΟΙΚ  Ν\2124 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων - πλάτους βάσεως έως 3,00m ή μεγαλυτέρου 

των 3,00m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00m2 - σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με χρήση 

μηχανικών μέσων 

   Κωδικός αναθεώρησης:  
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Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων, σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με χρήση μηχανικών μέσων, ήτοι: εν 

γένει εκσκαφές πλάτους βάσεως έως 3,00m ή μεγαλυτέρου των 3,00m αλλά επιφανείας βάσεως έως 

12,00m2, σε οποιοδήποτε βάθος, εν ξηρώ ή εντός ύδατος του οποίου η στάθμη είτε ηρεμεί είτε 

υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαιτέρως). Η τιμή αφορά οποιαδήποτε 

ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη του Έργου, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή  

συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες: επιμελούς μόρφωσης των παρειών ή πρανών και του πυθμένα του 

ορύγματος, σποραδικής αντιστήριξης των παρειών - εφόσον και όπου κρίνεται αναγκαία, φορτοεκφορτώσεων 

και μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση στις θέσεις 

προσωρινής συσσώρευσης προς επανεπίχωση ή προς μεταφορά στις θέσεις οριστικής απόθεσης 

(απόρριψης). (1 m3 σε όγκο ορύγματος) 

  

 

A.T. : 184   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2162.1 Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωληνώσεων με άμμο λατομείου 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069 

Έδραση - εγκιβωτισμός και επικάλυψη σωληνώσεων (πλαστικών, PVC, πολυαιθυλενίου, μεταλλικών κλπ) 

δικτύων ή διέλευσης καλωδίων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, με άμμο λατομείου. Η τιμή αφορά 

οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τους όρους της αντίστοιχης 

ισχύουσας Τεχνικής Προδιαγραφής και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και 

σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια της άμμου λατομείου. 

β. Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στην θέση εκτέλεσης του 

έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση. 

γ. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγματα. 

δ. Η ισοπέδωση - συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και η ελαφρά συμπύκνωση των στρώσεων 

εγκιβωτισμού - έτσι ώστε να περιβάλλουν πλήρως τις σωληνώσεις - με ιδιαίτερη προσοχή για την 

αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή. Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με 

τις προβλεπόμενες από την Μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών). (1 m3) 

 

  

A.T. : 185   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9305.1.1 Πλέγμα σήμανσης υπόγειων σωληνώσεων και καλωδίων. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 

Πλέγμα σήμανσης υπόγειων σωληνώσεων και καλωδίων. Δηλαδή συνθετικό πλέγμα σήμανσης και 

προστασίας υπογείων καλωδίων και σωληνώσεων πλάτους 30cm, χρώματος κόκκινου για τη σήμανση 

ηλεκτρικών καλωδίων, πορτοκαλί για καλώδια ΟΤΕ, μπλε για σωλήνες ύδρευσης, κίτρινου για σωλήνες 

φωταερίου και καφέ για σωλήνες αποχέτευσης. Ητοι προμήθεια πλέγματος και τοποθέτηση αυτού στη θέση 

που ορίζεται στις λεπτομέρειες των σχεδίων και τις οδηγίες της επίβλεψης. (1 m) 

   

  

A.T. : 186   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2162.3.4 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 3Α 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων με θραυστό υλικό λατομείου 3Α. Ήτοι: έκριψη, διάστρωση κατά 

στρώσεις έως 30cm, διαβροχή και συμπύκνωση με κατάλληλα μέσα (δονητικές πλάκες, οδοστρωτήρες 

καταλλήλων διαστάσεων κλπ) μέχρις επίτευξης του υπό της Μελέτης καθοριζομένου βαθμού συμπύκνωσης 

- οπωσδήποτε όχι κατωτέρου του 95% της τροποποιημένης δοκιμής Proctor (PROCTOR MODIFIED). Η τιμή 

αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη του Έργου, τις αντίστοιχες 

ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών (θραυστού υλικού 

λατομείου 3Α, νερού διαβροχής κλπ), οι δαπάνες μεταφορών - από οποιαδήποτε απόσταση - επί τόπου 

του έργου μετά των απαιτουμένων φορτοεκφορτώσεων, οι δαπάνες πλαγίων μεταφορών εντός του 

εργοταξίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων 

και βοηθητικού εξοπλισμού και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, 

είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 
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A.T. : 187   

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β\ΝΔ01 Κοπή ασφαλτ/δέματος ή αόπλου ή ελαφρώς οπλισμένου 

σκυροδέματος με χρήση ειδικού ασφαλτοκόπτη, σε βάθος μέχρι 0,15m 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Για την ευθύγραμμη και συνεχή τομή πάχους μέχρι 0,15m, σε οποιουδήποτε τύπου ασφαλτοσκυρόδεμα ή 

άοπλο ή οπλισμένο (ελαφρώς) σκυρόδεμα, με χρήση ειδικού ασφαλτοκόπτη με μηχανικό τροχό (π.χ. 

τύπου TCC3 VIBROM ROBIN), ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις της ασφάλτου έξω από τα χαραγμένα 

όρια της κοπής. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: διάθεσης του απαιτουμένου μηχανικού εξοπλισμού 

και εργαλείων, μεταφορών αυτών επί τόπου του έργου με όλες τις απαραίτητες φορτοεκφορτώσεις, 

εκτέλεσης των απαιτουμένων προεργασιών, παροχής νερού τροφοδοσίας του μηχανήματος, 

ρευματοδότησης του κλπ, για την έντεχνη εκτέλεση της κοπής - ως άνω - στις απαιτούμενες και 

καθορισμένες θέσεις, καθαίρεσης - διάλυσης του αποκοπτόμενου τμήματος, φόρτωσης - μεταφοράς με 

κάθε μέσο και συσσώρευσης των προϊόντων καθαίρεσης προς φόρτωση καθώς και της φόρτωσης σε 

αυτοκίνητο - μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση - εκφόρτωσης και απόρριψης σε θέση επιτρεπτή από 

τις Αρμόδιες Αρχές. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τις εντολές της 

Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από της 

επιφανείας του εδάφους. Επιμέτρηση σε μέτρα μήκους τομής αόπλου ή ελαφρώς οπλισμένου σκυροδέματος 

ή ασφαλτοσκυροδέματος. (1 m) 

 

  

  

A.T. : 188   

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β\ΝΔ08.1.0 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και κατασκευή ασφαλτικής 

στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m, μετά της μεταφοράς των υλικών παρασκευής 

του ασφαλτομίγματος από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση παραγωγής καθώς και του 

ετοίμου ασφαλτομίγματος στην θέση διάστρωσης 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m, για υπόγεια και υπαίθρια 

έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και την μορφή της επιφανείας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν 

θερμώ - σε μόνιμη εγκατάσταση - με χρήση ασφάλτου οδοστρωσίας, αδρανών υλικών προερχομένων από 

παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους λατομείου και αντιυδροφίλου υλικού εφόσον απαιτείται, 

συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης (υλικών επί τόπου και εργασίας) πλήρους ασφαλτικής 

συγκολλητικής επάλειψης. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα 

σχέδια της Μελέτης, τους όρους της αντίστοιχης Τεχνικής Προδιαγραφής και τις εντολές της 

Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε στάθμη από της επιφανείας του 

εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες προμήθειας της ασφάλτου, του τυχόν απαιτουμένου 

αντιυδροφίλου παρασκευάσματος και όλων των απαραιτήτων αδρανών υλικών - σε ποσότητα και ποιότητα 

που θα καθοριστούν από την σχετική Μελέτη, οι δαπάνες μεταφορών τους - μετά των αναγκαίων 

φορτοεκφορτώσεων - από οποιαδήποτε απόσταση στην θέση παραγωγής του ασφαλτομίγματος, οι δαπάνες 

παρασκευής του ασφαλτομίγματος, οι δαπάνες μεταφοράς του ετοίμου ασφαλτομίγματος - μετά των 

αναγκαίων φορτοεκφορτώσεων - από την εγκατάσταση παραγωγής του στην θέση διάστρωσης επί τόπου 

των έργων, οι δαπάνες κάθε είδους σταλίας, οι δαπάνες χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων υλικών και 

ασφαλτομίγματος, οι δαπάνες διάστρωσης και συμπύκνωσης του ασφαλτομίγματος καθώς και κάθε άλλη 

δαπάνη υλικών - μηχανικού / βοηθητικού εξοπλισμού και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη 

και πλήρη κατασκευή της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας μετά της ασφαλτικής συγκολλητικής 

επάλειψης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρως κατασκευασμένης ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου 

πάχους 0,05m, μετά της μεταφοράς των υλικών παρασκευής του ασφαλτομίγματος από οποιαδήποτε 

απόσταση στη θέση παραγωγής καθώς και του ετοίμου ασφαλτομίγματος στην θέση διάστρωσης (1 m2) 

 

 

1.2.3. ΟΜΒΡΙΑ 
A.T. : 189   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.3.9 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή 4 ins, κατά ΕΛΟΤ 270, 

ελαφρού τύπου (κόκκινη ετικέττα)  

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 
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Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, κατά ΕΛΟΤ 270, ελαφρού τύπου (κόκκινη ετικέττα), δηλαδή 

σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση 

μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις 

ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης 

φύσεως δομικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα 

κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην 

αρχική μορφή με έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. (1 m) Διαμέτρου 4 ins 

   

  

A.T. : 190   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.3.8 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή 3 ins, κατά ΕΛΟΤ 270, 

ελαφρού τύπου (κόκκινη ετικέττα) 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή κατά ΕΛΟΤ 270, ελαφρού τύπου (κόκκινη ετικέττα), δηλαδή 

σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση 

μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις 

ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης 

φύσεως δομικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα 

κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην 

αρχική μορφή με έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. (1 m) Διαμέτρου 3 ins 

   

  

A.T. : 191   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8061.3.3.2 Στραγγιστήρας βρόχινων νερών πλάγιος (απορροή δώματος), με σώμα 

από πολυπροπυλένιο (PP), ανοξείδωτο δακτύλιο για στερέωση μεμβράνης στεγάνωσης και 

ανάστροφο καλάθι, διαμέτρου Φ100 mm. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 

Στραγγιστήρας βρόχινων νερών πλάγιος (απορροή δώματος), διαμέτρου Φ100 mm, κατάλληλος για 

τοποθέτηση σε μονωμένο δώμα. Ο στραγγιστήρας φέρει σώμα κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο (PP), 

ανοξείδωτο δακτύλιο για στερέωση μεμβράνης στεγάνωσης και ανάστροφο καλάθι, κατά τα λοιπά σύμφωνα 

με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, και 

σύνδεση, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά σύνδεσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης, για παράδοση σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 192   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8061.3.3.1 Στραγγιστήρας βρόχινων νερών πλάγιος (απορροή δώματος), με σώμα 

από πολυπροπυλένιο (PP), ανοξείδωτο δακτύλιο για στερέωση μεμβράνης στεγάνωσης και 

ανάστροφο καλάθι, διαμέτρου Φ70 mm. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 

Στραγγιστήρας βρόχινων νερών πλάγιος (απορροή δώματος), διαμέτρου Φ70 mm, κατάλληλος για 

τοποθέτηση σε μονωμένο δώμα. Ο στραγγιστήρας φέρει σώμα κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο (PP), 

ανοξείδωτο δακτύλιο για στερέωση μεμβράνης στεγάνωσης και ανάστροφο καλάθι, κατά τα λοιπά σύμφωνα 

με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, και 

σύνδεση, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά σύνδεσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης, για παράδοση σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

 

 

A.T. : 193   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8046.10.3.1 Σιφώνι απορροής ομβρίων, διαμέτρου Φ50mm, με έξοδο πλάγια, 

πλαστικό βαρέως τύπου, με μεταλλικό επιχρωμιωμένο σχαράκι. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  
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Σιφώνι απορροής ομβρίων διαμέτρου Φ50mm, με έξοδο πλάγια, πλαστικό βαρέως τύπου, με μεταλλικό 

επιχρωμιωμένο σχαράκι, με απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά  σύνδεσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης. 

(1 τεμ) 

     

 

A.T. : 194   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8061.3.2.3 Στραγγιστήρας βρόχινων νερών κάθετος (απορροή δώματος), με σώμα 

από πολυπροπυλένιο (PP), ανοξείδωτο δακτύλιο για στερέωση μεμβράνης στεγάνωσης, επέκταση 

ρύθμισης ύψους, σχαράκι ανοξείδωτο 150Χ150mm και τσιμούχα στεγάνωσης, διαμέτρου Φ100 mm. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Στραγγιστήρας βρόχινων νερών κάθετος (απορροή δώματος), διαμέτρου Φ100 mm, κατάλληλος για 

τοποθέτηση σε μονωμένο δώμα. Ο στραγγιστήρας φέρει σώμα κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο, 

ανοξείδωτο δακτύλιο για στερέωση μεμβράνης στεγάνωσης, επέκταση ρύθμισης ύψους, σχαράκι  

ανοξείδωτο 150Χ150mm και τσιμούχα στεγάνωσης, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, και σύνδεση, με όλα τα 

απαραίτητα μικροϋλικά σύνδεσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης, για παράδοση σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

 

 

A.T. : 195   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.110.3.2 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από P.V.C.- u  βαρέως τύπου, 

διαμέτρου 40 mm, χρώματος γκρι ανοικτού 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C-u βαρέως τύπου, χρώματος γκρι ανοικτού, για σύνδεση με 

συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά 

τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως, συνδέσεως και μηχανικής προστασίας με ισχυρή τσιμεντοκονία. Στην τιμή  

συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης 

τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της κατασκευής φέροντος 

πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του 

σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με έντεχνο τρόπο, σύμφωνα 

και με τις εντολές της Υπηρεσίας. Ο σωλήνας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα 

πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων 

θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και 

Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, 

εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από 

φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for 

Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

Διαμέτρου 40 mm. (1 m) 

 

 

A.T. : 196   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.110.3.5 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από P.V.C.- u  βαρέως τύπου, 

διαμέτρου 75 mm, χρώματος γκρι ανοικτού 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C-u βαρέως τύπου, χρώματος γκρι ανοικτού, για σύνδεση με 

συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά 

τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως, συνδέσεως και μηχανικής προστασίας με ισχυρή τσιμεντοκονία. Στην τιμή 

συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης 

τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της κατασκευής φέροντος 

πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του 

σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με έντεχνο τρόπο, σύμφωνα 

και με τις εντολές της Υπηρεσίας. Ο σωλήνας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα 

πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων 

θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και 
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Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, 

εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από 

φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for 

Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

Διαμέτρου 75 mm. (1 m) 

 

  

  

A.T. : 197   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.110.3.7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από P.V.C.- u βαρέως τύπου, 

διαμέτρου 100 mm, χρώματος γκρι ανοικτού 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C-u βαρέως τύπου, χρώματος γκρι ανοικτού, για σύνδεση με 

συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά 

τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως, συνδέσεως και μηχανικής προστασίας με ισχυρή τσιμεντοκονία. Στην τιμή  

συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης 

τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της κατασκευής φέροντος 

πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του 

σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις 

εντολές της Υπηρεσίας. Ο σωλήνας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά 

ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών 

και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες 

Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με 

βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, 

μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. Διαμέτρου 100 mm. (1 m) 

 

 

A.T. : 198   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.110.3.11 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από P.V.C.- u βαρέως 

τύπου, διαμέτρου 160 mm, χρώματος γκρι ανοικτού 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C-u βαρέως τύπου, χρώματος γκρι ανοικτού, για σύνδεση με 

συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά 

τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως, συνδέσεως και μηχανικής προστασίας με ισχυρή τσιμεντοκονία. Στην τιμή 

συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης 

τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της κατασκευής φέροντος 

πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του 

σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με έντεχνο τρόπο, σύμφωνα 

και με τις εντολές της Υπηρεσίας. Ο σωλήνας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα 

πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων 

θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και 

Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, 

εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από 

φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for 

Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

Διαμέτρου 160 mm. (1 m) 

 

  

A.T. : 199   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.110.3.12 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από P.V.C.- u βαρέως 

τύπου, διαμέτρου 200 mm, χρώματος γκρι ανοικτού 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C-u βαρέως τύπου, χρώματος γκρι ανοικτού, για σύνδεση με 
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συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά 

τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως, συνδέσεως και μηχανικής προστασίας με ισχυρή τσιμεντοκονία. Στην τιμή 

συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης 

τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της κατασκευής φέροντος 

πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του 

σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις 

εντολές της Υπηρεσίας. Ο σωλήνας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά 

ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών 

και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες 

Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με 

βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, 

μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. Διαμέτρου 200 mm. (1 m) 

   

  

A.T. : 201   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8066.2.2.14 Φρεάτιο απορροής ομβρίων, από  σκυρόδεμα, διαστάσεων 80 x 80 cm  

και βάθους από 0,50 m  έως 1,00 m, με χυτοσιδηρή σχάρα ομβρίων 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Φρεάτιο απορροής ομβρίων, κατασκευασμένο από σκυρόδεμα, βάθους από 0,50m  έως 1,00m, εσωτερικών 

διαστάσεων 0,80 x 0,80 m. Δηλαδή: - Εκσκαφή σε γαιώδες ή ημιβραχώδες έδαφος, με χρήση εργαλείων 

χειρός ή ελαφρών μηχανημάτων - Διάστρωση πυθμένα με άοπλο σκυρόδεμα C12/16 πάχους 15cm 

- Δόμηση των πλευρικών επιφανειών με οπλισμένο σκυρόδεμα των C12/16, πάχους 15cm 

- Τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου πλαστικού σωλήνα, τομής ημικυκλικής και 

σχήματος ημικυλινδρικού για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών 

- Επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του 

Φρεατίου - Χυτοσιδηρή σχάρα ομβρίων με πλαίσιο, κλάσης C250, αντοχής 25,0 τόννων, διαστάσεων 800 x 

800mm - Εξαγωγή φόρτωση, μεταφορά προς απόρριψη και απόρριψη των προϊόντων εκσκαφών και 

αχρήστων υλικών σε μέρος που επιτρέπεται από τις Αρχές. (1 τεμ) 

  

  

A.T. : 202   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8069.1.12 Φρεάτιο δικτύου αποχέτευσης (όπως στο σχέδιο), από προ-

κατασκευασμένα  στοιχεία σκυροδέματος, διαμέτρου φρεατίου 1,20 m, συνολικού βάθους έως 2,50m 

 

Φρεάτιο δικτύου αποχέτευσης, όπως περιγράφεται στα σχέδια της μελέτης και τα λοιπά συμβατικά 

τεύχη, κατασκευασμένο από προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος C20/25 οπλισμένου με ίνες 

προπυλενίου, πάχους τοιχωμάτων 12,5cm, διαμέτρου φρεατίου 1,20m και διαμέτρου λαιμού 0,60m, βάση 

από οπλισμένου σκυροδέματος C20/25 πάχους 0,20m, βαθμίδες από χυτοσίδηρο κατά ΕΝ-124, χυτοσιδηρό 

κάλυμμα και πλαίσιο κατά ΕΝ-124 D400, με ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας και απορρόφησης 

κραδασμών από πολυαιθυλένιο EPDM, συνολικού βάθους έως 2,50m. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι αναγκαίες εκσκαφές, η προμήθεια των τμημάτων (δακτύλιοι, 

λαιμός, βαθμίδες, κάλυμμα κλπ), η μεταφορά επί τόπου του έργου, η τοποθέτηση όλων των υλικών και 

μικροϋλικών με χρήση οιωνδήποτε μέσων, η συγκόλληση δακτυλίων, η διαμόρφωση του πυθμένα, η 

πρόσθετη εργασία διάνοιξης οπών στα τοιχώματα για τις απαραίτητες εισόδους και εξόδους των 

σωλήνων στο φρεάτιο, η πρόσθετη εργασία διαμόρφωσης στο άνω μέρος του φρεατίου για την τελική 

τοποθέτηση του καλύμματος αυτού, εξαγωγή, φόρτωση, μεταφορά προς απόρριψη και απόρριψη των 

προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών σε μέρος που επιτρέπεται από τις Αρχές καθώς και κάθε 

εργασία αποπεράτωσης και παράδοσης του φρεατίου σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

(1 τεμ) 
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A.T. : 203   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8066.1.2.3 Κανάλι αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, 

βιομηχανικής κατασκευής, από πολυμερικό μπετό, με την ανάλογη σχάρα από χυτοσίδηρο κλάσης Β 

125 (διέλευσης πεζών-οχημάτων), διαστάσεων 200mm x 130mm. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Κανάλι αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, βιομηχανικής κατασκευής. Το κανάλι 

είναι κατασκευασμένο από πολυμερικό μπετό, διαστάσεων 200mmx130mm. Η σχάρα είναι χυτοσίδηρο 

κλάσης Β 125 (διέλευσης πεζών-οχημάτων). Τα στοιχεία των καναλιών θα φέρουν κατάλληλα διαμορφωμένες 

απολήξεις (τερματικά) ώστε να εξασφαλίζουν στεγανή σύνδεση και με χρήση ειδικών εξαρτημάτων θα 

εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα. Η αξία των ανωτέρω εξαρτημάτων συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του 

παρόντος άρθρου. Όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα στερέωσης των σχαρών θα έχουν υποστεί αντιβιαβρωτική 

επεξεργασία. Δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου όλων των απαραίτητων υλικών και 

μικροϋλικών, καθώς και κάθε εργασία για την πλήρη τοποθέτηση και παράδοση του καναλιού σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. (1 m) 

   

  

A.T. : 173   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8054.1.1.6 Πώμα (τάπα) καθαρισμού, πλαστικό από PVC, διαμέτρου 100 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Πώμα (τάπα) καθαρισμού, κατασκευασμένη από πλαστικό PVC, βιδωτό, διαμέτρου 100mm, πλήρες, με το 

ειδικό τεμάχιο (σώμα) πάνω στο οποίο βιδώνεται το πώμα, τα μικροϋλικά και την εργασία για πλήρη 

τοποθέτηση και σύνδεση. (1 τεμ) 

  

 

A.T. : 204   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8054.5.1.6 Σωληνοστόμιο καθαρισμού από ανθεκτικό πλαστικό (ABS), με 

ανοξείδωτη βαλβίδα αντεπιστροφής (κλαπέ), διαμέτρου 110 mm 

 

Σωληνοστόμιο καθαρισμού από ανθεκτικό πλαστικό (ABS), με ανοξείδωτη βαλβίδα αντεπιστροφής 

(κλαπέ), διαμέτρου 110 mm, πλήρες, με το ειδικό τεμάχιο (σώμα) πάνω στο οποίο βιδώνεται το πώμα, 

τα μικροϋλικά και την εργασία για πλήρη τοποθέτηση και σύνδεση. (1 τεμ) 

 

 

  

A.T. : 205   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.22.1.5 Πλαστικός σωλήνας υπονόμων από u-PVC, εξωτερικής διαμέτρου 250 

mm, κατά ΕΛΟΤ 476, σειράς 41 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Πλαστικός σωλήνας υπονόμων από u-P.V.C. με ενσωματωμένη μούφα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας 

κατά ΕΛΟΤ 476, σειρά 41, εξωτερικής διαμέτρου 250 mm, για  σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα 

άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα 

ειδικά τεμάχια ή σύνδεσμοι κάθε είδους και σχήματος, τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία 

πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. (1 m) 

 

 

A.T. : 206   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.22.1.6 Πλαστικός σωλήνας υπονόμων από u-PVC, εξωτερικής διαμέτρου 315 

mm, κατά ΕΛΟΤ 476, σειράς 41 

 

Πλαστικός σωλήνας υπονόμων από u-P.V.C. με ενσωματωμένη μούφα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας 

κατά ΕΛΟΤ 476, σειρά 41, εξωτερικής διαμέτρου 315 mm, για σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα 

άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα 

ειδικά τεμάχια ή σύνδεσμοι κάθε είδους και σχήματος, τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία 

πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. (1 m) 
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A.T. : 207   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8217.7.3.3 Δίδυμο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα, λυμάτων, καθαρών και 

ομβρίων υδάτων, παροχής ανά αντλία 7,00 m3/h για μανομετρικό  ύψος 6,00  mΥΣ 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Δίδυμο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, καθαρών και ομβρίων υδάτων, το οποίο αποτελείται από δύο 

υποβρύχιες ανοξείδωτες αντλίες, παροχής ανά αντλία 7,0 m3/h για μανομετρικό ύψος 6,00 mΥΣ, για 

ελεύθερο πέρασμα στερεών Φ 10mm. Οι αντλίες φέρουν ενσωματωμένους τους πλωτηροδιακόπτες και τις 

βαλβίδες αντεπιστροφής. Στην τιμή περιλαμβάνεται ο ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου - αυτοματισμού, 

ο οποίος θα διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων με ένδειξη στάθμης, επαφή επικοινωνίας με BMS, 

έλεγχο στάθμης με πλωτηροδιακόπτες, ενσωματωμένη σειρήνα συναγερμού κλπ δυνατότητες που 

διασφαλίζουν την αυτόματη λειτουργία και προστασία του συγκροτήματος. Το περίβλημα και η πτερωτή των 

αντλιών είναι κατασκευασμένα από συνθετικό υλικό PP-GF30, ενώ το περίβλημα του κινητήρα τους από 

ανοξείδωτο χάλυβα.  Κατά τα λοιπά όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Tεχνική Περιγραφή, στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. Στην τιμή περιλαμβάνονται, οι ηλεκτρικές συνδέσεις ως τον 

ηλεκτρικό πίνακα παροχής, καθώς και οι υδραυλικές συνδέσεις με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά. 

Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, εγκατάσταση, συνδέσεις, δοκιμές και έλεγχοι, για 

παράδοση του συγκροτήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (ενδεικτικού τύπου TMW 32/11 της WILLO 

ή ισοδύναμου). (1 τεμ) 

  

 

1.2.4. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
A.T. : 208   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8230.1.1.8 Πυροσβεστικό αντλητικό συγκρότημα, που αποτελείται από μία  

ηλεκτροκίνητη αντλία 90 m3/h για μανομετρικό 70 mΥΣ, μία Diesel 90 m3/h  για μανομετρικό 70 mΥΣ 

και τη βοηθητική jockey 5m3/h για μανομετρικό 70 mΥΣ, πλήρες. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Πυροσβεστικό αντλητικό συγκρότημα, που αποτελείται από μία  ηλεκτροκίνητη αντλία παροχής 90 m3/h 

για μανομετρικό 70 mΥΣ, μία αντλία Diesel παροχής 90m3/h για μανομετρικό 70 mΥΣ και τη βοηθητική 

αντλία jockey παροχής 5m3/h για μανομετρικό 70 mΥΣ, συγκροτημένο σε ενιαία βάση, με πιεστικό δοχείο 

διαστολής 500lt, ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου και λειτουργίας με διάταξη αυτόματης εκκίνησης και φόρτισης των 

συσσωρευτών, δοχείο καυσίμων 50lt, όλα τα απαραίτητα όργανα (βάννες, βαλβίδες αντεπιστροφής, 

πιεζοστάτες κλπ), τα όργανα ρύθμισης και ελέγχου της ροής συνδεσμολογημένα μεταξύ τους. Θα διαθέτει 

όργανα ελέγχου και προστασίας βάσει των Τεχνικών Προδιαγραφών. Το συγκρότημα εδράζεται σε κοινή 

βάση στιβαρής και άκαμπτης κατασκευής και είναι συναρμολογημένο ηλεκτρικά και υδραυλικά από το 

εργοστάσιο κατασκευής, έτοιμο για άμεση λειτουργία. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου, 

ηλεκτρική και υδραυλική συνδεσμολογία, όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, έλεγχοι και δοκιμές για 

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

 

 

A.T. : 209   

Άρθρο : ΗΛΜ 20 Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ή χωνευτή 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20 

Πυροσβεστική  φωλιά  επίτοιχος  ή  χωνευτή πλήρης,  αποτελουμένη  από  σιδηρούν κιβώτιον  μετά  

ατράκτου  και θύρας καναβοσωλήνος, διαμέτρου 1 3/4ins, μήκους 20 m,  πυροσβεστικό  κρουνό διαμετρ. 2ins 

μετά ταχυσυνδέσμου, ταχυσύνδεσμο διαμετρ.1  3/4ins,  και πυροσβεστικό αυλό ρυθμιζόμενο για σωλήνα 

διαμέτρ. 1 3/4ins, ήτοι πυροσβεστική  φωλιά  και  μικρουλικά  εγκαταστάσεως  και συνδέσεως επί τόπου και 

εργασία εγκαταστάσεως παραδοτέα σε λειτουργία. (1 τεμ) 

  

  

A.T. : 210   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8204.3.20 Πυροσβεστικός σταθμός εργαλείων απλός 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20 

Πυροσβεστικός σταθμός εργαλείων απλός ο οποίος θα αποτελείται από κουτί κατασκευασμένο από 

χαλυβδόφυλλα, καταλλήλων διαστάσεων, βαμμένο με αστάρι και τελική βαφή κόκκινου χρώματος, με 

θύρα και μεντεσέδες, ανοδιωμένη περιστρεφόμενη χειρολαβή, ένδειξη Π.Σ. και θα περιέχει: 
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- 1 (ένα) λοστό διάρρηξης, - 1 (ένα) πέλεκυ μεγάλο, - 1 (ένα) φτυάρι, - 1 (μία) αξίνα, - 1 (ένα) σκεπάρνι, 

- 1 (μία) κουβέρτα διάσωσης (δύσφλεκτη) και - 2 (δύο) φορητούς ηλεκτρικούς φανούς, κατά τα λοιπά όπως 

περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, πλήρης. Δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί 

τόπου του έργου με την εργασία συναρμολογήσεως,  βαφής, συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους 

εγκαταστάσεως. (1 τεμ) 

  

  

A.T. : 211   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8204.3.21 Πυροσβεστικός σταθμός εργαλείων σύνθετος 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20 

Πυροσβεστικός σταθμός εργαλείων σύνθετος ο οποίος θα αποτελείται από κουτί κατασκευασμένο από 

χαλυβδόφυλλα, καταλλήλων διαστάσεων, βαμμένο με αστάρι και τελική βαφή κόκκινου χρώματος, με θύρα και 

μεντεσέδες, ανοδιωμένη περιστρεφόμενη χειρολαβή, ένδειξη Π.Σ. και θα περιέχει: 

- 1 (ένα) λοστό διάρρηξης, - 1 (ένα) πέλεκυ μεγάλο, - 1 (ένα) φτυάρι, - 1 (μία) αξίνα, - 1 (ένα) σκεπάρνι, 

- 1 (μία) κουβέρτα διάσωσης (δύσφλεκτη), - 2 (δύο) φορητούς ηλεκτρικούς φανούς, - 1 (μία) αναπνευστική 

συσκευή οξυγόνου ή πεπιεσμένου ατμοσφαιρικού αέρα, - 2 (δύο) ατομικές προσωπίδες με φίλτρο και 

- 2 (δύο) προστατευτικά κράνη, κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή και τα λοιπά 

συμβατικά τεύχη, πλήρης. Δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου με την εργασία  

συναρμολογήσεως,  βαφής, συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. (1 τεμ) 

 

 

A.T. : 098   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6107.2.4.1 Μεταλλικές κατασκευές από χάλυβα ψυχράς εξελάσεως γαλβανισμένο 

εν θερμώ, μετά της δαπάνης βαφής με δύο στρώσεις primer ειδικού για γαλβανισμένες επιφάνειες 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102 

Μεταλλικές κατασκευές (πλην κουφωμάτων, κλιμάκων και κιγκλιδωμάτων) οποιωνδήποτε συνολικών 

διαστάσεων και σχεδίου, από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα ψυχράς εξελάσεως, οποιωνδήποτε 

διατομών, διαστάσεων και μορφών, πλήρως συναρμολογημένες με οποιαδήποτε μέθοδο, τοποθετημένες 

και βαμμένες με δύο στρώσεις primer ειδικού για γαλβανισμένες επιφάνειες. Η ποιότητα των χαλύβων 

κατασκευής ορίζεται από την Μελέτη και τα Σχέδια του Έργου. Επισημαίνεται ότι σε θέσεις 

συγκολλήσεων επί τόπου του έργου θα γίνεται πλήρης καθαρισμός της γύρω περιοχής (από ίχνη 

οξειδώσεων, κατάλοιπα συγκολλήσεων κλπ), επιμελής λείανση των επιφανειών των συγκολλήσεων και θα 

ακολουθεί τοπικό ψυχρό γαλβάνισμα με ψεκασμό. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας 

εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις λεπτομέρειες των εγκεκριμένων από την Υπηρεσία 

κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της 

Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε 

οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες χρήσης των πάσης 

φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και 

απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών, μικροϋλικών και βοηθητικών 

υλικών κατασκευής, συναρμολόγησης, σύνδεσης, συγκόλλησης, στερέωσης, βαφής ως άνω, σφράγισης 

αρμών κλπ μετά φθοράς και απομείωσης, οι δαπάνες όλων των μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων μέχρι 

την θέση της τελικής ενσωμάτωσης των μεταλλικών κατασκευών στο έργο, οι δαπάνες διάθεσης 

εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, βοηθητικού εξοπλισμού, εργαλείων και ανυψωτικών μέσων 

και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την 

έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Επιμέτρηση σε χιλιόγραμμα πλήρως περαιωμένης κατασκευής. 

(1 kg) 

   

 

A.T. : 212   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8608.12.11 Φίλτρο νερού ή ατμού, από χυτοσίδηρο, φλαντζωτό, διαμέτρου 6", 

ΡΝ16 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Φίλτρο νερού ή ατμού από χυτοσίδηρο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

(1 τεμ) Φλαντζωτό, διαμέτρου 6", ΡΝ16 
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A.T. : 213   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8108.3.7 Συρταρωτή βαλβίδα (βάνα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά, φλαντζωτή (gate 

valve), διαμέτρου 6 ins, PN 10 

 

Συρταρωτή βαλβίδα (βάνα)(gate valve). Το σώμα και η κεφαλή της βαλβίδας είναι κατασκευασμένα από 

χυτοσίδηρο, με φλάντζες και θα έχουν μη ανυψούμενο στέλεχος και συμπαγή σφηνοειδή δίσκο. Δηλαδή 

συρταρωτή βαλβίδα, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. (1 τεμ) 

Διαμέτρου 6 ins, PN 10 

  

  

A.T. : 214   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8108.3.5 Συρταρωτή βαλβίδα (βάνα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά, φλαντζωτή (gate 

valve), διαμέτρου 4 ins, PN 10 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Συρταρωτή βαλβίδα (βάνα)(gate valve). Το σώμα και η κεφαλή της βαλβίδας είναι κατασκευασμένα από 

χυτοσίδηρο, με φλάντζες και θα έχουν μη ανυψούμενο στέλεχος και συμπαγή σφηνοειδή δίσκο. Δηλαδή 

συρταρωτή βαλβίδα, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. (1 τεμ) 

Διαμέτρου 4 ins, PN 10 

   

  

A.T. : 215   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8638.4.9 Μειωτής πιέσεως ρευστού, φλαντζωτός, διαμέτρου 4", PN10 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Μειωτής πιέσεως ρευστού, φλαντζωτός, διαμέτρου 4", PN10, με σώμα από χυτοσίδηρο, δηλαδή 

προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση, ρύθμιση, έλεγχος και παράδοση σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία.  (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 216   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8125.1.9 Βαλβίδα αντεπιστροφής, ορειχάλκινη, Με γλωτίδα (κλαπέ), συνδεομένη 

με σπείρωμα διαμέτρου 4 ins 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Βαλβίδα αντεπιστροφής, ορειχάλκινη, κατακόρυφης ή οριζόντιας τοποθέτησης, με λυόμενο πώμα για 

επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 

τοποθέτησης (1 τεμ) Με γλωτίδα (κλαπέ), συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου   4   ins 

 

 

A.T. : 217   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8008.1.2Α Διακόπτης ροής νερού (FLOW SWITCH), για σωλήνα διαμέτρου  4 ins 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Διακόπτης ροής νερού (FLOW SWITCH), για σωλήνα διαμέτρου 4 ins, μεγάλης ευαισθησίας, με όλα τα 

απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. (1 τεμ) 

Διαμέτρου 4 ins 

   

  

A.T. : 218   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8203.2.3 Δίκρουνο πυρόσβεσης πεζοδρομίου χυτοσιδηρό, με δύο εισόδους 2 

1/2" και μία έξοδο 4", με ταχυσυνδέσμους 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20 

Δίκρουνο πυρόσβεσης πεζοδρομίου χυτοσιδηρό, με δύο εισόδους 2 1/2" και μία έξοδο 4", με 

ταχυσυνδέσμους και καλύμματα με αλυσίδα στις εισόδους, δηλαδή προμήθεια υλικών, μεταφορά στον 

τόπο του έργου, υλικά, μικροϋλικά, εργασίες και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 
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A.T. : 219   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8200.1.1.3 Αυτόματος καταιονητήρας (SPRINKLER), οροφής, ανεστραμμένου 

τύπου, διαμέτρου 1/2", επιχρωμιωμένος 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Αυτόματος καταιονητήρας (SPRINKLER), οροφής, ανεστραμμένου τύπου, διαμέτρου 1/2", επιχρωμιωμένος. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου υλικών και μικροϋλικών και εργασία τοποθέτησης, 

σύνδεσης, ρυθμίσεων, δοκιμών και ελέγχων, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 220   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.1.3 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή   1  ins 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας 

και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m 

και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και 

δοκιμών πιέσεως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου 

απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, 

της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή 

διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με έντεχνο 

τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. (1 m) Διαμέτρου 1 ins 

 

 

A.T. : 221   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.1.4 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή 1 1/4 ins 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας 

και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m 

και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και 

δοκιμών πιέσεως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου 

απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, 

της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή 

διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με έντεχνο 

τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. (1 m) Διαμέτρου 1 1/4 ins 

   

  

A.T. : 222   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.1.5 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή 1 1/2 ins 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας 

και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 

2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και 

δοκιμών πιέσεως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου 

απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, 

της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή 

διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με έντεχνο 

τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. (1 m) Διαμέτρου 1 1/2 ins 

   

  

A.T. : 118   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.1.6 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή 2 ins 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας 

και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m 

και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και 

δοκιμών πιέσεως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου 
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απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, 

της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή 

διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με έντεχνο 

τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. (1 m) Διαμέτρου 2 ins 

 

 

A.T. : 223   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.1.7 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή 2 1/2 ins 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας 

και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m 

και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και 

δοκιμών πιέσεως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου 

απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, 

της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή 

διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με έντεχνο 

τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. (1 m) Διαμέτρου 2 1/2 ins 

   

  

A.T. : 119   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.1.8 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή 3 ins 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας 

και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m 

και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και 

δοκιμών πιέσεως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου 

απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, 

της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή 

διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με έντεχνο 

τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. (1 m) Διαμέτρου 3 ins 

  

 

A.T. : 224   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.1.9 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή 4 ins 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας 

και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m 

και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και 

δοκιμών πιέσεως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου 

απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, 

της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή 

διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με έντεχνο 

τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. (1 m) Διαμέτρου 4 ins 

 

 

A.T. : 225   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8540.1.1.45 Προστασία υπόγειων σωληνώσεων, τοποθετημένων εντός του 

εδάφους 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Προστασία υπόγειων σωληνώσεων, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι εντός του εδάφους,  αποτελούμενη 

από: α) βαφή με δύο στρώσεις rust primer β) επικάλυψη με ύφασμα κάμποτ εμποτισμένο με αφαλτικό 

γαλάκτωμα (μπλακ), σε ελικοειδή περιέλιξη γ) τελική επάλειψη με ασφαλτικό γαλάκτωμα (μπλακ) για 

σφράγιση τυχόν πόρων. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και  

μικροϋλικά επικάλυψης και στερέωσης της μόνωσης, καθώς και την απαιτούμενη εργασία πλήρους 

εγκατάστασης. (1 m2) 
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A.T. : 226   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8205.25.1.12 Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με κατασβεστικό υλικό HFC 227ea 

(FM-200), αποτελούμενο από επαναγεμιζόμενη/ες φιάλη/φιάλες κατάλληλης χωρητικότητας σε λίτρα, 

με γόμωση 160,00 kg κατασβεστικού αερίου συνολικά, πλήρες. 

 

Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με κατασβεστικό υλικό HFC 227ea (FM-200), που θα αποτελείται από: 

- Επαναγεμιζόμενη/ες φιάλη/φιάλες αποθήκευσης υλικού HFC 227ea (FM-200), κατάλληλης 

χωρητικότητας σε λίτρα, 25bar, με βαλβίδα πλήρωσης και με την καθοριζόμενη από τη νομοθεσία 

σήμανση εκάστη, - Κατασβεστικό υλικό βάρους 160,00 kg συνολικά, - Στηρίγματα φιάλης (2 ανά φιάλη), 

- Διάταξη ένδειξης χαμηλής πίεσης - Χειροκίνητη, ηλεκτρική ή και πνευματική ενεργοποίηση, 

- Συλλέκτη με βαλβίδες αντεπιστροφής, τις κατάλληλες εύκαμπτες ή μη σωληνώσεις υψηλής πίεσης για 

τη σύνδεση των φιαλών με τον συλλέκτη, τη διάταξη στήριξης του συλλέκτη και όλα τα απαραίτητα 

υλικά και μικρουλικά σύνδεσης (μαστοί, προσαρμογέας σωλήνα πρώτης φιάλης, σύνδεσμοι κλπ), 

- Εκπαίδευση προσωπικού - Τα ηλεκτρικά καλώδια για την λειτουργία του συστήματος και γενικά όλα τα 

απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά όπως αναλυτικά καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά 

Συμβατικά Τεύχη. - Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα χορηγηθούν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εκκίνηση εγκατάστασης - κεντρικές συνδέσεις, 

προγραμματισμός, ρυθμίσεις, έλεγχοι, δοκιμές και εκπαίδευση προσωπικού για παράδοση του 

συστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 227   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8205.25.1.27 Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με κατασβεστικό υλικό HFC 227ea 

(FM-200), αποτελούμενο από επαναγεμιζόμενη/ες φιάλη/φιάλες κατάλληλης χωρητικότητας σε λίτρα, 

με γόμωση 160,00 kg κατασβεστικού αερίου συνολικά, πλήρες. 

 

Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με κατασβεστικό υλικό HFC 227ea (FM-200), που θα αποτελείται από: 

- Επαναγεμιζόμενη/ες φιάλη/φιάλες αποθήκευσης υλικού HFC 227ea (FM-200), κατάλληλης 

χωρητικότητας σε λίτρα, 25bar, με βαλβίδα πλήρωσης και με την καθοριζόμενη από τη νομοθεσία 

σήμανση εκάστη, - Κατασβεστικό υλικό βάρους 160,00 kg συνολικά, - Στηρίγματα φιάλης (2 ανά φιάλη), 

- Διάταξη ένδειξης χαμηλής πίεσης - Χειροκίνητη, ηλεκτρική ή και πνευματική ενεργοποίηση, 

- Συλλέκτη με βαλβίδες αντεπιστροφής, τις κατάλληλες εύκαμπτες ή μη σωληνώσεις υψηλής πίεσης για 

τη σύνδεση των φιαλών με τον συλλέκτη, τη διάταξη στήριξης του συλλέκτη και όλα τα απαραίτητα 

υλικά και μικρουλικά σύνδεσης (μαστοί, προσαρμογέας σωλήνα πρώτης φιάλης, σύνδεσμοι κλπ), 

- Εκπαίδευση προσωπικού - Τα ηλεκτρικά καλώδια για την λειτουργία του συστήματος και γενικά όλα τα 

απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά όπως αναλυτικά καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά 

Συμβατικά Τεύχη. - Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα χορηγηθούν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εκκίνηση εγκατάστασης - κεντρικές συνδέσεις, 

προγραμματισμός, ρυθμίσεις, έλεγχοι, δοκιμές και εκπαίδευση προσωπικού για παράδοση του 

συστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

   

 

A.T. : 228   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8205.25.1.13 Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με κατασβεστικό υλικό HFC 227ea 

(FM-200), αποτελούμενο από επαναγεμιζόμενη/ες φιάλη/φιάλες κατάλληλης χωρητικότητας σε λίτρα, 

με γόμωση 145,00 kg κατασβεστικού αερίου συνολικά, πλήρες. 

 

Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με κατασβεστικό υλικό HFC 227ea (FM-200), που θα αποτελείται από: 

- Επαναγεμιζόμενη/ες φιάλη/φιάλες αποθήκευσης υλικού HFC 227ea (FM-200), κατάλληλης 

χωρητικότητας σε λίτρα, 25bar, με βαλβίδα πλήρωσης και με την καθοριζόμενη από τη νομοθεσία 

σήμανση εκάστη, - Κατασβεστικό υλικό βάρους 145,00 kg συνολικά, - Στηρίγματα φιάλης (2 ανά φιάλη), 

- Διάταξη ένδειξης χαμηλής πίεσης - Χειροκίνητη, ηλεκτρική ή και πνευματική ενεργοποίηση, 

- Συλλέκτη με βαλβίδες αντεπιστροφής, τις κατάλληλες εύκαμπτες ή μη σωληνώσεις υψηλής πίεσης για 

τη σύνδεση των φιαλών με τον συλλέκτη, τη διάταξη στήριξης του συλλέκτη και όλα τα απαραίτητα 

υλικά και μικρουλικά σύνδεσης (μαστοί, προσαρμογέας σωλήνα πρώτης φιάλης, σύνδεσμοι κλπ), 
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- Εκπαίδευση προσωπικού - Τα ηλεκτρικά καλώδια για την λειτουργία του συστήματος και γενικά όλα τα 

απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά όπως αναλυτικά καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά 

Συμβατικά Τεύχη. - Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα χορηγηθούν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εκκίνηση εγκατάστασης - κεντρικές συνδέσεις, 

προγραμματισμός, ρυθμίσεις, έλεγχοι, δοκιμές και εκπαίδευση προσωπικού για παράδοση του 

συστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

 

 

A.T. : 229   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8205.25.1.1 Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με κατασβεστικό υλικό HFC 227ea 

(FM-200), αποτελούμενο από επαναγεμιζόμενη/ες φιάλη/φιάλες κατάλληλης χωρητικότητας σε λίτρα, 

με γόμωση 125,00 kg κατασβεστικού αερίου συνολικά, πλήρες. 

 

Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με κατασβεστικό υλικό HFC 227ea (FM-200), που θα αποτελείται από: 

- Επαναγεμιζόμενη/ες φιάλη/φιάλες αποθήκευσης υλικού HFC 227ea (FM-200), κατάλληλης 

χωρητικότητας σε λίτρα, 25bar, με βαλβίδα πλήρωσης και με την καθοριζόμενη από τη νομοθεσία 

σήμανση εκάστη, - Κατασβεστικό υλικό βάρους 125,00 kg συνολικά, - Στηρίγματα φιάλης (2 ανά φιάλη), 

- Διάταξη ένδειξης χαμηλής πίεσης - Χειροκίνητη, ηλεκτρική ή και πνευματική ενεργοποίηση, 

- Συλλέκτη με βαλβίδες αντεπιστροφής, τις κατάλληλες εύκαμπτες ή μη σωληνώσεις υψηλής πίεσης για 

τη σύνδεση των φιαλών με τον συλλέκτη, τη διάταξη στήριξης του συλλέκτη και όλα τα απαραίτητα 

υλικά και μικρουλικά σύνδεσης (μαστοί, προσαρμογέας σωλήνα πρώτης φιάλης, σύνδεσμοι κλπ), 

- Εκπαίδευση προσωπικού - Τα ηλεκτρικά καλώδια για την λειτουργία του συστήματος και γενικά όλα τα 

απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά όπως αναλυτικά καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά 

Συμβατικά Τεύχη. - Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα χορηγηθούν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εκκίνηση εγκατάστασης - κεντρικές συνδέσεις, 

προγραμματισμός, ρυθμίσεις, έλεγχοι, δοκιμές και εκπαίδευση προσωπικού για παράδοση του 

συστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

 

  

A.T. : 230   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8205.25.1.7 Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με κατασβεστικό υλικό HFC 227ea 

(FM-200), αποτελούμενο από επαναγεμιζόμενη/ες φιάλη/φιάλες κατάλληλης χωρητικότητας σε λίτρα, 

με γόμωση 90,00 kg κατασβεστικού αερίου συνολικά, πλήρες. 

 

Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με κατασβεστικό υλικό HFC 227ea (FM-200), που θα αποτελείται από: 

- Επαναγεμιζόμενη/ες φιάλη/φιάλες αποθήκευσης υλικού HFC 227ea (FM-200), κατάλληλης 

χωρητικότητας σε λίτρα, 25bar, με βαλβίδα πλήρωσης και με την καθοριζόμενη από τη νομοθεσία 

σήμανση εκάστη,  - Κατασβεστικό υλικό βάρους 90,00 kg συνολικά, - Στηρίγματα φιάλης (2 ανά φιάλη), 

- Διάταξη ένδειξης χαμηλής πίεσης - Χειροκίνητη, ηλεκτρική ή και πνευματική ενεργοποίηση, 

- Συλλέκτη με βαλβίδες αντεπιστροφής, τις κατάλληλες εύκαμπτες ή μη σωληνώσεις υψηλής πίεσης για 

τη σύνδεση των φιαλών με τον συλλέκτη, τη διάταξη στήριξης του συλλέκτη και όλα τα απαραίτητα 

υλικά και μικρουλικά σύνδεσης (μαστοί, προσαρμογέας σωλήνα πρώτης φιάλης, σύνδεσμοι κλπ), 

- Εκπαίδευση προσωπικού - Τα ηλεκτρικά καλώδια για την λειτουργία του συστήματος και γενικά όλα τα 

απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά όπως αναλυτικά καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά 

Συμβατικά Τεύχη. - Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα χορηγηθούν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εκκίνηση εγκατάστασης - κεντρικές συνδέσεις, 

προγραμματισμός, ρυθμίσεις, έλεγχοι, δοκιμές και εκπαίδευση προσωπικού για παράδοση του 

συστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

 

  

A.T. : 231   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8205.25.1.19 Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με κατασβεστικό υλικό HFC 227ea 

(FM-200), αποτελούμενο από επαναγεμιζόμενη/ες φιάλη/φιάλες κατάλληλης χωρητικότητας σε λίτρα, 

με γόμωση 70,00 kg κατασβεστικού αερίου συνολικά, πλήρες. 

 

Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με κατασβεστικό υλικό HFC 227ea (FM-200), που θα αποτελείται από: 
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- Επαναγεμιζόμενη/ες φιάλη/φιάλες αποθήκευσης υλικού HFC 227ea (FM-200), κατάλληλης 

χωρητικότητας σε λίτρα, 25bar, με βαλβίδα πλήρωσης και με την καθοριζόμενη από τη νομοθεσία 

σήμανση εκάστη, - Κατασβεστικό υλικό βάρους 70,00 kg συνολικά, - Στηρίγματα φιάλης (2 ανά φιάλη), 

- Διάταξη ένδειξης χαμηλής πίεσης - Χειροκίνητη, ηλεκτρική ή και πνευματική ενεργοποίηση, 

- Συλλέκτη με βαλβίδες αντεπιστροφής, τις κατάλληλες εύκαμπτες ή μη σωληνώσεις υψηλής πίεσης για 

τη σύνδεση των φιαλών με τον συλλέκτη, τη διάταξη στήριξης του συλλέκτη και όλα τα απαραίτητα 

υλικά και μικρουλικά σύνδεσης (μαστοί, προσαρμογέας σωλήνα πρώτης φιάλης, σύνδεσμοι κλπ), 

- Εκπαίδευση προσωπικού - Τα ηλεκτρικά καλώδια για την λειτουργία του συστήματος και γενικά όλα τα 

απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά όπως αναλυτικά καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά 

Συμβατικά Τεύχη. - Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα χορηγηθούν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εκκίνηση εγκατάστασης - κεντρικές συνδέσεις, 

προγραμματισμός, ρυθμίσεις, έλεγχοι, δοκιμές και εκπαίδευση προσωπικού για παράδοση του 

συστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

 

 

A.T.: 232   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8205.25.1.26 Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με κατασβεστικό υλικό HFC 227ea 

(FM-200), αποτελούμενο από επαναγεμιζόμενη/ες φιάλη/φιάλες κατάλληλης χωρητικότητας σε λίτρα, 

με γόμωση 60,00 kg κατασβεστικού αερίου συνολικά, πλήρες. 

 

Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με κατασβεστικό υλικό HFC 227ea (FM-200), που θα αποτελείται από: 

- Επαναγεμιζόμενη/ες φιάλη/φιάλες αποθήκευσης υλικού HFC 227ea (FM-200), κατάλληλης 

χωρητικότητας σε λίτρα, 25bar, με βαλβίδα πλήρωσης και με την καθοριζόμενη από τη νομοθεσία 

σήμανση εκάστη, - Κατασβεστικό υλικό βάρους 60,00 kg συνολικά, - Στηρίγματα φιάλης (2 ανά φιάλη), 

- Διάταξη ένδειξης χαμηλής πίεσης - Χειροκίνητη, ηλεκτρική ή και πνευματική ενεργοποίηση, 

- Συλλέκτη με βαλβίδες αντεπιστροφής, τις κατάλληλες εύκαμπτες ή μη σωληνώσεις υψηλής πίεσης για 

τη σύνδεση των φιαλών με τον συλλέκτη, τη διάταξη στήριξης του συλλέκτη και όλα τα απαραίτητα 

υλικά και μικρουλικά σύνδεσης (μαστοί, προσαρμογέας σωλήνα πρώτης φιάλης, σύνδεσμοι κλπ), 

- Εκπαίδευση προσωπικού - Τα ηλεκτρικά καλώδια για την λειτουργία του συστήματος και γενικά όλα τα 

απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά όπως αναλυτικά καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά 

Συμβατικά Τεύχη. - Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα χορηγηθούν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εκκίνηση εγκατάστασης - κεντρικές συνδέσεις, 

προγραμματισμός, ρυθμίσεις, έλεγχοι, δοκιμές και εκπαίδευση προσωπικού για παράδοση του 

συστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

  

A.T. : 233   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8000.4.21.10 Ακροφύσιο  διασκορπισμού FM-200   διατομής 20mm, 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Ακροφύσιο διασκορπισμού FM-200 διατομής 20mm,  κατάλληλο για την  προβλεπόμενη πίεση λειτουργίας.  

Ητοι ακροφύσιο με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, όπως αναλυτικά καθορίζονται στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, 

έλεγχος & δοκιμές για παράδοση του  ακροφυσίου σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

  

 

A.T. : 234   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8210.1.4.55 Ανιχνευτής ορατού καπνού - οπτικός, συμβατικός, με την κατάλληλη 

βάση και με τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής. 

 

Ανιχνευτής ορατού καπνού - οπτικός, συμβατικός, κατασκευασμένος για την ανίχνευση φωτιάς που 

παράγει ορατό καπνό και θα λειτουργεί με βάση την αρχή της διάχυσης του φωτός με κατάλληλη 

φωτοδίοδο λυχνία (LED), με την κατάλληλη βάση για στερέωσή του. Κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται 

στην τεχνική περιγραφή, την προδιαγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα αναλογούντα μήκη καλωδίου πυρανίχνευσης, οι πλαστικοί σωλήνες 

(ευθύς και σπιράλ), τα κουτιά διακλάδωσης καθώς και ότι άλλο απαιτείται για την σύνδεση του 

ανιχνευτή με τα υπόλοιπα στοιχεία του συστήματος. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται επίσης και οι δαπάνες για 

τις  ακόλουθες  εργασίες, όπου  απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά 
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πάσης φύσεως  δομικών υλικών, της  κατασκευής φέροντος  πλαισίου  από  κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από 

σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή  διέλευση και  προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους 

αποκατάστασης  στην αρχική μορφή με έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, υλικών και μικροϋλικών επί τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης, 

σύνδεσης, ελέγχων και δοκιμών για παράδοση του ανιχνευτή σε πλήρη και κανονική λειτουργία.(1 τεμ) 

 

  

A.T. : 235   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8210.1.4.57 Ανιχνευτής θερμότητας, θερμοδιαφορικός, συμβατικός, με την 

κατάλληλη βάση. 

 

Ανιχνευτής θερμότητας, θερμοδιαφορικός, συμβατικός, κατάλληλος για διέγερση από ανίχνευση 

σταθερής θερμοκρασίας ή διαφοράς θερμοκρασίας και θα λειτουργεί με βάση διπλού θερμοστατικού 

τοιχείου, με την κατάλληλη βάση για στερέωσή του. Κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στην τεχνική 

περιγραφή, την προδιαγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα αναλογούντα μήκη 

καλωδίου πυρανίχνευσης, οι πλαστικοί σωλήνες (ευθύς και σπιράλ), τα κουτιά διακλάδωσης καθώς και ότι 

άλλο απαιτείται για την σύνδεση του ανιχνευτή με τα υπόλοιπα στοιχεία του συστήματος. Στην τιμή 

συμπεριλαμβάνονται επίσης και οι δαπάνες για τις  ακόλουθες  εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: της 

διάτρησης τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως  δομικών υλικών, της  κατασκευής 

φέροντος  πλαισίου  από  κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή  διέλευση και  

προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης  στην αρχική μορφή με έντεχνο τρόπο, 

σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, υλικών και μικροϋλικών επί 

τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχων και δοκιμών για παράδοση του ανιχνευτή σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 236   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.17.1.1 Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή γαλβανισμένος, κατά ASTM A-106 Grade 

B, SCH40, oνομαστικής διαμέτρου 1/2 ins. 

 

Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή γαλβανισμένος, κατά ASTM A-106 Grade B, SCH40, oνομαστικής διαμέτρου 

1/2 ins, δηλαδή xαλυβδοσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια όπως: ρακόρ, μούφες, γωνίες, καμπύλες, 

συστολές, ταύ κλπ, άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2m και μικροϋλικά 

(συγκολλήσεως, μίνιο κλπ), επί τόπου και εργασία πλήρους  εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών 

πιέσεως. Στην  τιμή συμπεριλαμβάνονται  και οι  δαπάνες για τις ακόλουθες  εργασίες, όπου απαιτούνται,  

ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως  δομικών υλικών, της  

κατασκευής φέροντος  πλαισίου  από  κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ)  για την ασφαλή  

διέλευση και  προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης  στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. (1 m) Ονομαστικής διαμέτρου 1/2 ins 

   

  

A.T. : 237   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.17.1.2 Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή γαλβανισμένος, κατά ASTM A-106 Grade 

B, SCH40, oνομαστικής διαμέτρου 3/4 ins. 

 

Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή γαλβανισμένος, κατά ASTM A-106 Grade B, SCH40, oνομαστικής διαμέτρου 

3/4 ins, δηλαδή xαλυβδοσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια όπως: ρακόρ, μούφες, γωνίες, καμπύλες, 

συστολές, ταύ κλπ, άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2m και μικροϋλικά   

(συγκολλήσεως, μίνιο κλπ), επί τόπου και εργασία πλήρους  εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών 

πιέσεως. Στην  τιμή συμπεριλαμβάνονται  και οι  δαπάνες για τις ακόλουθες  εργασίες, όπου απαιτούνται,  

ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως  δομικών υλικών, της  

κατασκευής φέροντος  πλαισίου  από  κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ)  για την ασφαλή  

διέλευση και  προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης  στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. (1 m) Ονομαστικής διαμέτρου 3/4 ins 
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A.T. : 238   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8201.1.12 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα φορητός, γομώσεως 6 kg 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεως του στον 

τοίχο, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη. Ο πυροσβεστήρας θα φέρει 

κλείστρο με μανόμετρο που θα διαθέτει βαλβίδα ελέγχου πίεσης ή μηχανισμό αποσπώμενου μανόμετρου. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή, την Τεχνική προδιαγραφή, τα λοιπά συμβατικά 

τεύχη και την κείμενη νομοθεσία. Ο Πυροσβεστήρας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και 

απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και 

Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές 

(Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με 

βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, 

μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης. (1 τεμ) Γομώσεως 6 Kg 

   

  

A.T. : 239   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8201.1.13 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα φορητός, γομώσεως 12 kg 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεως του στον 

τοίχο, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη. Ο πυροσβεστήρας θα φέρει 

κλείστρο με μανόμετρο που θα διαθέτει βαλβίδα ελέγχου πίεσης ή μηχανισμό αποσπώμενου μανόμετρου. 

 Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή, την Τεχνική προδιαγραφή, τα λοιπά συμβατικά 

τεύχη και την κείμενη νομοθεσία. Ο Πυροσβεστήρας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και 

απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και 

Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές 

(Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με 

βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, 

μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης. (1 τεμ) Γομώσεως 12 Kg 

   

  

A.T. : 240   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8202.1.1.15 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γομώσεως 5 kg 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός με κλείστρο, πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα 

αναρτήσεως του στον τοίχο, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή, την Τεχνική προδιαγραφή, τα λοιπά συμβατικά 

τεύχη και την κείμενη νομοθεσία. Ο Πυροσβεστήρας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και 

απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και 

Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές 

(Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με 

βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της  

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, 

μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης. (1 τεμ) Γομώσεως 5 kg 

  

 

A.T. : 241   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8202.1.1.8 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, τροχήλατος, γομώσεως 25 kg 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, τοποθετημένος σε τροχήλατο φορείο, το οποίο θα επιτρέπει 

την εύκολη μετακίνησή του, πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα στηρίξως του στον τοίχο, με ελαστικό 

σωλήνα ο οποίος θα μεταφέρεται σε δύο εξέλικτρα. Ο σωλήνας στο άκρο του θα φέρει ειδικό κρουνό 

διακοπής της εκροής και χοάνη. Επίσης θα φέρει κλείστρο με μανόμετρο που θα διαθέτει βαλβίδα ελέγχου 

πίεσης ή μηχανισμό αποσπώμενου μανόμετρου. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή, την 

Τεχνική προδιαγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. Εργασία πλήρους τοποθέτησης, δηλαδή προμήθεια,  
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μεταφορά και εγκατάσταση. Ο Πυροσβεστήρας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα 

πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών 

Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς 

Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με 

βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, 

μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης. (1 τεμ) Γομώσεως 25 kg 

  

 

1.2.5. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
A.T. : 242   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8210.1.1.21Β Ανιχνευτής ορατού καπνού, οπτικός, διευθυνσιοδοτούμενος 

αναλογικού τύπου, με ενσωματωμένο απομονωτή και με την κατάλληλη βάση, πλήρης, με τα 

αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 

Ανιχνευτής ορατού καπνού, οπτικός, με κατάλληλη βάση για την στερέωσή του, κατασκευασμένος για 

την ανίχνευση φωτιάς που παράγει ορατό καπνό και θα λειτουργεί με βάση την αρχή της διάχυσης του 

φωτός με κατάλληλη φωτοδίοδο λυχνία (LED). Ο ανιχνευτής θα είναι κατάλληλος για χρήση σε 

πολυπλεκτικά συστήματα, αναλογικού διευθυνσιοδοτούμενου τύπου, θα έχει ενσωματωμένη μονάδα 

απομόνωσης έτσι ώστε σε περίπτωση βραχυκυκλώματος του καλωδίου ή της συσκευής να απομονώνεται 

αυτόματα το σημείο που έχει πρόβλημα και η επικοινωνία του βρόχου να συνεχίζει χωρίς πρόβλημα.  

Κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, την Τεχνική Προδιαγραφή και τα λοιπά 

Συμβατικά Τεύχη. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα αναλογούντα μήκη γραμμής πυρανίχνευσης, από πλαστικό 

σωλήνα ευθύ και σπιράλ ανηγμένα σε πλαστικό σωλήνα ευθύ βαρέως τύπου, το αντίστοιχο καλώδιο και τα 

κουτιά διακλάδωσης καθώς και ότι άλλο απαιτείται για τη σύνδεση του πυρανιχνευτή με τα υπόλοιπα 

στοιχεία του συστήματος. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται επίσης και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, 

όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών 

υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την 

ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, υλικών και 

μικροϋλικών επί τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχων και δοκιμών για παράδοση 

του ανιχνευτή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

 

 

A.T. : 243   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8210.1.1.24Β Ανιχνευτής ορατού καπνού, οπτικός/θερμικός με δύο (2) θερμίστορ, 

διευθυνσιοδοτούμενος αναλογικού τύπου, με ενσωματωμένο απομονωτή και με την κατάλληλη βάση, 

με τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 

Ανιχνευτής ορατού καπνού, οπτικός/θερμικός με δύο (2) θερμίστορ, με κατάλληλη βάση για την 

στερέωσή του, κατασκευασμένος για την ανίχνευση φωτιάς που παράγει ορατό καπνό και θα λειτουργεί 

με βάση την αρχή της διάχυσης του φωτός με κατάλληλη φωτοδίοδο λυχνία (LED), καθώς και για την 

ανίχνευση σταθερής θερμοκρασίας που θα λειτουργεί με διπλό θερμοστάτη. Ο ανιχνευτής θα είναι 

κατάλληλος για χρήση σε πολυπλεκτικά συστήματα, αναλογικού διευθυνσιοδοτούμενου τύπου, θα έχει 

ενσωματωμένη μονάδα απομόνωσης έτσι ώστε σε περίπτωση βραχυκυκλώματος του καλωδίου ή της 

συσκευής να απομονώνεται αυτόματα το σημείο που έχει πρόβλημα και η επικοινωνία του βρόχου να 

συνεχίζει χωρίς πρόβλημα. Κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, την Τεχνική 

Προδιαγραφή και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα αναλογούντα μήκη γραμμής 

πυρανίχνευσης, από πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ ανηγμένα σε πλαστικό σωλήνα ευθύ βαρέως τύπου, 

το αντίστοιχο καλώδιο και τα κουτιά διακλάδωσης καθώς και ότι άλλο απαιτείται για τη σύνδεση του 

πυρανιχνευτή με τα υπόλοιπα στοιχεία του συστήματος. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται επίσης και οι δαπάνες 

για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά 

πάσης φύσεως  δομικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από 

σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους 

αποκατάστασης στην αρχική μορφή με έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. 
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 Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, υλικών και μικροϋλικών επί τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης, 

σύνδεσης, ελέγχων και δοκιμών για παράδοση του ανιχνευτή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

  

 

A.T. : 244   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8210.1.1.47Β Κομβίο συναγερμού με κάλυμμα, διευθυνσιοδοτούμενο αναλογικού 

τύπου, με ενσωματωμένο απομονωτή, πλήρες, με τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Κομβίο συναγερμού με κάλυμμα, κατασκευασμένο από πλαστικό υψηλής αντοχής, κόκκινου χρώματος, που 

δεν θα συντηρεί την καύση, κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση. Το κομβίο θα φέρει στην πρόσοψη 

τζάμι επενδεδυμένο με διαφανή πλαστικό κάλυμμα με την ένδειξη 'ΦΩΤΙΑ ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ'. Με το σπάσιμο 

του τζαμιού ενεργοποιείται το ηλεκτρονικό κύκλωμα και θα αναγγέλεται στον πίνακα ανίχνευσης.  

Το κομβίο θα είναι κατάλληλο για χρήση σε πολυπλεκτικά συστήματα, αναλογικού διευθυνσιοδοτούμενου 

τύπου, θα έχει ενσωματωμένη μονάδα απομόνωσης έτσι ώστε σε περίπτωση βραχυκυκλώματος του 

καλωδίου ή της συσκευής να απομονώνεται αυτόματα το σημείο που έχει πρόβλημα και η επικοινωνία του 

βρόχου να συνεχίζει χωρίς πρόβλημα. Κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, την 

Τεχνική Προδιαγραφή και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα αναλογούντα μήκη 

γραμμής πυρανίχνευσης, από πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ ανηγμένα σε πλαστικό σωλήνα ευθύ 

βαρέως τύπου, το αντίστοιχο καλώδιο και τα κουτιά διακλάδωσης καθώς και ότι άλλο απαιτείται για τη 

σύνδεση του κομβίου με τα υπόλοιπα στοιχεία του συστήματος. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται επίσης και οι 

δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και 

γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, 

από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους 

αποκατάστασης στην αρχική μορφή με έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, υλικών και μικροϋλικών επί τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης, 

σύνδεσης, ελέγχων και δοκιμών για παράδοση του κομβίου σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

   

  

  

A.T. : 245   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8210.1.1.63 Ηλεκτρονική φαροσειρήνα, IP 31 100dB, 24V, διευθυνσιοδοτούμενη 

αναλογικού τύπου, με ενσωματωμένο απομονωτή, με τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 

Ηλεκτρονική φαροσειρήνα, IP 31 100dB, 24V, διευθυνσιοδοτούμενη αναλογικού τύπου κατασκευασμένη 

από πλαστικό υψηλής αντοχής, που δεν θα συντηρεί την καύση, κατάλληλη για επίτοιχη τοποθέτηση.  

Η ηλεκτρονική φαροσειρήνα θα είναι κατάλληλη για χρήση σε πολυπλεκτικά συστήματα, αναλογικού 

διευθυνσιοδοτούμενου τύπου, θα έχει ενσωματωμένη μονάδα απομόνωσης έτσι ώστε σε περίπτωση 

βραχυκυκλώματος του καλωδίου ή της συσκευής να απομονώνεται αυτόματα το σημείο που έχει πρόβλημα 

και η επικοινωνία του βρόχου να συνεχίζει χωρίς πρόβλημα. Κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στην Τεχνική 

Περιγραφή, την Τεχνική Προδιαγραφή και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα 

αναλογούντα μήκη γραμμής πυρανίχνευσης, από πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ ανηγμένα σε πλαστικό 

σωλήνα ευθύ βαρέως τύπου, το αντίστοιχο καλώδιο και τα κουτιά διακλάδωσης καθώς και ότι άλλο απαιτείται 

για τη σύνδεση του κομβίου με τα υπόλοιπα στοιχεία του συστήματος. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται επίσης 

και οι δαπάνες για τις  ακόλουθες  εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων-πλακών-

υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως  δομικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο 

υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της 

πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, υλικών και μικροϋλικών επί τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης, 

σύνδεσης, ελέγχων και δοκιμών για παράδοση του κομβίου σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 246   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8210.1.1.71Β Μονάδα επιτήρησης και εντολής (InterFace), διευθυνσιοδοτούμενου 

τύπου, πλήρης, με τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 



111 
 

Μονάδα επιτήρησης και εντολής (InterFace), κατάλληλη για χρήση σε πολυπλεκτικό σύστημα αναλογικού 

διευθυνσιοδοτούμενου τύπου και με δυνατότητα επιτήρησης αισθητηρίων μέσω του βρόχου σημάτων 

διευθυνσιοδοτούμενου αναλογικού συστήματος. Η μονάδα θα δέχεται έως τέσσερις (4) ελεγχόμενες ζώνες 

ανίχνευσης συμβατικών ανιχνευτών με αναγνώριση της ζώνης στον πίνακα ελέγχου σε επίπεδο 'διεύθυνσης' 

ξεχωριστή για κάθε ζώνη και μία γενική διεύθυνση για τη μονάδα. Η μονάδα θα έχει ενσωματωμένη μονάδα 

απομόνωσης, έτσι ώστε σε περίπτωση βραχυκυκλώματος του καλωδίου ή της συσκευής να απομονώνεται 

αυτόματα το σημείο που έχει πρόβλημα και η επικοινωνία του βρόχου να συνεχίζει χωρίς πρόβλημα. Κατά τα 

λοιπά όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, την Τεχνική Προδιαγραφή και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα αναλογούντα μήκη γραμμής πυρανίχνευσης, από πλαστικό σωλήνα ευθύ και 

σπιράλ ανηγμένα σε πλαστικό σωλήνα ευθύ βαρέως τύπου, το αντίστοιχο καλώδιο και τα κουτιά διακλάδωσης 

καθώς και ότι άλλο απαιτείται για τη σύνδεση της μονάδας με τα υπόλοιπα στοιχεία του συστήματος.  

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται επίσης και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: της 

διάτρησης τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της κατασκευής φέροντος 

πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του 

σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις 

εντολές της Υπηρεσίας. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, υλικών και μικροϋλικών επί τόπου του έργου και 

εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχων και δοκιμών για παράδοση της μονάδας σε πλήρη και κανονική 

Λειτουργία (τεμ) 

  

 

A.T. : 247   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8210.1.1.4 Πίνακας ελέγχου, εγκατάστασης πυρανίχνευσης, αναλογικός 

διευθυνσιοδοτούμενος, 4 βρόχων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Πίνακας ελέγχου, εγκατάστασης πυρανίχνευσης, κατάλληλος για την εξυπηρέτηση πολυπλεκτικών 

συστημάτων αναλογικού διευθυνσιοδοτούμενου τύπου. Στον πίνακα θα υπάρχουν εγκατεστημένα ο 

κεντρικός επεξεργαστής, η μονάδα μνήμης (όπου είναι καταχωρημένα όλα τα δεδομένα), η μονάδα 

τροφοδότησης, οι μπαταρίες, όλες οι ενδείξεις και τα χειριστήρια, οι οθόνες απεικόνισης, ο εκτυπωτής κλπ. 

Ο κεντρικός επεξεργαστής θα ελέγχει συνεχώς όλο το σύστημα και θα αποφασίζει για τις εντολές  

ανίχνευσης - συναγερμού, σύμφωνα με τα δεδομένα που βρίσκονται καταχωρημένα στην τράπεζα 

πληροφοριών του. Κάθε γραμμή ανίχνευσης ή κλειστός βρόχος ή ομάδα βρόχων (loops) θα έχει το δικό 

της μικροεπεξεργαστή που θα συνεργάζεται με τον κεντρικό. Στον πίνακα θα εγκατασταθεί πρόγραμμα 

(software), το οποίο θα διαμορφωθεί με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες της εγκατάστασης. Θα 

υπάρχει προγραμματισμός τηλεμετάδοσης προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ο πίνακας θα διαθέτει 

οθόνη (υγρών κρυστάλλων) ένδειξης μηνυμάτων, γενικό οπτικό σήμα συναγερμού ανίχνευσης φωτιάς με 

ανασβενόμενη ένδειξη, ένδειξη ζώνης ανίχνευσης φωτιάς, απομόνωσης ανιχνευτή, βλάβης τροφοδοτικού 

κλπ ενδείξεις και διακόπτες κατάλληλους για την ορθή λειτουργία της εγκατάστασης. 

Κατά τα λοιπά όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τα 

λοιπά Συμβατικά Τεύχη και την κείμενη νομοθεσία. Δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση του πίνακα μετά των 

υλικών και μικροϋλικών εγκατάστασης επί τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης, προγραμματισμού, 

ελέγχου και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Ο Πίνακας ελέγχου, θα πρέπει να 

διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων 

θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και 

Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, 

εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από 

φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for 

Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης.  

Πίνακας ελέγχου, αναλογικός διευθυνσιοδοτούμενος, 4 βρόχων. (1 τεμ) 

  

 

A.T. : 248   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8210.1.1.8 Επαναληπτικός πίνακας εγκατάστασης πυρανίχνευσης, αναλογικός 

διευθυνσιοδοτούμενος, με ενσωματωμένο απομονωτή, με τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Επαναληπτικός πίνακας εγκατάστασης πυρανίχνευσης, με ενσωματωμένο απομονωτή, κατάλληλος για την 

εξυπηρέτηση πολυπλεκτικών συστημάτων αναλογικού διευθυνσιοδοτούμενου τύπου, όπως αναλυτικά 
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περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται τα αναλογούντα μήκη γραμμής πυρανίχνευσης, από πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ 

ανηγμένα σε πλαστικό σωλήνα ευθύ βαρέως τύπου, το αντίστοιχο καλώδιο και τα κουτιά διακλάδωσης καθώς 

και ότι άλλο απαιτείται για τη σύνδεση της μονάδας με τα υπόλοιπα στοιχεία του συστήματος. Στην τιμή 

συμπεριλαμβάνονται επίσης και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες,  όπου απαιτούνται, ήτοι: της 

διάτρησης τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της κατασκευής φέροντος 

πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του 

σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με έντεχνο τρόπο, σύμφωνα 

και με τις εντολές της Υπηρεσίας. Δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση του πίνακα μετά των υλικών και 

μικροϋλικών εγκατάστασης επί τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης, προγραμματισμού, ελέγχου και 

δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

   

 

A.T. : 249   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8210.1.4.120 Τροφοδοτικό , 230V AC/ 24V DC, 2,5Α. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Τροφοδοτικό , 230V AC/ 24V DC, 2,5Α, με περίβλημα από γαλβανισμένο φύλλο μετάλλου κατά τα λοιπά 

όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή, την προδιαγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται τα αναλογούντα μήκη καλωδίου, οι πλαστικοί σωλήνες βαρέως τύπου (ευθύς και σπιράλ), τα 

κουτιά διακλάδωσης καθώς και ότι άλλο απαιτείται για την σύνδεση του τροφοδοτικού με τα υπόλοιπα 

στοιχεία του συστήματος. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται επίσης και οι δαπάνες για τις  ακόλουθες  εργασίες, 

όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως  δομικών  

υλικών, της  κατασκευής φέροντος  πλαισίου  από  κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την 

ασφαλή  διέλευση και  προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης  στην αρχική μορφή 

με έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, υλικών και 

μικροϋλικών επί τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχων και δοκιμών για παράδοση 

του ανιχνευτή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 250   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8210.1.4.100 Ηλεκτρομαγνήτης συγκράτησης θύρας, 24V DC, δύναμης συγκράτησης 

μεγαλύτερης των 50Kgr, τοίχου, δαπέδου ή οροφής, με τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 

Ηλεκτρομαγνήτης συγκράτησης θύρας, 24V DC, δύναμης συγκράτησης μεγαλύτερης των 50Kgr, τοίχου, 

δαπέδου ή οροφής, συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδικών τεμαχίων κλπ κατά τα λοιπά όπως 

περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή, την προδιαγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη.  Στην τιμή 

περιλαμβάνονται τα αναλογούντα μήκη καλωδίου, οι πλαστικοί σωλήνες (ευθύς και σπιράλ), τα κουτιά 

διακλάδωσης καθώς και ότι άλλο απαιτείται για την σύνδεση του ηλεκτρομαγνήτη με τα υπόλοιπα στοιχεία του 

συστήματος. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται επίσης και οι δαπάνες για τις  ακόλουθες  εργασίες, όπου 

απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως  δομικών υλικών, 

της  κατασκευής φέροντος  πλαισίου  από  κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή  

διέλευση και  προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης  στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, υλικών και 

μικροϋλικών επί τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχων και δοκιμών για παράδοση 

του ανιχνευτή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

  

 

A.T. : 251   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8210.1.4.62 Ενδεικτικό led επισήμανσης χώρου με τη κατάλληλη βάση (συμβατικό) 

 

Ενδεικτικό led επισήμανσης χώρου με τη κατάλληλη βάση, συμβατικό, (κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται 

στην τεχνική περιγραφή, την προδιαγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη). Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 

μικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχων και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα αναλογούντα μήκη καλωδίου πυρανίχνευσης, ο πλαστικός σωλήνας 

(ευθύς και σπιράλ), τα κουτιά διακλάδωσης καθώς και ότι άλλο  απαιτείται για την σύνδεση του ενδεικτικού led 
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με τα υπόλοιπα στοιχεία του  συστήματος. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται επίσης και οι δαπάνες για τις 

ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης 

φύσεως  δομικών υλικών, της  κατασκευής φέροντος  πλαισίου  από  κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από 

σκυρόδεμα κλπ)  για την ασφαλή  διέλευση και  προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους 

αποκατάστασης  στην αρχική μορφή με έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. (1 τεμ) 

 

   

A.T. : 252   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9670.50.7.1 Καλώδιο εύκαμπτο, μεταφοράς δεδομένων, με μπλεντάζ χαλκού, 

βραδύκαυστου εξωτερικού μανδύα, τύπου LiYCY, διατομής 2 X 1,5 mm 

    

Καλώδιο εύκαμπτο, τύπου LiYCY, διατομής 2 X 1,5 mm, κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί σε γραμμές 

μεταφοράς δεδομένων, σε συστήματα αυτόματου ελέγχου, σε συσκευές αυτοματισμών γραφείου και 

γενικότερα όταν απαιτείται ηλεκτρική θωράκιση του μεταφερόμενου σήματος. Το καλώδιο φέρει αγωγούς από 

λεπτά πολύκλωνα συρματίδια χαλκού με μόνωση από PVC και εσωτερική επένδυση από διαφανές πλαστικό 

φύλλο, μπλεντάζ από πλέγμα επικασσιτερωμένου χαλκού και εξωτερικό μανδύα από ειδικό PVC  

βραδύκαυστο. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα λοιπά 

συμβατικά τεύχη της μελέτης. Δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, 

σύνδεσης, ελέγχου και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 m) 

   

  

A.T. : 253   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8766.12.1 Καλώδιο τύπου ΝΥM διπολικό διατομής 2 x 1,5 mm2 

    

Καλώδιο τύπου ΝΥM, χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών 

και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, 

μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων 

και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως  των άκρων 

αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. (1 m)  Διπολικό 

Διατομής: 2 Χ 1,5mm2 

   

  

A.T. : 254   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8733.1.1.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, πλαστικός, ευθύς, βαρέως τύπου, 

εξωτερικής διαμέτρου/πάχους τοιχώματος 16/1,7 mm 

 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, ευθύς, πλαστικός,εξωτερικής διαμέτρου/πάχους τοιχώματος 16/1,7 mm, 

ορατός, επί εσχάρας καλωδίων, εντοιχισμένος ή εγκιβωτισμένος σε beton, βαρέως τύπου, σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα τυποποιημένα στηρίγματα, υλικά και μικροϋλικά 

συνδέσεως και στερεώσεως, πλήρως εγκατεστημένος, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(ενδεικτικού τύπου CONDUR ΚΟΥΒΙΔΗ ή ισοδύναμου). Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται επίσης και οι δαπάνες 

για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά 

πάσης φύσεως δομικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από 

σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους  

αποκατάστασης στην αρχική μορφή με έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. 

 

Ο σωλήνας, θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού 

ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και 

Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές 

(Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με 

βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, 

μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. (1 m) 
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A.T. : 255   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8733.2.1.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, πλαστικός, σπιράλ, βαρέως τύπου, 

εξωτερικής διαμέτρου 16 mm. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, σπιράλ, πλαστικός,εξωτερικής διαμέτρου 16 mm, ορατός, επί εσχάρας 

καλωδίων, εντοιχισμένος ή εγκιβωτισμένος σε beton, βαρέως τύπου, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις 

προδιαγραφές, τα σχέδια και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης. Δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα 

τυποποιημένα στηρίγματα, υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως, πλήρως εγκατεστημένος, για 

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται επίσης και οι δαπάνες για τις 

ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης 

φύσεως δομικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα 

κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην 

αρχική μορφή με έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. (ενδεικτικού τύπου CONFLEX 

ΚΟΥΒΙΔΗ ή ισοδύναμου). Ο σωλήνας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα 

πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμο-

θετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και 

Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, 

εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από 

φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for 

Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

(1 m) 

  

 

1.2.6. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 
A.T. : 256   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8040.1.4.2 Πλαστικός σωλήνας δικτύων θέρμανσης - κλιματισμού, 

πολυπροπυλενίου 3ης γενιάς (PP- R 80), εξωτερικής διαμέτρου Φ25/4,2 mm SDR 6,0, PN 25 bar, με 

συντελεστή γραμμικής διαστολής α=0,030 mm/m/°C. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας, με θερμική αυτοσυγκόληση, κατάλληλος για εγκατάσταση σε δίκτυα θέρμανσης και 

κλιματισμού, 3ης γενιάς, κατασκευασμένος από πολυπροπυλένιο (PP-R 80) σε τρία στρώματα (1ο στρώμα: 

PP-R 80 βελτιωμένο τύπου 3, 2ο στρώμα: μείγμα από PP-R 80 και ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό, 3ο   

στρώμα: PP-R 80), oριακών συνθηκών λειτουργίας 25bar, με αυξημένες μηχανικές αντοχές και μειωμένο 

συντελεστή γραμμικής διαστολής α=0,030 mm/m/C, σύμφωνα με τα Σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή, τις 

Προδιαγραγραφές και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη της Μελέτης. Τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια 

σύνδεσης, στερέωσης και συγκόλλησης (μούφες, καμπύλες, γωνίες, ταύ κλπ πλήν ρακόρ) για συνδέσεις 

πλαστικών σωλήνων τόσο μεταξύ τους όσο και για συνδέσεις με σωλήνες άλλου υλικού οποιασδήποτε 

διαμέτρου. Δηλαδή σωλήνας, ειδικά τεμάχια και λοιπά υλικά και μικροϋλικά, επί τόπου του έργου και εργασία 

για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες 

εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως 

δομικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για 

την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή 

με έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. Ο σωλήνας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα 

απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 

των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων 

Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) 

αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 

(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European 

Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης 

(M.L.A.) αυτής. Εξωτερικής διαμέτρου/πάχους τοιχώματος Φ25/4,2mm SDR 6,0. (1 m) 

 

   

A.T. : 257   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8040.1.4.3 Πλαστικός σωλήνας δικτύων θέρμανσης - κλιματισμού, 

πολυπροπυλενίου 3ης γενιάς (PP- R 80), εξωτερικής διαμέτρου Φ32/4,4 mm SDR 7,4, PN 20 bar, με 

συντελεστή γραμμικής  διαστολής α=0,030 mm/m/°C. 
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   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας, με θερμική αυτοσυγκόληση, κατάλληλος για εγκατάσταση σε δίκτυα θέρμανσης και 

κλιματισμού, 3ης γενιάς, κατασκευασμένος από πολυπροπυλένιο (PP-R 80) σε τρία στρώματα (1ο στρώμα: 

PP-R 80 βελτιωμένο τύπου 3, 2ο στρώμα: μείγμα από PP-R 80 και ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό, 3ο  

στρώμα: PP-R 80), oριακών συνθηκών λειτουργίας 20bar, με αυξημένες μηχανικές αντοχές και μειωμένο 

συντελεστή γραμμικής διαστολής α=0,030 mm/m/C, σύμφωνα με τα Σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή, τις 

Προδιαγραγραφές και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη της Μελέτης. Τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια 

σύνδεσης, στερέωσης και συγκόλλησης (μούφες, καμπύλες, γωνίες, ταύ κλπ πλήν ρακόρ) για συνδέσεις 

πλαστικών σωλήνων τόσο μεταξύ τους όσο και για συνδέσεις με σωλήνες άλλου υλικού οποιασδήποτε 

διαμέτρου. Δηλαδή σωλήνας, ειδικά τεμάχια και λοιπά υλικά και μικροϋλικά, επί τόπου του έργου και εργασία 

για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες 

εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως 

δομικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για 

την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή 

με έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. Ο σωλήνας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα 

απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 

των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων 

Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) 

αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 

(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European 

Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης 

(M.L.A.) αυτής. Εξωτερικής διαμέτρου/πάχους τοιχώματος Φ32/4,4mm SDR 7,4. (1 m) 

 

 

A.T. : 258   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8040.1.4.4 Πλαστικός σωλήνας δικτύων θέρμανσης - κλιματισμού, 

πολυπροπυλενίου 3ης γενιάς (PP- R 80), εξωτερικής διαμέτρου Φ40/5,5 mm SDR 7,4, PN 20 bar, με 

συντελεστή γραμμικής διαστολής α=0,030 mm/m/°C. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας, με θερμική αυτοσυγκόληση, κατάλληλος για εγκατάσταση σε δίκτυα θέρμανσης και 

κλιματισμού, 3ης γενιάς, κατασκευασμένος από πολυπροπυλένιο (PP-R 80) σε τρία στρώματα (1ο στρώμα: 

PP-R 80 βελτιωμένο τύπου 3, 2ο στρώμα: μείγμα από PP-R 80 και ειδικό συνθετικό υαλώδεςυλικό, 3ο 

στρώμα: PP-R 80), oριακών συνθηκών λειτουργίας 20bar, με αυξημένες μηχανικές αντοχές και μειωμένο 

συντελεστή γραμμικής διαστολής α=0,030 mm/m/C, σύμφωνα με τα Σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή, τις 

Προδιαγραγραφές και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη της Μελέτης. Τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια 

σύνδεσης, στερέωσης και συγκόλλησης (μούφες, καμπύλες, γωνίες, ταύ κλπ πλήν ρακόρ) για συνδέσεις 

πλαστικών σωλήνων τόσο μεταξύ τους όσο και για συνδέσεις με σωλήνες άλλου υλικού οποιασδήποτε 

διαμέτρου. Δηλαδή σωλήνας, ειδικά τεμάχια και λοιπά υλικά και μικροϋλικά, επί τόπου του έργου και εργασία 

για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες 

εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως 

δομικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για 

την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή 

με έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. Ο σωλήνας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα 

απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 

των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων 

Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) 

αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 

(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European 

Cooperation  for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης 

(M.L.A.) αυτής. Εξωτερικής διαμέτρου/πάχους τοιχώματος Φ40/5,5mm SDR 7,4. (1 m) 

   

  

A.T. : 259   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8040.1.4.5 Πλαστικός σωλήνας δικτύων θέρμανσης - κλιματισμού, 

πολυπροπυλενίου 3ης γενιάς (PP- R 80), εξωτερικής διαμέτρου Φ50/4,6 mm SDR 11, PN 10 bar, με 

συντελεστή γραμμικής διαστολής α=0,030 mm/m/°C. 
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   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας, με θερμική αυτοσυγκόληση, κατάλληλος για εγκατάσταση σε δίκτυα θέρμανσης και 

κλιματισμού, 3ης γενιάς, κατασκευασμένος από πολυπροπυλένιο (PP-R 80) σε τρία στρώματα (1ο στρώμα: 

PP-R 80 βελτιωμένο τύπου 3, 2ο στρώμα: μείγμα από PP-R 80 και ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό, 3ο  

στρώμα: PP-R 80), oριακών συνθηκών λειτουργίας 10bar, με αυξημένες μηχανικές αντοχές και μειωμένο 

συντελεστή γραμμικής διαστολής α=0,030 mm/m/C, σύμφωνα με τα Σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή, τις 

Προδιαγραγραφές και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη της Μελέτης. Τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια 

σύνδεσης, στερέωσης και συγκόλλησης (μούφες, καμπύλες, γωνίες, ταύ κλπ πλήν ρακόρ) για συνδέσεις 

πλαστικών σωλήνων τόσο μεταξύ τους όσο και για συνδέσεις με σωλήνες άλλου υλικού οποιασδήποτε 

διαμέτρου. Δηλαδή σωλήνας, ειδικά τεμάχια και λοιπά υλικά και μικροϋλικά, επί τόπου του έργου και εργασία 

για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες 

εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως 

δομικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για 

την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή 

με έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. Ο σωλήνας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα 

απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 

των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων 

Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) 

αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 

(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European 

Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης 

(M.L.A.) αυτής. Εξωτερικής διαμέτρου/πάχους τοιχώματος Φ50/4,6 mm SDR 11. (1 m) 

   

  

A.T. : 260   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8040.1.4.6 Πλαστικός σωλήνας δικτύων θέρμανσης - κλιματισμού, 

πολυπροπυλενίου 3ης γενιάς (PP- R 80), εξωτερικής διαμέτρου Φ63/5,8 mm SDR 11, PN 10 bar, με 

συντελεστή γραμμικής διαστολής α=0,030 mm/m/°C. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας, με θερμική αυτοσυγκόληση, κατάλληλος για εγκατάσταση σε δίκτυα θέρμανσης και 

κλιματισμού, 3ης γενιάς, κατασκευασμένος από πολυπροπυλένιο (PP-R 80) σε τρία στρώματα (1ο στρώμα: 

PP-R 80 βελτιωμένο τύπου 3, 2ο στρώμα: μείγμα από PP-R 80 και ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό, 3ο  

στρώμα: PP-R 80), oριακών συνθηκών λειτουργίας 10bar, με αυξημένες μηχανικές αντοχές και μειωμένο 

συντελεστή γραμμικής διαστολής α=0,030 mm/m/C, σύμφωνα με τα Σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή, τις 

Προδιαγραγραφές και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη της Μελέτης. Τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια 

σύνδεσης, στερέωσης και συγκόλλησης (μούφες, καμπύλες, γωνίες, ταύ κλπ πλήν ρακόρ) για συνδέσεις 

πλαστικών σωλήνων τόσο μεταξύ τους όσο και για συνδέσεις με σωλήνες άλλου υλικού οποιασδήποτε 

διαμέτρου. Δηλαδή σωλήνας, ειδικά τεμάχια και λοιπά υλικά και μικροϋλικά, επί τόπου του έργου και εργασία 

για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες 

εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως 

δομικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για 

την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή 

με έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. Ο σωλήνας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα 

απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 

των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων 

Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) 

αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 

(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European 

Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης 

(M.L.A.) αυτής. Εξωτερικής διαμέτρου/πάχους τοιχώματος Φ63/5,8 mm SDR 11. (1 m) 

 

 

A.T. : 261   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8040.1.4.7 Πλαστικός σωλήνας δικτύων θέρμανσης - κλιματισμού, 

πολυπροπυλενίου 3ης γενιάς (PP- R 80), εξωτερικής διαμέτρου Φ75/6,8 mm SDR 11, PN 10 bar, με 

συντελεστή γραμμικής διαστολής α=0,030 mm/m/°C. 
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   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας, με θερμική αυτοσυγκόληση, κατάλληλος για εγκατάσταση σε δίκτυα θέρμανσης και 

κλιματισμού, 3ης γενιάς, κατασκευασμένος από πολυπροπυλένιο (PP-R 80) σε τρία στρώματα (1ο στρώμα: 

PP-R 80 βελτιωμένο τύπου 3, 2ο στρώμα: μείγμα από PP-R 80 και ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό, 3ο  

στρώμα: PP-R 80), oριακών συνθηκών λειτουργίας 10bar, με αυξημένες μηχανικές αντοχές και μειωμένο 

συντελεστή γραμμικής διαστολής α=0,030 mm/m/C, σύμφωνα με τα Σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή, τις 

Προδιαγραγραφές και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη της Μελέτης. Τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια 

σύνδεσης, στερέωσης και συγκόλλησης (μούφες, καμπύλες, γωνίες, ταύ κλπ πλήν ρακόρ) για συνδέσεις 

πλαστικών σωλήνων τόσο μεταξύ τους όσο και για συνδέσεις με σωλήνες άλλου υλικού οποιασδήποτε 

διαμέτρου. Δηλαδή σωλήνας, ειδικά τεμάχια και λοιπά υλικά και μικροϋλικά, επί τόπου του έργου και εργασία 

για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες 

εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως 

δομικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για 

την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή 

με έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. Ο σωλήνας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα 

απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 

των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων 

Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) 

αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 

(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European 

Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης 

(M.L.A.) αυτής. Εξωτερικής διαμέτρου/πάχους τοιχώματος Φ75/6,8 mm SDR 11. (1 m) 

   

  

A.T. : 262   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8040.1.4.8 Πλαστικός σωλήνας δικτύων θέρμανσης - κλιματισμού, 

πολυπροπυλενίου 3ης γενιάς (PP- R 80), εξωτερικής διαμέτρου Φ90/8,2 mm SDR 11, PN 10 bar, με 

συντελεστή γραμμικής διαστολής α=0,030 mm/m/°C. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας, με θερμική αυτοσυγκόληση, κατάλληλος για εγκατάσταση σε δίκτυα θέρμανσης και 

κλιματισμού, 3ης γενιάς, κατασκευασμένος από πολυπροπυλένιο (PP-R 80) σε τρία στρώματα (1ο στρώμα: 

PP-R 80 βελτιωμένο τύπου 3, 2ο στρώμα: μείγμα από PP-R 80 και ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό, 3ο  

στρώμα: PP-R 80), oριακών συνθηκών λειτουργίας 10bar, με αυξημένες μηχανικές αντοχές και μειωμένο 

συντελεστή γραμμικής διαστολής α=0,030 mm/m/C, σύμφωνα με τα Σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή, τις 

Προδιαγραγραφές και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη της Μελέτης . Τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια 

σύνδεσης, στερέωσης και συγκόλλησης (μούφες, καμπύλες, γωνίες, ταύ κλπ πλήν ρακόρ) για συνδέσεις 

πλαστικών σωλήνων τόσο μεταξύ τους όσο και για συνδέσεις με σωλήνες άλλου υλικού οποιασδήποτε 

διαμέτρου. Δηλαδή σωλήνας, ειδικά τεμάχια και λοιπά υλικά και μικροϋλικά, επί τόπου του έργου και εργασία 

για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες 

εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως 

δομικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για 

την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή 

με έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. Ο σωλήνας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα 

απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 

των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων 

Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) 

αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 

(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European 

Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης 

(M.L.A.) αυτής. Εξωτερικής διαμέτρου/πάχους τοιχώματος Φ90/8,2 mm SDR 11. (1 m) 

   

  

A.T. : 263   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8040.1.4.9 Πλαστικός σωλήνας δικτύων θέρμανσης - κλιματισμού, 

πολυπροπυλενίου 3ης γενιάς (PP- R 80), εξωτερικής διαμέτρου Φ110/10,0 mm SDR 11, PN 10 bar, με 

συντελεστή γραμμικής διαστολής α=0,030 mm/m/°C. 
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   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας, με θερμική αυτοσυγκόληση, κατάλληλος για εγκατάσταση σε δίκτυα θέρμανσης και 

κλιματισμού, 3ης γενιάς, κατασκευασμένος από πολυπροπυλένιο (PP-R 80) σε τρία στρώματα (1ο στρώμα: 

PP-R 80 βελτιωμένο τύπου 3, 2ο στρώμα: μείγμα από PP-R 80 και ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό, 3ο  

στρώμα: PP-R 80), oριακών συνθηκών λειτουργίας 10bar, με αυξημένες μηχανικές αντοχές και μειωμένο 

συντελεστή γραμμικής διαστολής α=0,030 mm/m/C, σύμφωνα με τα Σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή, τις 

Προδιαγραγραφές και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη της Μελέτης. Τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια 

σύνδεσης, στερέωσης και συγκόλλησης (μούφες, καμπύλες, γωνίες, ταύ κλπ πλήν ρακόρ) για συνδέσεις 

πλαστικών σωλήνων τόσο μεταξύ τους όσο και για συνδέσεις με σωλήνες άλλου υλικού οποιασδήποτε 

διαμέτρου. Δηλαδή σωλήνας, ειδικά τεμάχια και λοιπά υλικά και μικροϋλικά, επί τόπου του έργου και εργασία 

για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες 

εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως 

δομικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για 

την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή 

με έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. Ο σωλήνας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα 

απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 

των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων 

Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) 

αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 

(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European 

Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης 

(M.L.A.) αυτής. Εξωτερικής διαμέτρου/πάχους τοιχώματος Φ110/10,0 mm SDR 11. (1 m) 

   

  

A.T. : 264   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8040.1.4.10 Πλαστικός σωλήνας δικτύων θέρμανσης - κλιματισμού, 

πολυπροπυλενίου 3ης γενιάς (PP- R 80), εξωτερικής διαμέτρου Φ125/11,4 mm SDR 11, PN 10 bar, με 

συντελεστή γραμμικής διαστολής α=0,030 mm/m/°C. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας, με θερμική αυτοσυγκόληση, κατάλληλος για εγκατάσταση σε δίκτυα θέρμανσης και 

κλιματισμού, 3ης γενιάς, κατασκευασμένος από πολυπροπυλένιο (PP-R 80) σε τρία στρώματα (1ο στρώμα: 

PP-R 80 βελτιωμένο τύπου 3, 2ο στρώμα: μείγμα από PP-R 80 και ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό, 3ο  

στρώμα: PP-R 80), oριακών συνθηκών λειτουργίας 10bar, με αυξημένες μηχανικές αντοχές και μειωμένο 

συντελεστή γραμμικής διαστολής α=0,030 mm/m/C, σύμφωνα με τα Σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή, τις 

Προδιαγραγραφές και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη της Μελέτης. Τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια 

σύνδεσης, στερέωσης και συγκόλλησης (μούφες, καμπύλες, γωνίες, ταύ κλπ πλήν ρακόρ) για συνδέσεις 

πλαστικών σωλήνων τόσο μεταξύ τους όσο και για συνδέσεις με σωλήνες άλλου υλικού οποιασδήποτε 

διαμέτρου. Δηλαδή σωλήνας, ειδικά τεμάχια και λοιπά υλικά και μικροϋλικά, επί τόπου του έργου και εργασία 

για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες 

εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως 

δομικών υλικών, της κατασκευής φέροντος  πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για 

την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή 

με έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. Ο σωλήνας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα 

απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 

των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων 

Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) 

αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 

(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European 

Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης 

(M.L.A.) αυτής. Εξωτερικής διαμέτρου/πάχους τοιχώματος Φ125/11,4 mm SDR 11. (1 m) 

 

 

A.T. : 265   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8040.1.4.11 Πλαστικός σωλήνας δικτύων θέρμανσης - κλιματισμού, 

πολυπροπυλενίου 3ης γενιάς (PP- R 80), εξωτερικής διαμέτρου Φ160/14,6 mm SDR 11, PN 10 bar, με 

συντελεστή γραμμικής διαστολής α=0,030 mm/m/°C. 
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   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας, με θερμική αυτοσυγκόληση, κατάλληλος για εγκατάσταση σε δίκτυα θέρμανσης και 

κλιματισμού, 3ης γενιάς, κατασκευασμένος από πολυπροπυλένιο (PP-R 80) σε τρία στρώματα (1ο στρώμα: 

PP-R 80 βελτιωμένο τύπου 3, 2ο στρώμα: μείγμα από PP-R 80 και ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό, 3ο  

στρώμα: PP-R 80), oριακών συνθηκών λειτουργίας 10bar, με αυξημένες μηχανικές αντοχές και μειωμένο 

συντελεστή γραμμικής διαστολής α=0,030 mm/m/C, σύμφωνα με τα Σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή, τις 

Προδιαγραγραφές και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη της Μελέτης. Τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια 

σύνδεσης, στερέωσης και συγκόλλησης (μούφες, καμπύλες, γωνίες, ταύ κλπ πλήν ρακόρ) για συνδέσεις 

πλαστικών σωλήνων τόσο μεταξύ τους όσο και για συνδέσεις με σωλήνες άλλου υλικού οποιασδήποτε 

διαμέτρου. Δηλαδή σωλήνας, ειδικά τεμάχια και λοιπά υλικά και μικροϋλικά, επί τόπου του έργου και εργασία 

για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες 

εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως 

δομικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για 

την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή 

με έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. Ο σωλήνας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα 

απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 

των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων 

Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) 

αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 

(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European 

Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης 

(M.L.A.) αυτής. Εξωτερικής διαμέτρου/πάχους τοιχώματος Φ160/14,6 mm SDR 11. (1 m) 

 

  

A.T. : 266   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8124.1.2.1 Ρυθμιστική  βαλβίδα εξισορρόπησης δικτύων νερού (BALANCING 

VALVE), χυτοσιδηρά, φλαντζωτή, διαμέτρου 2 1/2 ins, PN 16 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 

Ρυθμιστική βαλβίδα εξισορρόπησης δικτύων νερού (BALANCING VALVE), χυτοσιδηρά, κατάλληλη για 

σύνδεση με φλάντζες, κατάλληλη για τη ρύθμιση παροχής νερού, καθώς και την αποκοπή κυκλωμάτων 

δικτύου σωληνώσεων θέρμανσης - ψύξης, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 τεμ) Διαμέτρου 2 1/2 ins, PN 16 

   

  

A.T. : 267   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8124.1.1.5 Ρυθμιστική  βαλβίδα εξισορρόπησης δικτύων νερού (BALANCING 

VALVE), ορειχάλκινη, κοχλιωτή, διαμέτρου 1 1/2 ins, PN 25 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  

Ρυθμιστική βαλβίδα εξισορρόπησης δικτύων νερού (BALANCING VALVE), ορειχάλκινη, κοχλιωτή,  κατάλληλη 

για τη ρύθμιση παροχής νερού, καθώς και την αποκοπή κυκλωμάτων δικτύου σωληνώσεων θέρμανσης - 

ψύξης, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. (1 τεμ) Διαμέτρου 1 1/2 ins, PN 25 

   

  

A.T. : 268   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8124.1.1.6 Ρυθμιστική  βαλβίδα εξισορρόπησης δικτύων νερού (BALANCING 

VALVE), ορειχάλκινη, κοχλιωτή, διαμέτρου 2 ins, PN 25 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Ρυθμιστική βαλβίδα εξισορρόπησης δικτύων νερού (BALANCING VALVE), ορειχάλκινη, κοχλιωτή, κατάλληλη 

για τη ρύθμιση παροχής νερού, καθώς και την αποκοπή κυκλωμάτων δικτύου σωληνώσεων θέρμανσης - 

ψύξης, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. (1 τεμ) Διαμέτρου 2 ins, PN 25 

  

 

A.T. : 269   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8124.1.2.2 Ρυθμιστική  βαλβίδα εξισορρόπησης δικτύων νερού (BALANCING 

VALVE), χυτοσιδηρά, φλαντζωτή, διαμέτρου 3 ins, PN 16 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 
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Ρυθμιστική βαλβίδα εξισορρόπησης δικτύων νερού (BALANCING VALVE), χυτοσιδηρά, κατάλληλη για  

σύνδεση με φλάντζες, κατάλληλη για τη ρύθμιση παροχής νερού, καθώς και την αποκοπή κυκλωμάτων 

δικτύου σωληνώσεων θέρμανσης - ψύξης, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 τεμ) Διαμέτρου 3 ins, PN 16 

 

 

A.T. : 270   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8124.1.2.3 Ρυθμιστική  βαλβίδα εξισορρόπησης δικτύων νερού (BALANCING 

VALVE), χυτοσιδηρά, φλαντζωτή, διαμέτρου 4 ins, PN 16 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 

Ρυθμιστική βαλβίδα εξισορρόπησης δικτύων νερού (BALANCING VALVE), χυτοσιδηρά, κατάλληλη για 

σύνδεση με φλάντζες, κατάλληλη για τη ρύθμιση παροχής νερού, καθώς και την αποκοπή κυκλωμάτων 

δικτύου σωληνώσεων θέρμανσης - ψύξης, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 τεμ) Διαμέτρου 4 ins, PN 16 

   

  

A.T. : 271   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8124.1.2.5 Ρυθμιστική  βαλβίδα εξισορρόπησης δικτύων νερού (BALANCING 

VALVE), χυτοσιδηρά, φλαντζωτή, διαμέτρου 6 ins, PN 16 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 

Ρυθμιστική βαλβίδα εξισορρόπησης δικτύων νερού (BALANCING VALVE), χυτοσιδηρά, κατάλληλη για 

σύνδεση με φλάντζες, κατάλληλη για τη ρύθμιση παροχής νερού, καθώς και την αποκοπή κυκλωμάτων 

δικτύου σωληνώσεων θέρμανσης - ψύξης, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 τεμ) Διαμέτρου 6 ins, PN 16 

   

  

A.T. : 272   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8539.10.2.8 Θερμική μόνωση σωληνώσεων με σωλήνες από εύκαμπτο 

θερμονωτικό υλικό, κλειστής κυτταρικής δομής, μαύρου χρώματος, με αντιδιαβρωτική προστασία,   

ονομ. πάχους 9 mm, για ονομ. διάμετρο σωλήνα 25mm. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Θερμική μόνωση σωληνώσεων με σωλήνες από εύκαμπτο θερμομονωτικό υλικό, κλειστής κυτταρικής δομής 

με μέσο μέγεθος κυττάρου 0,136 mm2, μαύρου χρώματος, με αντιδιαβρωτική προστασία, δύσκολα 

αναφλέξιμου (με περιορισμένη συμπεριφορά στη διάδοση της φλόγας) κατά BS 476 part 7 class 1 B1 

κατά DIN 4102, συντελεστή Θερμικής Αγωγιμότητας λ<=0,033W/(mk) σε μέση θερμοκρασία 0 βαθμούς C 

κατά DIN EN 12667 και EN ISO 8497 και συντελεστή Αντίστασης στη διάχυση υδρατμών μ>= 10000 κατά 

DIN 52615. Η αντίσταση στη φωτιά της μόνωσης θα είναι Α60 έως Α120 κατά ISO 834 και DIN 4102. 

Το υλικό κατασκευής της μόνωσης δεν θα περιέχει CFC και HCFC για να αποφεύγονται οι διαβρώσεις 

στους σωλήνες και σε περίπτωση φωτιάς να μη δημιουργούνται διοξίνη και φουράνιο. Η κόλληση στις ενώσεις 

θα γίνεται με ειδική κόλλα πολυμερισμού του ιδίου οίκου κατασκευής του μονωτικού και σύμφωνα με τις 

οδηγίες του. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η μόνωση κάθε είδους ειδικού τεμαχίου (γωνίες, καμπύλες, ταυ, 

μούφες, συστολές, φλάντζες κλπ). Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές 

της μελέτης. (Τα πραγματικά πάχη της μόνωσης είναι σχεδιασμένα, σε σχέση με τα ονομαστικά, έτσι ώστε με 

την αύξηση των διατομών να διατηρείται η αναγκαία θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας). Δηλαδή 

προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επικολλήσεως και 

στερεώσεως της μονώσεως καθώς και την απαιτούμενη εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 m) Ονομαστικού πάχους μόνωσης 9 mm Για ονομαστική διάμετρο σωλήνα 

25mm (Ενδεικτικού τύπου AF-2/ARMAFLEX ή ισοδύναμου) 

   

 

A.T. : 273   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8539.10.3.11 Θερμική μόνωση σωληνώσεων με σωλήνες από εύκαμπτο 

θερμονωτικό υλικό, κλειστής κυτταρικής δομής, μαύρου χρώματος, με αντιδιαβρωτική προστασία,   

ονομ. πάχους 13 mm, για ονομ. διάμετρο σωλήνα 35mm. 

 

Θερμική μόνωση σωληνώσεων με σωλήνες από εύκαμπτο θερμομονωτικό υλικό, κλειστής κυτταρικής δομής 
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με μέσο μέγεθος κυττάρου 0,136 mm2, μαύρου χρώματος, με αντιδιαβρωτική προστασία, δύσκολα 

αναφλέξιμου (με περιορισμένη συμπεριφορά στη διάδοση της φλόγας), συντελεστή Θερμικής 

Αγωγιμότητας λ<=0,033W/(mk) σε μέση θερμοκρασία 0 βαθμούς C και συντελεστή Αντίστασης στη 

διάχυση υδρατμών μ>= 10000. Η αντίσταση στη φωτιά της μόνωσης θα είναι Α60 έως Α120. 

Το υλικό κατασκευής της μόνωσης δεν θα περιέχει CFC και HCFC για να αποφεύγονται οι διαβρώσεις 

στους σωλήνες και σε περίπτωση φωτιάς να μη δημιουργούνται διοξίνη και φουράνιο. Η κόλληση στις ενώσεις 

θα γίνεται με ειδική κόλλα πολυμερισμού του ιδίου οίκου κατασκευής του μονωτικού και σύμφωνα με τις 

οδηγίες του.  Στην τιμή περιλαμβάνεται και η μόνωση κάθε είδους ειδικού τεμαχίου (γωνίες, καμπύλες, ταυ, 

μούφες, συστολές, φλάντζες κλπ). Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές, τα 

σχέδια και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης.  (Τα πραγματικά πάχη της μόνωσης είναι σχεδιασμένα, σε 

σχέση με τα ονομαστικά, έτσι ώστε με την αύξηση των διατομών να διατηρείται η αναγκαία θερμοκρασία της 

εξωτερικής επιφάνειας). Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και 

μικροϋλικά επικολλήσεως και στερεώσεως της μονώσεως καθώς και την απαιτούμενη εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Η θερμική μόνωση θα πρέπει να διαθέτει 

όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις 

απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών 

κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) 

αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 

(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European 

Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης 

(M.L.A.) αυτής. (1 m) Ονομαστικού πάχους μόνωσης 13 mm Για ονομαστική διάμετρο σωλήνα 35mm 

(Ενδεικτικού τύπου AF-2/ARMAFLEX ή ισοδύναμου) 

 

 

A.T. : 274   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8539.10.3.13 Θερμική μόνωση σωληνώσεων με σωλήνες από εύκαμπτο 

θερμονωτικό υλικό, κλειστής κυτταρικής δομής, μαύρου χρώματος, με αντιδιαβρωτική προστασία,   

ονομ. πάχους 13 mm, για ονομ. διάμετρο σωλήνα 42mm. 

    Κωδικός αναθεώρησης:  

Θερμική μόνωση σωληνώσεων με σωλήνες από εύκαμπτο θερμομονωτικό υλικό, κλειστής κυτταρικής δομής 

με μέσο μέγεθος κυττάρου 0,136 mm2, μαύρου χρώματος, με αντιδιαβρωτική προστασία, δύσκολα 

αναφλέξιμου (με περιορισμένη συμπεριφορά στη διάδοση της φλόγας), συντελεστή Θερμικής Αγωγιμότητας 

λ<=0,033W/(mk) σε μέση θερμοκρασία 0 βαθμούς C και συντελεστή Αντίστασης στη διάχυση υδρατμών  

μ>= 10000. Η αντίσταση στη φωτιά της μόνωσης θα είναι Α60 έως Α120. Το υλικό κατασκευής της μόνωσης 

δεν θα περιέχει CFC και HCFC για να αποφεύγονται οι διαβρώσεις στους σωλήνες και σε περίπτωση φωτιάς 

να μη δημιουργούνται διοξίνη και φουράνιο.  Η κόλληση στις ενώσεις θα γίνεται με ειδική κόλλα πολυμερισμού 

του ιδίου οίκου κατασκευής του μονωτικού και σύμφωνα με τις οδηγίες του. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η 

μόνωση κάθε είδους ειδικού τεμαχίου (γωνίες, καμπύλες, ταυ, μούφες, συστολές, φλάντζες κλπ). Κατά τα 

λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές, τα σχέδια και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της 

μελέτης. (Τα πραγματικά πάχη της μόνωσης είναι σχεδιασμένα, σε σχέση με τα ονομαστικά, έτσι ώστε με την 

αύξηση των διατομών να διατηρείται η αναγκαία θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας). Δηλαδή 

προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επικολλήσεως και 

στερεώσεως της μονώσεως καθώς και την απαιτούμενη εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Η θερμική μόνωση θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα 

πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων 

θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και 

Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, 

εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από 

φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for 

Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) 

αυτής. (1 m) Ονομαστικού πάχους μόνωσης 13 mm Για ονομαστική διάμετρο σωλήνα 42mm 

(Ενδεικτικού τύπου AF-2/ARMAFLEX ή ισοδύναμου) 
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A.T. : 275   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8539.10.3.16 Θερμική μόνωση σωληνώσεων με σωλήνες από εύκαμπτο 

θερμονωτικό υλικό, κλειστής κυτταρικής δομής, μαύρου χρώματος, με αντιδιαβρωτική προστασία,   

ονομ. πάχους 13 mm, για ονομ. διάμετρο σωλήνα 54mm. 

 

Θερμική μόνωση σωληνώσεων με σωλήνες από εύκαμπτο θερμομονωτικό υλικό, κλειστής κυτταρικής δομής 

με μέσο μέγεθος κυττάρου 0,136 mm2, μαύρου χρώματος, με αντιδιαβρωτική προστασία, δύσκολα 

αναφλέξιμου (με περιορισμένη συμπεριφορά στη διάδοση της φλόγας), συντελεστή Θερμικής Αγωγιμότητας 

λ<=0,033W/(mk) σε μέση θερμοκρασία 0 βαθμούς C και συντελεστή Αντίστασης στη διάχυση υδρατμών μ>= 

10000. Η αντίσταση στη φωτιά της μόνωσης θα είναι Α60 έως Α120. Το υλικό κατασκευής της μόνωσης δεν 

θα περιέχει CFC και HCFC για να αποφεύγονται οι διαβρώσεις στους σωλήνες και σε περίπτωση φωτιάς να 

μη δημιουργούνται διοξίνη και φουράνιο. Η κόλληση στις ενώσεις θα γίνεται με ειδική κόλλα πολυμερισμού 

του ιδίου οίκου κατασκευής του μονωτικού και σύμφωνα με τις οδηγίες του. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η 

μόνωση κάθε είδους ειδικού τεμαχίου (γωνίες, καμπύλες, ταυ, μούφες, συστολές, φλάντζες κλπ). Κατά τα 

λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης. (Τα πραγματικά πάχη της 

μόνωσης είναι σχεδιασμένα, σε σχέση με τα ονομαστικά, έτσι ώστε με την αύξηση των διατομών να 

διατηρείται η αναγκαία θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας). Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του 

έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επικολλήσεως και στερεώσεως της μονώσεως καθώς και την 

απαιτούμενη εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Η θερμική 

μόνωση θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και 

γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών 

Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς 

Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από 

το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της 

αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. (1 m) Ονομαστικού πάχους μόνωσης 13 mm 

Για ονομαστική διάμετρο σωλήνα 54mm (Ενδεικτικού τύπου AF-2/ARMAFLEX ή ισοδύναμου) 

   

  

A.T. : 276   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8539.10.4.19 Θερμική μόνωση σωληνώσεων με σωλήνες από εύκαμπτο 

θερμονωτικό υλικό, κλειστής κυτταρικής δομής, μαύρου χρώματος, με αντιδιαβρωτική προστασία,   

ονομ. πάχους 19 mm, για ονομ. διάμετρο σωλήνα 64mm. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Θερμική μόνωση σωληνώσεων με σωλήνες από εύκαμπτο θερμομονωτικό υλικό, κλειστής κυτταρικής δομής 

με μέσο μέγεθος κυττάρου 0,136 mm2, μαύρου χρώματος, με αντιδιαβρωτική προστασία, δύσκολα 

αναφλέξιμου (με περιορισμένη συμπεριφορά στη διάδοση της φλόγας) κατά BS 476 part 7 class 1 B1 

κατά DIN 4102, συντελεστή Θερμικής Αγωγιμότητας λ<=0,033W/(mk) σε μέση θερμοκρασία 0 βαθμούς C 

κατά DIN EN 12667 και EN ISO 8497 και συντελεστή Αντίστασης στη διάχυση υδρατμών μ>= 10000 κατά 

DIN 52615. Η αντίσταση στη φωτιά της μόνωσης θα είναι Α60 έως Α120 κατά ISO 834 και DIN 4102. 

Το υλικό κατασκευής της μόνωσης δεν θα περιέχει CFC και HCFC για να αποφεύγονται οι διαβρώσεις 

στους σωλήνες και σε περίπτωση φωτιάς να μη δημιουργούνται διοξίνη και φουράνιο.  Η κόλληση στις 

ενώσεις θα γίνεται με ειδική κόλλα πολυμερισμού του ιδίου οίκου κατασκευής του μονωτικού και σύμφωνα με 

τις οδηγίες του. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η μόνωση κάθε είδους ειδικού τεμαχίου (γωνίες, καμπύλες, ταυ, 

μούφες, συστολές, φλάντζες κλπ). Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές 

της μελέτης. (Τα πραγματικά πάχη της μόνωσης είναι σχεδιασμένα, σε σχέση με τα ονομαστικά, έτσι ώστε με 

την αύξηση των διατομών να διατηρείται η αναγκαία θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας). 

Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επικολλήσεως και 

στερεώσεως της μονώσεως καθώς και την απαιτούμενη εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 m) Ονομαστικού πάχους μόνωσης 19 mm Για ονομαστική διάμετρο  ωλήνα 

64mm (Ενδεικτικού τύπου AF-2/ARMAFLEX ή ισοδύναμου) 
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A.T. : 277   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8539.10.4.21 Θερμική μόνωση σωληνώσεων με σωλήνες από εύκαμπτο 

θερμονωτικό υλικό, κλειστής κυτταρικής δομής, μαύρου χρώματος, με αντιδιαβρωτική προστασία,   

ονομ. πάχους 19 mm, για ονομ. διάμετρο σωλήνα 76mm. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Θερμική μόνωση σωληνώσεων με σωλήνες από εύκαμπτο θερμομονωτικό υλικό, κλειστής κυτταρικής δομής 

με μέσο μέγεθος κυττάρου 0,136 mm2, μαύρου χρώματος, με αντιδιαβρωτική προστασία, δύσκολα 

αναφλέξιμου (με περιορισμένη συμπεριφορά στη διάδοση της φλόγας) κατά BS 476 part 7 class 1 B1 

κατά DIN 4102, συντελεστή Θερμικής Αγωγιμότητας λ<=0,033W/(mk) σε μέση θερμοκρασία 0 βαθμούς C 

κατά DIN EN 12667 και EN ISO 8497 και συντελεστή Αντίστασης στη διάχυση υδρατμών μ>= 10000 κατά 

DIN 52615. Η αντίσταση στη φωτιά της μόνωσης θα είναι Α60 έως Α120 κατά ISO 834 και DIN 4102. 

Το υλικό κατασκευής της μόνωσης δεν θα περιέχει CFC και HCFC για να αποφεύγονται οι διαβρώσεις 

στους σωλήνες και σε περίπτωση φωτιάς να μη δημιουργούνται διοξίνη και φουράνιο. Η κόλληση στις ενώσεις 

θα γίνεται με ειδική κόλλα πολυμερισμού του ιδίου οίκου κατασκευής του μονωτικού και σύμφωνα με τις 

οδηγίες του. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η μόνωση κάθε είδους ειδικού τεμαχίου (γωνίες, καμπύλες, ταυ, 

μούφες, συστολές, φλάντζες κλπ). Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές 

της μελέτης. (Τα πραγματικά πάχη της μόνωσης είναι σχεδιασμένα, σε σχέση με τα ονομαστικά, έτσι ώστε με 

την αύξηση των διατομών να διατηρείται η αναγκαία θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας). Δηλαδή 

προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επικολλήσεως και 

στερεώσεως της μονώσεως καθώς και την απαιτούμενη εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 m) Ονομαστικού πάχους μόνωσης 19 mm Για ονομαστική διάμετρο 

σωλήνα 76mm (Ενδεικτικού τύπου AF-2/ARMAFLEX ή ισοδύναμου) 

  

 

A.T. : 278   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8539.10.5.23 Θερμική μόνωση σωληνώσεων με σωλήνες από εύκαμπτο 

θερμονωτικό υλικό, κλειστής κυτταρικής δομής, μαύρου χρώματος, με αντιδιαβρωτική προστασία,   

ονομ. πάχους 25 mm, για ονομ. διάμετρο σωλήνα 90mm. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Θερμική μόνωση σωληνώσεων με σωλήνες από εύκαμπτο θερμομονωτικό υλικό, κλειστής κυτταρικής δομής 

με μέσο μέγεθος κυττάρου 0,136 mm2, μαύρου χρώματος, με αντιδιαβρωτική προστασία, δύσκολα 

αναφλέξιμου (με περιορισμένη συμπεριφορά στη διάδοση της φλόγας) κατά BS 476 part 7 class 1 B1 

κατά DIN 4102, συντελεστή Θερμικής Αγωγιμότητας λ<=0,033W/(mk) σε μέση θερμοκρασία 0 βαθμούς C 

κατά DIN EN 12667 και EN ISO 8497 και συντελεστή Αντίστασης στη διάχυση υδρατμών μ>= 10000 κατά 

DIN 52615. Η αντίσταση στη φωτιά της μόνωσης θα είναι Α60 έως Α120 κατά ISO 834 και DIN 4102. 

Το υλικό κατασκευής της μόνωσης δεν θα περιέχει CFC και HCFC για να αποφεύγονται οι διαβρώσεις 

στους σωλήνες και σε περίπτωση φωτιάς να μη δημιουργούνται διοξίνη και φουράνιο. Η κόλληση στις ενώσεις 

θα γίνεται με ειδική κόλλα πολυμερισμού του ιδίου οίκου κατασκευής του μονωτικού και σύμφωνα με τις 

οδηγίες του. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η μόνωση κάθε είδους ειδικού τεμαχίου (γωνίες, καμπύλες, ταυ, 

μούφες, συστολές, φλάντζες κλπ). Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές 

της μελέτης. (Τα πραγματικά πάχη της μόνωσης είναι σχεδιασμένα, σε σχέση με τα ονομαστικά, έτσι ώστε με 

την αύξηση των διατομών να διατηρείται η αναγκαία θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας). Δηλαδή 

προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επικολλήσεως και 

στερεώσεως της μονώσεως καθώς και την απαιτούμενη εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 m) Ονομαστικού πάχους μόνωσης 25 mm Για ονομαστική διάμετρο 

σωλήνα 90mm (Ενδεικτικού τύπου AF-2/ARMAFLEX ή ισοδύναμου) 

   

  

A.T. : 279   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8539.10.6.25 Θερμική μόνωση σωληνώσεων με σωλήνες από εύκαμπτο 

θερμονωτικό υλικό, κλειστής κυτταρικής δομής, μαύρου χρώματος, με αντιδιαβρωτική προστασία,   

ονομ. πάχους 32 mm, για ονομ. διάμετρο σωλήνα 110mm. 

    

Θερμική μόνωση σωληνώσεων με σωλήνες από εύκαμπτο θερμομονωτικό υλικό, κλειστής κυτταρικής δομής 

με μέσο μέγεθος κυττάρου 0,136 mm2, μαύρου χρώματος, με αντιδιαβρωτική προστασία, δύσκολα 

αναφλέξιμου (με περιορισμένη συμπεριφορά στη διάδοση της φλόγας) κατά BS 476 part 7 class 1 B1 
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κατά DIN 4102, συντελεστή Θερμικής Αγωγιμότητας λ<=0,033W/(mk) σε μέση θερμοκρασία 0 βαθμούς C 

κατά DIN EN 12667 και EN ISO 8497 και συντελεστή Αντίστασης στη διάχυση υδρατμών μ>= 10000 κατά 

DIN 52615. Η αντίσταση στη φωτιά της μόνωσης θα είναι Α60 έως Α120 κατά ISO 834 και DIN 4102. 

Το υλικό κατασκευής της μόνωσης δεν θα περιέχει CFC και HCFC για να αποφεύγονται οι διαβρώσεις 

στους σωλήνες και σε περίπτωση φωτιάς να μη δημιουργούνται διοξίνη και φουράνιο. Η κόλληση στις ενώσεις 

θα γίνεται με ειδική κόλλα πολυμερισμού του ιδίου οίκου κατασκευής του μονωτικού και σύμφωνα με τις 

οδηγίες του. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η μόνωση κάθε είδους ειδικού τεμαχίου (γωνίες, καμπύλες, ταυ, 

μούφες, συστολές, φλάντζες κλπ). Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές 

της μελέτης. (Τα πραγματικά πάχη της μόνωσης είναι σχεδιασμένα, σε σχέση με τα ονομαστικά, έτσι ώστε με 

την αύξηση των διατομών να διατηρείται η αναγκαία θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας). 

Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επικολλήσεως και 

στερεώσεως της μονώσεως καθώς και την απαιτούμενη εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 m) Ονομαστικού πάχους μόνωσης 32 mm Για ονομαστική διάμετρο 

σωλήνα 110mm(Ενδεικτικού τύπου AF-2/ARMAFLEX ή ισοδύναμου) 

  

 

A.T. : 280   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8539.10.6.27 Θερμική μόνωση σωληνώσεων με σωλήνες από εύκαμπτο 

θερμονωτικό υλικό, κλειστής 

κυτταρικής δομής, μαύρου χρώματος, με αντιδιαβρωτική προστασία,   ονομ. πάχους 32 

mm, για ονομ. διάμετρο σωλήνα 125mm. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Θερμική μόνωση σωληνώσεων με σωλήνες από εύκαμπτο θερμομονωτικό υλικό, κλειστής κυτταρικής δομής 

με μέσο μέγεθος κυττάρου 0,136 mm2, μαύρου χρώματος, με αντιδιαβρωτική προστασία, δύσκολα 

αναφλέξιμου (με περιορισμένη συμπεριφορά στη διάδοση της φλόγας) κατά BS 476 part 7 class 1 B1 

κατά DIN 4102, συντελεστή Θερμικής Αγωγιμότητας λ<=0,033W/(mk) σε μέση θερμοκρασία 0 βαθμούς C 

κατά DIN EN 12667 και EN ISO 8497 και συντελεστή Αντίστασης στη διάχυση υδρατμών μ>= 10000 κατά 

DIN 52615. Η αντίσταση στη φωτιά της μόνωσης θα είναι Α60 έως Α120 κατά ISO 834 και DIN 4102. 

Το υλικό κατασκευής της μόνωσης δεν θα περιέχει CFC και HCFC για να αποφεύγονται οι διαβρώσεις 

στους σωλήνες και σε περίπτωση φωτιάς να μη δημιουργούνται διοξίνη και φουράνιο. Η κόλληση στις ενώσεις 

θα γίνεται με ειδική κόλλα πολυμερισμού του ιδίου οίκου κατασκευής του μονωτικού και σύμφωνα με τις 

οδηγίες του. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η μόνωση κάθε είδους ειδικού τεμαχίου (γωνίες, καμπύλες, ταυ, 

μούφες, συστολές, φλάντζες κλπ). Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές 

της μελέτης. (Τα πραγματικά πάχη της μόνωσης είναι σχεδιασμένα, σε σχέση με τα ονομαστικά, έτσι ώστε με 

την αύξηση των διατομών να διατηρείται η αναγκαία θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας). Δηλαδή 

προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επικολλήσεως και 

στερεώσεως της μονώσεως καθώς και την απαιτούμενη εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 m) Ονομαστικού πάχους μόνωσης 32 mm Για ονομαστική διάμετρο 

σωλήνα 125mm (Ενδεικτικού τύπου AF-2/ARMAFLEX ή ισοδύναμου) 

 

 

A.T. : 281   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8539.10.6.30 Θερμική μόνωση σωληνώσεων με σωλήνες από εύκαμπτο 

θερμονωτικό υλικό, κλειστής κυτταρικής δομής, μαύρου χρώματος, με αντιδιαβρωτική προστασία,   

ονομ. πάχους 32 mm, για ονομ. διάμετρο σωλήνα 160mm. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Θερμική μόνωση σωληνώσεων με σωλήνες από εύκαμπτο θερμομονωτικό υλικό, κλειστής κυτταρικής δομής 

με μέσο μέγεθος κυττάρου 0,136 mm2, μαύρου χρώματος, με αντιδιαβρωτική προστασία, δύσκολα 

αναφλέξιμου (με περιορισμένη συμπεριφορά στη διάδοση της φλόγας) κατά BS 476 part 7 class 1 B1 

κατά DIN 4102, συντελεστή Θερμικής Αγωγιμότητας λ<=0,033W/(mk) σε μέση θερμοκρασία 0 βαθμούς C 

κατά DIN EN 12667 και EN ISO 8497 και συντελεστή Αντίστασης στη διάχυση υδρατμών μ>= 10000 κατά 

DIN 52615. Η αντίσταση στη φωτιά της μόνωσης θα είναι Α60 έως Α120 κατά ISO 834 και DIN 4102. 

Το υλικό κατασκευής της μόνωσης δεν θα περιέχει CFC και HCFC για να αποφεύγονται οι διαβρώσεις 

στους σωλήνες και σε περίπτωση φωτιάς να μη δημιουργούνται διοξίνη και φουράνιο. Η κόλληση στις ενώσεις 

θα γίνεται με ειδική κόλλα πολυμερισμού του ιδίου οίκου κατασκευής του μονωτικού και σύμφωνα με τις 

οδηγίες του. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η μόνωση κάθε είδους ειδικού τεμαχίου (γωνίες, καμπύλες, ταυ,  
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μούφες, συστολές, φλάντζες κλπ). Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές 

της μελέτης. (Τα πραγματικά πάχη της μόνωσης είναι σχεδιασμένα, σε σχέση με τα ονομαστικά, έτσι ώστε με 

την αύξηση των διατομών να διατηρείται η αναγκαία θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας).  

Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επικολλήσεως και 

στερεώσεως της μονώσεως καθώς και την απαιτούμενη εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 m) Ονομαστικού πάχους μόνωσης 32 mm Για ονομαστική διάμετρο 

σωλήνα 160mm (Ενδεικτικού τύπου AF-2/ARMAFLEX ή ισοδύναμου) 

  

 

A.T. : 282   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8651.1.3 Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με 

ορειχάλκινη θήκη, περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Θερμόμετρο εμβαπτίσεως κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη θήκη, περιοχής ενδείξεως 

 0 - 100C, με τα μικροϋλικά και την εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(1 τεμ) 

  

 

A.T. : 283   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8474.1.2 Αυτόματος πλήρωσης με μανόμετρο, διαμέτρου 3/4 ins 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23 

Αυτόματος πλήρωσης με μανόμετρο, με είσοδο στα 10 bar και έξοδο στα 0,5 - 3 bar. Ο αυτόματος πλήρωσης 

είναι ρυθμισμένος από το εργοστάσιο στα 1,5 bar προς την πλευρά της εγκατάστασης. Δηλαδή προμήθεια, 

προσκόμιση, εγκατάσταση, ρύθμιση, δοκιμές και έλεγχοι, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(1 τεμ) Διαμέτρου 3/4 ins 

     

  

A.T. : 284   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8602.30 Εξοδος με τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα 

θερμαντικού ή ψυκτικού νερού από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή διαμέτρου διανομέως ή συλλέκτου 

388,8/406,4 mm 

 

Εξοδος με τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμαντικού ή ψυκτικού νερού από 

χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή, πλήρως εγκατεστημένη, δηλαδή, προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 

σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία (1 τεμ) Ν\8602. 30  Διαμέτρου διανομέα ή συλλέκτη  

388,8/406,4 mm 

   

  

A.T. : 285   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8602.34 Εξοδος με τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα 

θερμαντικού ή ψυκτικού νερού από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή διαμέτρου διανομέως ή συλλέκτου 

488,0/508,0 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Εξοδος με τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμαντικού ή ψυκτικού νερού από 

χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή, πλήρως εγκατεστημένη, δηλαδή, προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 

σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία (1 τεμ) Ν\8602. 30  Διαμέτρου διανομέα ή συλλέκτη  

488,0/508,0 mm 

 

   

A.T. : 286   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8039.22.1.3 Ζεύγος μεταλλικών πλαστικοποιημένων κολλητών φλαντζών, με λαιμό 

προσαρμογής, από PP-R Type3. Για σύνδεση σωλήνων, βαννών, βαλβίδων φίλτρων, αντλιών, σε 

δίκτυο πλαστικών σωλήνων PP-R (80). Ονομαστικής διαμέτρου DN 50. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Ζεύγος μεταλλικών πλαστικοποιημένων φλαντζών, κατάλληλο για σύνδεση σωλήνων, βαννών, βαλβίδων 
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φίλτρων, αντλιών, σε δίκτυο πλαστικών σωλήνων PP-R (80). Οι φλάντζες αποτελούνται από τη μεταλλική 

πλαστικοποιημένη με PP φλάντζα και τον πλαστικό (PP-R Type3) προσαρμογέα σύνδεσης.  Δηλαδή ζεύγος 

φλαντζών με τους αντίστοιχους κοχλίες, περικόχλια, ροδέλλες σύσφιξης και λοιπά απαραίτητα υλικά και 

μικρουλικά σύνδεσης, πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. Το ζεύγος των φλαντζών, θα πρέπει 

να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης 

με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των 

σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια 

δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την 

Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας 

Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

Σημείωση: Σε περίπτωση τοποθέτησης ενός τεμαχίου φλάντζας ισχύει το μισό της τιμής του ζεύγους 

της αντιστοίχου διαμέτρου. Ονομαστικής διαμέτρου DN 50. (1 ζεύγος) 

 

 

A.T. : 287   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8039.22.1.4 Ζεύγος μεταλλικών πλαστικοποιημένων κολλητών φλαντζών, με λαιμό 

προσαρμογής, από PP-R Type3. Για σύνδεση σωλήνων, βαννών, βαλβίδων φίλτρων, αντλιών, σε 

δίκτυο πλαστικών σωλήνων PP-R (80). Ονομαστικής διαμέτρου DN 63. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Ζεύγος μεταλλικών πλαστικοποιημένων φλαντζών, κατάλληλο για σύνδεση σωλήνων, βαννών, βαλβίδων 

φίλτρων, αντλιών, σε δίκτυο πλαστικών σωλήνων PP-R (80). Οι φλάντζες αποτελούνται από τη μεταλλική 

πλαστικοποιημένη με PP φλάντζα και τον πλαστικό (PP-R Type3) προσαρμογέα σύνδεσης. Δηλαδή ζεύγος 

φλαντζών με τους αντίστοιχους κοχλίες, περικόχλια, ροδέλλες σύσφιξης και λοιπά απαραίτητα υλικά και 

μικρουλικά σύνδεσης, πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων.  Το ζεύγος των φλαντζών, θα πρέπει 

να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης 

με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των 

σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια 

δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την 

Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας 

Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. Σημείωση: Σε περίπτωση τοποθέτησης ενός τεμαχίου φλάντζας 

ισχύει το μισό της τιμής του ζεύγους της αντιστοίχου διαμέτρου. Ονομαστικής διαμέτρου DN 63.(1 ζεύγος) 

   

  

A.T. : 288   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8039.22.1.5 Ζεύγος μεταλλικών πλαστικοποιημένων κολλητών φλαντζών, με λαιμό 

προσαρμογής, από PP-R Type3. Για σύνδεση σωλήνων, βαννών, βαλβίδων φίλτρων, αντλιών, σε 

δίκτυο πλαστικών σωλήνων PP-R (80). Ονομαστικής διαμέτρου DN 75. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Ζεύγος μεταλλικών πλαστικοποιημένων φλαντζών, κατάλληλο για σύνδεση σωλήνων, βαννών, βαλβίδων 

φίλτρων, αντλιών, σε δίκτυο πλαστικών σωλήνων PP-R (80). Οι φλάντζες αποτελούνται από τη μεταλλική 

πλαστικοποιημένη με PP φλάντζα και τον πλαστικό (PP-R Type3) προσαρμογέα σύνδεσης. Δηλαδή ζεύγος 

φλαντζών με τους αντίστοιχους κοχλίες, περικόχλια, ροδέλλες σύσφιξης και λοιπά απαραίτητα υλικά και 

μικρουλικά σύνδεσης, πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. Το ζεύγος των φλαντζών, θα πρέπει 

να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης 

με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των 

σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια 

δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την 

Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας 

Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. Σημείωση: Σε περίπτωση τοποθέτησης ενός τεμαχίου φλάντζας 

ισχύει το μισό της τιμής του ζεύγους της αντιστοίχου διαμέτρου. Ονομαστικής διαμέτρου DN 75. 

(1 ζεύγος) 
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A.T. : 289   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8039.22.1.6 Ζεύγος μεταλλικών πλαστικοποιημένων κολλητών φλαντζών, με λαιμό 

προσαρμογής, από PP-R Type3. Για σύνδεση σωλήνων, βαννών, βαλβίδων φίλτρων, αντλιών, σε 

δίκτυο πλαστικών σωλήνων PP-R (80). Ονομαστικής διαμέτρου DN 90. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Ζεύγος μεταλλικών πλαστικοποιημένων φλαντζών, κατάλληλο για σύνδεση σωλήνων, βαννών, βαλβίδων  

φίλτρων, αντλιών, σε δίκτυο πλαστικών σωλήνων PP-R (80). Οι φλάντζες αποτελούνται από τη 

μεταλλική πλαστικοποιημένη με PP φλάντζα και τον πλαστικό (PP-R Type3) προσαρμογέα σύνδεσης. 

Δηλαδή ζεύγος φλαντζών με τους αντίστοιχους κοχλίες, περικόχλια, ροδέλλες σύσφιξης και λοιπά απαραίτητα 

υλικά και μικρουλικά σύνδεσης, πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. Το ζεύγος των φλαντζών, θα 

πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων 

καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, 

Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό 

Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για 

την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης 

Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. Σημείωση: Σε περίπτωση τοποθέτησης ενός τεμαχίου 

φλάντζας ισχύει το μισό της τιμής του ζεύγους της αντιστοίχου διαμέτρου. Ονομαστικής διαμέτρου DN 90. 

(1 ζεύγος) 

   

  

A.T. : 290   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8039.22.1.7 Ζεύγος μεταλλικών πλαστικοποιημένων κολλητών φλαντζών, με λαιμό 

προσαρμογής, από PP-R Type3. Για σύνδεση σωλήνων, βαννών, βαλβίδων φίλτρων, αντλιών, σε 

δίκτυο πλαστικών σωλήνων PP-R (80). Ονομαστικής διαμέτρου DN 110. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Ζεύγος μεταλλικών πλαστικοποιημένων φλαντζών, κατάλληλο για σύνδεση σωλήνων, βαννών, βαλβίδων 

φίλτρων, αντλιών, σε δίκτυο πλαστικών σωλήνων PP-R (80). Οι φλάντζες αποτελούνται από τη μεταλλική 

πλαστικοποιημένη με PP φλάντζα και τον πλαστικό (PP-R Type3) προσαρμογέα σύνδεσης. Δηλαδή ζεύγος 

φλαντζών με τους αντίστοιχους κοχλίες, περικόχλια, ροδέλλες σύσφιξης και λοιπά απαραίτητα υλικά και 

μικρουλικά σύνδεσης, πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. Το ζεύγος των φλαντζών, θα πρέπει 

να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης 

με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των 

σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια 

δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την 

Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας 

Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. Σημείωση: Σε περίπτωση τοποθέτησης ενός τεμαχίου φλάντζας 

ισχύει το μισό της τιμής του ζεύγους της αντιστοίχου διαμέτρου. Ονομαστικής διαμέτρου DN 110. (1 ζεύγος) 

   

  

A.T. : 291   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8039.22.1.8 Ζεύγος μεταλλικών πλαστικοποιημένων κολλητών φλαντζών, με λαιμό 

προσαρμογής, από PP-R Type3. Για σύνδεση σωλήνων, βαννών, βαλβίδων φίλτρων, αντλιών, σε 

δίκτυο πλαστικών σωλήνων PP-R (80). Ονομαστικής διαμέτρου DN 125. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Ζεύγος μεταλλικών πλαστικοποιημένων φλαντζών, κατάλληλο για σύνδεση σωλήνων, βαννών, βαλβίδων 

φίλτρων, αντλιών, σε δίκτυο πλαστικών σωλήνων PP-R (80). Οι φλάντζες αποτελούνται από τη μεταλλική 

πλαστικοποιημένη με PP φλάντζα και τον πλαστικό (PP-R Type3) προσαρμογέα σύνδεσης.  Δηλαδή ζεύγος 

φλαντζών με τους αντίστοιχους κοχλίες, περικόχλια, ροδέλλες σύσφιξης και λοιπά απαραίτητα υλικά και 

μικρουλικά σύνδεσης, πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. Το ζεύγος των φλαντζών, θα πρέπει 

να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης 

με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των 

σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια 

δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την 
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Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας 

Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. Σημείωση: Σε περίπτωση τοποθέτησης ενός τεμαχίου φλάντζας 

ισχύει το μισό της τιμής του ζεύγους της αντιστοίχου διαμέτρου. Ονομαστικής διαμέτρου DN 125.(1 ζεύγος) 

 

  

A.T. : 292   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8039.22.1.10 Ζεύγος μεταλλικών πλαστικοποιημένων κολλητών φλαντζών, με λαιμό 

προσαρμογής, από PP-R Type3. Για σύνδεση σωλήνων, βαννών, βαλβίδων φίλτρων, αντλιών, σε 

δίκτυο πλαστικών σωλήνων PP-R (80). Ονομαστικής διαμέτρου DN 160. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Ζεύγος μεταλλικών πλαστικοποιημένων φλαντζών, κατάλληλο για σύνδεση σωλήνων, βαννών, βαλβίδων 

φίλτρων, αντλιών, σε δίκτυο πλαστικών σωλήνων PP-R (80). Οι φλάντζες αποτελούνται από τη μεταλλική 

πλαστικοποιημένη με PP φλάντζα και τον πλαστικό (PP-R Type3) προσαρμογέα σύνδεσης. Δηλαδή ζεύγος 

φλαντζών με τους αντίστοιχους κοχλίες, περικόχλια, ροδέλλες σύσφιξης και λοιπά απαραίτητα υλικά και 

μικρουλικά σύνδεσης, πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. Το ζεύγος των φλαντζών, θα πρέπει 

να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης 

με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των 

σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια 

δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την 

Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας 

Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. Σημείωση: Σε περίπτωση τοποθέτησης ενός τεμαχίου φλάντζας 

ισχύει το μισό της τιμής του ζεύγους της αντιστοίχου διαμέτρου. Ονομαστικής διαμέτρου DN 160. (1 ζεύγος) 

 

  

A.T. : 293   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8539.10.45.11 Θερμική μόνωση σωληνώσεων εξωτερικού χώρου, με σωλήνες 

από εύκαμπτο θερμομονωτικό υλικό, κλειστής κυτταρικής δομής, μαύρου χρώματος, με  

αντιδιαβρωτική προστασία, καθώς και μηχανική προστασία της μόνωσης με επικολλημένο φύλλο 

υφαντών ινών υάλου φινιρισμένο εξ. με αλουμίνιο.Ονομ.πάχος μόνωσης 25mm, ονομ.διαμ.σωλ. 

75mm. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 

Θερμική μόνωση σωληνώσεων εξωτερικού χώρου με σωλήνες από εύκαμπτο θερμομονωτικό υλικό, κλειστής 

κυτταρικής δομής με μέσο μέγεθος κυττάρου 0,136 mm2, μαύρου χρώματος, με αντιδιαβρωτική προστασία, 

δύσκολα αναφλέξιμου (με περιορισμένη συμπεριφορά στη διάδοση της φλόγας), συντελεστή Θερμικής 

Αγωγιμότητας λ<=0,033W/(mk) σε μέση θερμοκρασία 0 βαθμούς C και συντελεστή Αντίστασης στη διάχυση 

υδρατμών μ>= 10000. Η αντίσταση στη φωτιά της μόνωσης θα είναι Α60 έως Α120. Το υλικό κατασκευής της 

μόνωσης δεν θα περιέχει CFC και HCFC για να αποφεύγονται οι διαβρώσεις στους σωλήνες και σε 

περίπτωση φωτιάς να μη δημιουργούνται διοξίνη και φουράνιο. Η εξωτερική πλευρά της μόνωσης θα φέρει 

εργοστασιακά επικολλημένο φύλλο από υφαντές ίνες υάλου. Το υαλοϋφασμα θα έχει ενσωματωμένο 

εξωτερικό φινίρισμα αλουμινίου, συνολικού βάρους 260 gr/mm2. Τα κοχύλια θα είναι κομμένα κατά μήκος με 

ταινίες αυτοκόλλητης ραφής. Το υλικό επικάλυψης θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά αντοχής στην  

υπεριώδη ακτινοβολία. Σε υπαίθριους χώρους, οι αρμοί θα καλύπτονται με ειδική μαστίχη και η κόλληση στις 

ενώσεις θα γίνεται με ειδική κόλλα πολυμερισμού, του ιδίου οίκου κατασκευής του μονωτικού αμφότερα και 

σύμφωνα με τις οδηγίες του. Όλες οι εφαρμογές θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού 

οίκου. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η μόνωση κάθε είδους ειδικού τεμαχίου (γωνίες, καμπύλες, ταυ, 

μούφες, συστολές, φλάντζες κλπ). Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές, τα 

σχέδια και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης. (Τα πραγματικά πάχη της μόνωσης είναι σχεδιασμένα, σε 

σχέση με τα ονομαστικά, έτσι ώστε με την αύξηση των διατομών να διατηρείται η αναγκαία θερμοκρασία της 

εξωτερικής επιφάνειας). Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και 

μικροϋλικά επικολλήσεως και στερεώσεως της μονώσεως καθώς και την απαιτούμενη εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Η θερμική μόνωση θα πρέπει να διαθέτει 

όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις 

απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών 

κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) 

αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 
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(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European 

Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης 

(M.L.A.) αυτής. (1 m) Ονομαστικού πάχους μόνωσης 25 mm Για ονομαστική διάμετρο σωλήνα  75mm 

(Ενδεικτικού τύπου AF-5/ARMAFLEX & ARMA-CHECK S+ ή ισοδύναμου) 

   

 

A.T. : 294   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8539.10.45.12 Θερμική μόνωση σωληνώσεων εξωτερικού χώρου, με σωλήνες 

από εύκαμπτο θερμομονωτικό υλικό, κλειστής κυτταρικής δομής, μαύρου χρώματος, με 

αντιδιαβρωτική προστασία, καθώς και μηχανική προστασία της μόνωσης με επικολλημένο φύλλο 

υφαντών ινών υάλου φινιρισμένο εξ. με αλουμίνιο.Ονομ.πάχος μόνωσης 25mm, ονομ.διαμ.σωλ. 

90mm. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 

Θερμική μόνωση σωληνώσεων εξωτερικού χώρου με σωλήνες από εύκαμπτο θερμομονωτικό υλικό, κλειστής 

κυτταρικής δομής με μέσο μέγεθος κυττάρου 0,136 mm2, μαύρου χρώματος, με αντιδιαβρωτική προστασία, 

δύσκολα αναφλέξιμου (με περιορισμένη συμπεριφορά στη διάδοση της φλόγας), συντελεστή Θερμικής 

Αγωγιμότητας λ<=0,033W/(mk) σε μέση θερμοκρασία 0 βαθμούς C και συντελεστή Αντίστασης στη διάχυση 

υδρατμών μ>= 10000. Η αντίσταση στη φωτιά της μόνωσης θα είναι Α60 έως Α120. Το υλικό κατασκευής της 

μόνωσης δεν θα περιέχει CFC και HCFC για να αποφεύγονται οι διαβρώσεις στους σωλήνες και σε 

περίπτωση φωτιάς να μη δημιουργούνται διοξίνη και φουράνιο. Η εξωτερική πλευρά της μόνωσης θα φέρει 

εργοστασιακά επικολλημένο φύλλο από υφαντές ίνες υάλου. Το υαλοϋφασμα θα έχει ενσωματωμένο 

εξωτερικό φινίρισμα αλουμινίου, συνολικού βάρους 260 gr/mm2. Τα κοχύλια θα είναι κομμένα κατά μήκος με 

ταινίες αυτοκόλλητης ραφής. Το υλικό επικάλυψης θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά αντοχής στην 

υπεριώδη ακτινοβολία. Σε υπαίθριους χώρους, οι αρμοί θα καλύπτονται με ειδική μαστίχη και η κόλληση στις 

ενώσεις θα γίνεται με ειδική κόλλα πολυμερισμού, του ιδίου οίκου κατασκευής του μονωτικού αμφότερα και 

σύμφωνα με τις οδηγίες του. Όλες οι εφαρμογές θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού 

οίκου. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η μόνωση κάθε είδους ειδικού τεμαχίου (γωνίες, καμπύλες, ταυ, μούφες, 

συστολές, φλάντζες κλπ). Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές, τα σχέδια και 

τα λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης. (Τα πραγματικά πάχη της μόνωσης είναι σχεδιασμένα, σε σχέση με τα 

ονομαστικά, έτσι ώστε με την  αύξηση των διατομών να διατηρείται η αναγκαία θερμοκρασία της εξωτερικής 

επιφάνειας). Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά 

επικολλήσεως και στερεώσεως της μονώσεως καθώς και την απαιτούμενη εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Η θερμική μόνωση θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα 

και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των 

αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων 

Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) 

αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 

(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European 

Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης 

(M.L.A.) αυτής.) Ονομαστικού πάχους μόνωσης 25 mm Για ονομαστική διμετρο σωλήνα 90mm.  

(Ενδεικτικού τύπου AF-5/ARMAFLEX & ARMA-CHECK S+ ή ισοδύναμου) 

 

  

A.T. : 295   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8539.10.46.17 Θερμική μόνωση σωληνώσεων εξωτερικού χώρου, με σωλήνες 

από εύκαμπτο θερμομονωτικό υλικό, κλειστής κυτταρικής δομής, μαύρου χρώματος, με αντι-

διαβρωτική προστασία, καθώς και μηχανική προστασία της μόνωσης με επικολλημένο φύλλο 

υφαντών ινών υάλου φινιρισμένο εξ. με αλουμίνιο.Ονομ.πάχος μόνωσης 32mm, ονομ.διαμ.σωλ. 

125mm. 

 

Θερμική μόνωση σωληνώσεων εξωτερικού χώρου με σωλήνες από εύκαμπτο θερμομονωτικό υλικό, κλειστής 

κυτταρικής δομής με μέσο μέγεθος κυττάρου 0,136 mm2, μαύρου χρώματος, με αντιδιαβρωτική 

προστασία, δύσκολα αναφλέξιμου (με περιορισμένη συμπεριφορά στη διάδοση της φλόγας) κατά BS 476 

part 7 class 1 B1 κατά DIN 4102, συντελεστή Θερμικής Αγωγιμότητας λ<=0,033W/(mk) σε μέση 

θερμοκρασία 0 βαθμούς C κατά DIN EN 12667 και EN ISO 8497 και συντελεστή Αντίστασης στη διάχυση 

υδρατμών μ>= 10000 κατά DIN 52615. Η αντίσταση στη φωτιά της μόνωσης θα είναι Α60 έως Α120 κατά 
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ISO 834 και DIN 4102. 

Το υλικό κατασκευής της μόνωσης δεν θα περιέχει CFC και HCFC για να αποφεύγονται οι διαβρώσεις 

στους σωλήνες και σε περίπτωση φωτιάς να μη δημιουργούνται διοξίνη και φουράνιο. 

Η εξωτερική πλευρά της μόνωσης θα φέρει εργοστασιακά επικολλημένο φύλλο από υφαντές ίνες υάλου. 

Το υαλοϋφασμα θα έχει ενσωματωμένο εξωτερικό φινίρισμα αλουμινίου, συνολικού βάρους 260 gr/mm2. 

Τα κοχύλια θα είναι κομμένα κατά μήκος με ταινίες αυτοκόλλητης ραφής. Το υλικό επικάλυψης θα 

συνοδεύεται από πιστοποιητικά αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία κατά EN ISO 4892-3/99. 

Σε υπαίθριους χώρους, οι αρμοί θα καλύπτονται με ειδική μαστίχη και η κόλληση στις ενώσεις θα 

γίνεται με ειδική κόλλα πολυμερισμού, του ιδίου οίκου κατασκευής του μονωτικού αμφότερα και 

σύμφωνα με τις οδηγίες του. Όλες οι εφαρμογές θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστικού οίκου. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η μόνωση κάθε είδους ειδικού τεμαχίου (γωνίες, καμπύλες, ταυ, μούφες, 

συστολές, φλάντζες κλπ). Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της 

μελέτης. (Τα πραγματικά πάχη της μόνωσης είναι σχεδιασμένα, σε σχέση με τα ονομαστικά, έτσι ώστε με την 

αύξηση των διατομών να διατηρείται η αναγκαία θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας). Δηλαδή 

προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επικολλήσεως και 

στερεώσεως της μονώσεως καθώς και την απαιτούμενη εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 m) Ονομαστικού πάχους μόνωσης 32 mm Για ονομαστική διάμετρο 

σωλήνα 125mm (Ενδεικτικού τύπου AF-5/ARMAFLEX & ARMA-CHECK S+ ή ισοδύναμου) 

   

  

A.T. : 296   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8539.10.46.20 Θερμική μόνωση σωληνώσεων εξωτερικού χώρου, με σωλήνες 

από εύκαμπτο θερμομονωτικό υλικό, κλειστής κυτταρικής δομής, μαύρου χρώματος, με 

αντιδιαβρωτική προστασία, καθώς και μηχανική προστασία της μόνωσης με επικολλημένο φύλλο 

υφαντών ινών υάλου φινιρισμένο εξ. με αλουμίνιο.Ονομ.πάχος μόνωσης 32mm, ονομ.διαμ.σωλ. 

160mm. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Θερμική μόνωση σωληνώσεων εξωτερικού χώρου με σωλήνες από εύκαμπτο θερμομονωτικό υλικό, κλειστής 

κυτταρικής δομής με μέσο μέγεθος κυττάρου 0,136 mm2, μαύρου χρώματος, με αντιδιαβρωτική 

προστασία, δύσκολα αναφλέξιμου (με περιορισμένη συμπεριφορά στη διάδοση της φλόγας) κατά BS 476 

part 7 class 1 B1 κατά DIN 4102, συντελεστή Θερμικής Αγωγιμότητας λ<=0,033W/(mk) σε μέση 

θερμοκρασία 0 βαθμούς C κατά DIN EN 12667 και EN ISO 8497 και συντελεστή Αντίστασης στη διάχυση 

υδρατμών μ>= 10000 κατά DIN 52615. Η αντίσταση στη φωτιά της μόνωσης θα είναι Α60 έως Α120 κατά 

ISO 834 και DIN 4102. Το υλικό κατασκευής της μόνωσης δεν θα περιέχει CFC και HCFC για να 

αποφεύγονται οι διαβρώσεις στους σωλήνες και σε περίπτωση φωτιάς να μη δημιουργούνται διοξίνη και 

φουράνιο. Η εξωτερική πλευρά της μόνωσης θα φέρει εργοστασιακά επικολλημένο φύλλο από υφαντές ίνες 

υάλου. Το υαλοϋφασμα θα έχει ενσωματωμένο εξωτερικό φινίρισμα αλουμινίου, συνολικού βάρους 260 

gr/mm2. Τα κοχύλια θα είναι κομμένα κατά μήκος με ταινίες αυτοκόλλητης ραφής. Το υλικό επικάλυψης θα 

συνοδεύεται από πιστοποιητικά αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία κατά EN ISO 4892-3/99. 

Σε υπαίθριους χώρους, οι αρμοί θα καλύπτονται με ειδική μαστίχη και η κόλληση στις ενώσεις θα γίνεται με 

ειδική κόλλα πολυμερισμού, του ιδίου οίκου κατασκευής του μονωτικού αμφότερα και σύμφωνα με τις οδηγίες 

του. Όλες οι εφαρμογές θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η μόνωση κάθε είδους ειδικού τεμαχίου (γωνίες, καμπύλες, ταυ, μούφες, 

συστολές, φλάντζες κλπ). Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της 

μελέτης. (Τα πραγματικά πάχη της μόνωσης είναι σχεδιασμένα, σε σχέση με τα ονομαστικά, έτσι ώστε με την 

αύξηση των διατομών να διατηρείται η αναγκαία θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας). Δηλαδή 

προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επικολλήσεως και 

στερεώσεως της μονώσεως καθώς και την απαιτούμενη εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία.  (1 m) Ονομαστικού πάχους μόνωσης 32 mm Για ονομαστική διάμετρο 

σωλήνα 160mm (Ενδεικτικού τύπου AF-5/ARMAFLEX & ARMA-CHECK S+ ή ισοδύναμου) 

 

 

A.T. : 297   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8540.10.60.6 Θερμική μόνωση αεραγωγών, συλλεκτών, βαννών κλπ εξαρτημάτων, 

με φύλλα από εύκαμπτο θερμομονωτικό υλικό, κλειστής κυτταρικής δομής, μαύρου χρώματος, με 
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αντιδιαβρωτική προστασία καθώς και μηχανική προστασία της μόνωσης με εργοστασιακά 

επικολλημένο φύλλο υφαντών ινών υάλου φινιρισμένο εξωτ. με αλουμίνιο. Πάχος μόν. 

19mm 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Θερμική μόνωση αεραγωγών, συλλεκτών, βαννών και λοιπών εξαρτημάτων, με φύλλα από εύκαμπτο 

θερμομονωτικό υλικό, κλειστής κυτταρικής δομής με μέσο μέγεθος κυττάρου 0,136 mm2, μαύρου χρώματος, 

με αντιδιαβρωτική προστασία, δύσκολα αναφλέξιμου (με περιορισμένη συμπεριφορά στη διάδοση της 

φλόγας) κατά BS 476 part 7 class 1 B1 κατά DIN 4102, συντελεστή Θερμικής Αγωγιμότητας λ<=0,033W/(mk) 

σε μέση θερμοκρασία 0 βαθμούς C κατά DIN EN 12667 και EN ISO 8497 και συντελεστή Αντίστασης στη 

διάχυση υδρατμών μ>= 10000 κατά DIN 52615. Η αντίσταση στη φωτιά της μόνωσης θα είναι Α60 έως Α120 

κατά ISO 834 και DIN 4102. Το υλικό κατασκευής της μόνωσης δεν θα περιέχει CFC και HCFC για να 

αποφεύγονται οι διαβρώσεις στους σωλήνες και σε περίπτωση φωτιάς να μη δημιουργούνται διοξίνη και 

φουράνιο. Η εξωτερική πλευρά της μόνωσης θα φέρει εργοστασιακά επικολλημένο φύλλο από υφαντές ίνες 

υάλου. Το υαλοϋφασμα θα έχει ενσωματωμένο εξωτερικό φινίρισμα αλουμινίου, συνολικού βάρους 260 

gr/mm2. Το υλικό επικάλυψης θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία κατά 

EN ISO 4892-3/99. Η κόλληση στις ενώσεις θα γίνεται με ειδική κόλλα πολυμερισμού του ιδίου οίκου 

κατασκευής του μονωτικού και σύμφωνα με τις οδηγίες του. Όλες οι εφαρμογές θα γίνονται σύμφωνα με τις 

οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές 

της μελέτης. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά 

επικολλήσεως και στερεώσεως της μονώσεως καθώς και την απαιτούμενη εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 m2) Πάχος μόνωσης 19 mm (Ενδεικτικού τύπου AF-

19/ARMAFLEX & ARMA-CHECK S+ ή ισοδύναμου) 

   

  

A.T. : 298   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8540.100.11.4 Ειδικό κυλινδρικό τεμάχιο μονωτικού για το σημείο στήριξης 

σωληνώσεων (εξάρτημα ανάρτησης για σωλήνα), σε μορφή κοχυλιού, με εξωτερικό μανδύα 

αλουμινίου πάχους 0,8 mm και εσωτερικό πυρήνα από διογκωμένη πολυουρεθάνη,  πάχος 

εξαρτήματος 13 mm, για ονομ. διάμετρο σωλήνα 25mm. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Ειδικό κυλινδρικό τεμάχιο μονωτικού για το σημείο στήριξης σωληνώσεων (εξάρτημα ανάρτησης για 

σωλήνα), για την αποφυγή θερμογεφυρών στα σημεία ανάρτησης των σωλήνων. Το εξάρτημα έχει μορφή 

κοχυλιού με κατά μήκος διπλή αυτοκόλλητη ραφή. Το σύστημα ανάρτησης έχει εξωτερικό μανδύα 

αλουμινίου πάχους 0,8 mm. Ο μανδύας αλουμινίου λειτουργεί ως φράγμα υδρατμών της πολυουρεθάνης. 

Ο σκληρός εσωτερικός πυρήνας, από διογκωμένη πολυουρεθάνη ως βάση στήριξης, πυκνότητας (RG 145) 

145 Kg/m3, είναι ενσωματωμένος σε κέλυφος από κυψελοειδές συνθετικό καουτσούκ. Συντελεστής 

Θερμικής Αγωγιμότητας λ<=0,034W/(mk) σε μέση θερμοκρασία 0 βαθμούς C κατά DIN 52612. 

Συμπεριφορά στη φωτιά του εξαρτήματος Β2 κατά DIN 4102. 

Η κόλληση στις ενώσεις θα γίνεται με ειδική κόλλα πολυμερισμού του ιδίου οίκου κατασκευής του 

εξαρτήματος και σύμφωνα με τις οδηγίες του. Όλες οι εφαρμογές θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες 

του κατασκευαστικού οίκου. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης. 

Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως 

του εξαρτήματος, καθώς και την απαιτούμενη εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) Πάχος εξαρτήματος 13 mm Για ονομαστική διάμετρο σωλήνα 25mm 

(Ενδεικτικού τύπου ARMAFIX ή ισοδύναμου) 

   

  

A.T. : 299   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8540.100.11.5 Ειδικό κυλινδρικό τεμάχιο μονωτικού για το σημείο στήριξης 

σωληνώσεων (εξάρτημα ανάρτησης για σωλήνα), σε μορφή κοχυλιού, με εξωτερικό μανδύα 

αλουμινίου πάχους 0,8 mm και εσωτερικό πυρήνα από διογκωμένη πολυουρεθάνη,  πάχος 

εξαρτήματος 13 mm, για ονομ. διάμετρο σωλήνα 35mm. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Ειδικό κυλινδρικό τεμάχιο μονωτικού για το σημείο στήριξης σωληνώσεων (εξάρτημα ανάρτησης για 

σωλήνα), για την αποφυγή θερμογεφυρών στα σημεία ανάρτησης των σωλήνων. Το εξάρτημα έχει μορφή 
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κοχυλιού με κατά μήκος διπλή αυτοκόλλητη ραφή. Το σύστημα ανάρτησης έχει εξωτερικό μανδύα 

αλουμινίου πάχους 0,8 mm. Ο μανδύας αλουμινίου λειτουργεί ως φράγμα υδρατμών της πολυουρεθάνης. 

Ο σκληρός εσωτερικός πυρήνας, από διογκωμένη πολυουρεθάνη ως βάση στήριξης, πυκνότητας (RG 145) 

145 Kg/m3, είναι ενσωματωμένος σε κέλυφος από κυψελοειδές συνθετικό καουτσούκ. Συντελεστής 

Θερμικής Αγωγιμότητας λ<=0,034W/(mk) σε μέση θερμοκρασία 0 βαθμούς C κατά DIN 52612. Συμπεριφορά 

στη φωτιά του εξαρτήματος Β2 κατά DIN 4102. 

Η κόλληση στις ενώσεις θα γίνεται με ειδική κόλλα πολυμερισμού του ιδίου οίκου κατασκευής του 

εξαρτήματος και σύμφωνα με τις οδηγίες του. Όλες οι εφαρμογές θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες 

του κατασκευαστικού οίκου. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης. 

Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως 

του εξαρτήματος, καθώς και την απαιτούμενη εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) Πάχος εξαρτήματος 13 mm Για ονομαστική διάμετρο σωλήνα 35mm 

(Ενδεικτικού τύπου ARMAFIX ή ισοδύναμου) 

   

  

A.T. : 300   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8540.100.11.6 Ειδικό κυλινδρικό τεμάχιο μονωτικού για το σημείο στήριξης 

σωληνώσεων (εξάρτημα ανάρτησης για σωλήνα), σε μορφή κοχυλιού, με εξωτερικό μανδύα 

αλουμινίου πάχους 0,8 mm και εσωτερικό πυρήνα από διογκωμένη πολυουρεθάνη,  πάχος 

εξαρτήματος 13 mm, για ονομ. διάμετρο σωλήνα 40mm. 

 

Ειδικό κυλινδρικό τεμάχιο μονωτικού για το σημείο στήριξης σωληνώσεων (εξάρτημα ανάρτησης για 

σωλήνα), για την αποφυγή θερμογεφυρών στα σημεία ανάρτησης των σωλήνων. Το εξάρτημα έχει μορφή 

κοχυλιού με κατά μήκος διπλή αυτοκόλλητη ραφή. Το σύστημα ανάρτησης έχει εξωτερικό μανδύα 

αλουμινίου πάχους 0,8 mm. Ο μανδύας αλουμινίου λειτουργεί ως φράγμα υδρατμών της πολυουρεθάνης. 

Ο σκληρός εσωτερικός πυρήνας, από διογκωμένη πολυουρεθάνη ως βάση στήριξης, πυκνότητας (RG 145) 

145 Kg/m3, είναι ενσωματωμένος σε κέλυφος από κυψελοειδές συνθετικό καουτσούκ. Συντελεστής 

Θερμικής Αγωγιμότητας λ<=0,034W/(mk) σε μέση θερμοκρασία 0 βαθμούς C κατά DIN 52612. Συμπεριφορά 

στη φωτιά του εξαρτήματος Β2 κατά DIN 4102. 

Η κόλληση στις ενώσεις θα γίνεται με ειδική κόλλα πολυμερισμού του ιδίου οίκου κατασκευής του 

εξαρτήματος και σύμφωνα με τις οδηγίες του. Όλες οι εφαρμογές θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες 

του κατασκευαστικού οίκου.  

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης. 

Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως 

του εξαρτήματος, καθώς και την απαιτούμενη εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. (1 τεμ)  Πάχος εξαρτήματος 13 mm Για ονομαστική διάμετρο σωλήνα 40mm 

(Ενδεικτικού τύπου ARMAFIX ή ισοδύναμου) 

   

A.T. : 301   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8540.100.11.7 Ειδικό κυλινδρικό τεμάχιο μονωτικού για το σημείο στήριξης 

σωληνώσεων (εξάρτημα ανάρτησης για σωλήνα), σε μορφή κοχυλιού, με εξωτερικό μανδύα 

αλουμινίου πάχους 0,8 mm και εσωτερικό πυρήνα από διογκωμένη πολυουρεθάνη,  πάχος 

εξαρτήματος 13 mm, για ονομ. διάμετρο σωλήνα 50mm. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Ειδικό κυλινδρικό τεμάχιο μονωτικού για το σημείο στήριξης σωληνώσεων (εξάρτημα ανάρτησης για 

σωλήνα), για την αποφυγή θερμογεφυρών στα σημεία ανάρτησης των σωλήνων. Το εξάρτημα έχει μορφή 

κοχυλιού με κατά μήκος διπλή αυτοκόλλητη ραφή. Το σύστημα ανάρτησης έχει εξωτερικό μανδύα 

αλουμινίου πάχους 0,8 mm. Ο μανδύας αλουμινίου λειτουργεί ως φράγμα υδρατμών της πολυουρεθάνης. 

Ο σκληρός εσωτερικός πυρήνας, από διογκωμένη πολυουρεθάνη ως βάση στήριξης, πυκνότητας (RG 145) 

145 Kg/m3, είναι ενσωματωμένος σε κέλυφος από κυψελοειδές συνθετικό καουτσούκ. Συντελεστής 

Θερμικής Αγωγιμότητας λ<=0,034W/(mk) σε μέση θερμοκρασία 0 βαθμούς C κατά DIN 52612. Συμπεριφορά 

στη φωτιά του εξαρτήματος Β2 κατά DIN 4102. 

Η κόλληση στις ενώσεις θα γίνεται με ειδική κόλλα πολυμερισμού του ιδίου οίκου κατασκευής του 

εξαρτήματος και σύμφωνα με τις οδηγίες του. Όλες οι εφαρμογές θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες 

του κατασκευαστικού οίκου. 
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Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης. 

Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως 

του εξαρτήματος, καθώς και την απαιτούμενη εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. (1 τεμ)  Πάχος εξαρτήματος 13 mm Για ονομαστική διάμετρο σωλήνα 50mm 

(Ενδεικτικού τύπου ARMAFIX ή ισοδύναμου) 

  

A.T. : 302   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8540.100.12.9 Ειδικό κυλινδρικό τεμάχιο μονωτικού για το σημείο στήριξης 

σωληνώσεων (εξάρτημα ανάρτησης για σωλήνα), σε μορφή κοχυλιού, με εξωτερικό μανδύα 

αλουμινίου πάχους 0,8 mm και εσωτερικό πυρήνα από διογκωμένη πολυουρεθάνη,  πάχος 

εξαρτήματος 19 mm, για ονομ. διάμετρο σωλήνα 63mm. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Ειδικό κυλινδρικό τεμάχιο μονωτικού για το σημείο στήριξης σωληνώσεων (εξάρτημα ανάρτησης για 

σωλήνα), για την αποφυγή θερμογεφυρών στα σημεία ανάρτησης των σωλήνων. Το εξάρτημα έχει μορφή 

κοχυλιού με κατά μήκος διπλή αυτοκόλλητη ραφή. Το σύστημα ανάρτησης έχει εξωτερικό μανδύα 

αλουμινίου πάχους 0,8 mm. Ο μανδύας αλουμινίου λειτουργεί ως φράγμα υδρατμών της πολυουρεθάνης. 

Ο σκληρός εσωτερικός πυρήνας, από διογκωμένη πολυουρεθάνη ως βάση στήριξης, πυκνότητας (RG 145) 

145 Kg/m3, είναι ενσωματωμένος σε κέλυφος από κυψελοειδές συνθετικό καουτσούκ. Συντελεστής 

Θερμικής Αγωγιμότητας λ<=0,034W/(mk) σε μέση θερμοκρασία 0 βαθμούς C κατά DIN 52612. Συμπεριφορά 

στη φωτιά του εξαρτήματος Β2 κατά DIN 4102. Η κόλληση στις ενώσεις θα γίνεται με ειδική κόλλα 

πολυμερισμού του ιδίου οίκου κατασκευής του εξαρτήματος και σύμφωνα με τις οδηγίες του. Όλες οι 

εφαρμογές θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.  

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης. 

Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως 

του εξαρτήματος, καθώς και την απαιτούμενη εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία.  (1 τεμ) Πάχος εξαρτήματος 19 mm Για ονομαστική διάμετρο σωλήνα 63mm 

(Ενδεικτικού τύπου ARMAFIX ή ισοδύναμου) 

 

 

A.T. : 303   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8540.100.12.11 Ειδικό κυλινδρικό τεμάχιο μονωτικού για το σημείο στήριξης 

σωληνώσεων (εξάρτημα ανάρτησης για σωλήνα), σε μορφή κοχυλιού, με εξωτερικό μανδύα 

αλουμινίου πάχους 0,8 mm και εσωτερικό πυρήνα από διογκωμένη πολυουρεθάνη,  πάχος 

εξαρτήματος 19 mm, για ονομ. διάμετρο σωλήνα 75mm. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Ειδικό κυλινδρικό τεμάχιο μονωτικού για το σημείο στήριξης σωληνώσεων (εξάρτημα ανάρτησης για 

σωλήνα), για την αποφυγή θερμογεφυρών στα σημεία ανάρτησης των σωλήνων. Το εξάρτημα έχει μορφή 

κοχυλιού με κατά μήκος διπλή αυτοκόλλητη ραφή. Το σύστημα ανάρτησης έχει εξωτερικό μανδύα 

αλουμινίου πάχους 0,8 mm. Ο μανδύας αλουμινίου λειτουργεί ως φράγμα υδρατμών της πολυουρεθάνης. 

Ο σκληρός εσωτερικός πυρήνας, από διογκωμένη πολυουρεθάνη ως βάση στήριξης, πυκνότητας (RG 145) 

145 Kg/m3, είναι ενσωματωμένος σε κέλυφος από κυψελοειδές συνθετικό καουτσούκ. Συντελεστής 

Θερμικής Αγωγιμότητας λ<=0,034W/(mk) σε μέση θερμοκρασία 0 βαθμούς C κατά DIN 52612. Συμπεριφορά 

στη φωτιά του εξαρτήματος Β2 κατά DIN 4102.  

Η κόλληση στις ενώσεις θα γίνεται με ειδική κόλλα πολυμερισμού του ιδίου οίκου κατασκευής του 

εξαρτήματος και σύμφωνα με τις οδηγίες του. Όλες οι εφαρμογές θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες 

του κατασκευαστικού οίκου.  

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης. 

Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως 

του εξαρτήματος, καθώς και την απαιτούμενη εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) Πάχος εξαρτήματος 19 mm Για ονομαστική διάμετρο σωλήνα 75mm 

(Ενδεικτικού τύπου ARMAFIX ή ισοδύναμου) 
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A.T. : 304   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8540.100.13.12 Ειδικό κυλινδρικό τεμάχιο μονωτικού για το σημείο στήριξης 

σωληνώσεων (εξάρτημα  ανάρτησης για σωλήνα), σε μορφή κοχυλιού, με εξωτερικό μανδύα 

αλουμινίου πάχους 0,8 mm και εσωτερικό πυρήνα από διογκωμένη πολυουρεθάνη,  πάχος 

εξαρτήματος 32 mm, για ονομ. διάμετρο σωλήνα 90mm. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Ειδικό κυλινδρικό τεμάχιο μονωτικού για το σημείο στήριξης σωληνώσεων (εξάρτημα ανάρτησης για 

σωλήνα), για την αποφυγή θερμογεφυρών στα σημεία ανάρτησης των σωλήνων. Το εξάρτημα έχει μορφή 

κοχυλιού με κατά μήκος διπλή αυτοκόλλητη ραφή. Το σύστημα ανάρτησης έχει εξωτερικό μανδύα 

αλουμινίου πάχους 0,8 mm. Ο μανδύας αλουμινίου λειτουργεί ως φράγμα υδρατμών της πολυουρεθάνης. 

Ο σκληρός εσωτερικός πυρήνας, από διογκωμένη πολυουρεθάνη ως βάση στήριξης, πυκνότητας (RG 145) 

145 Kg/m3, είναι ενσωματωμένος σε κέλυφος από κυψελοειδές συνθετικό καουτσούκ. Συντελεστής 

Θερμικής Αγωγιμότητας λ<=0,034W/(mk) σε μέση θερμοκρασία 0 βαθμούς C κατά DIN 52612. Συμπεριφορά 

στη φωτιά του εξαρτήματος Β2 κατά DIN 4102. 

Η κόλληση στις ενώσεις θα γίνεται με ειδική κόλλα πολυμερισμού του ιδίου οίκου κατασκευής του 

εξαρτήματος και σύμφωνα με τις οδηγίες του. Όλες οι εφαρμογές θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες 

του κατασκευαστικού οίκου. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης. 

Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως 

του εξαρτήματος, καθώς και την απαιτούμενη εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) Πάχος εξαρτήματος 32 mm Για ονομαστική διάμετρο σωλήνα 90mm 

(Ενδεικτικού τύπου ARMAFIX ή ισοδύναμου) 

   

  

A.T. : 305   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8540.100.13.13 Ειδικό κυλινδρικό τεμάχιο μονωτικού για το σημείο στήριξης 

σωληνώσεων (εξάρτημα ανάρτησης για σωλήνα), σε μορφή κοχυλιού, με εξωτερικό μανδύα 

αλουμινίου πάχους 0,8 mm και εσωτερικό πυρήνα από διογκωμένη πολυουρεθάνη,  πάχος 

εξαρτήματος 32 mm, για ονομ. διάμετρο σωλήνα 110mm. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Ειδικό κυλινδρικό τεμάχιο μονωτικού για το σημείο στήριξης σωληνώσεων (εξάρτημα ανάρτησης για 

σωλήνα), για την αποφυγή θερμογεφυρών στα σημεία ανάρτησης των σωλήνων. Το εξάρτημα έχει μορφή 

κοχυλιού με κατά μήκος διπλή αυτοκόλλητη ραφή. Το σύστημα ανάρτησης έχει εξωτερικό μανδύα 

αλουμινίου πάχους 0,8 mm. Ο μανδύας αλουμινίου λειτουργεί ως φράγμα υδρατμών της πολυουρεθάνης. 

Ο σκληρός εσωτερικός πυρήνας, από διογκωμένη πολυουρεθάνη ως βάση στήριξης, πυκνότητας (RG 145) 

145 Kg/m3, είναι ενσωματωμένος σε κέλυφος από κυψελοειδές συνθετικό καουτσούκ. Συντελεστής 

Θερμικής Αγωγιμότητας λ<=0,034W/(mk) σε μέση θερμοκρασία 0 βαθμούς C κατά DIN 52612. Συμπεριφορά 

στη φωτιά του εξαρτήματος Β2 κατά DIN 4102. 

Η κόλληση στις ενώσεις θα γίνεται με ειδική κόλλα πολυμερισμού του ιδίου οίκου κατασκευής του 

εξαρτήματος και σύμφωνα με τις οδηγίες του. Όλες οι εφαρμογές θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες 

του κατασκευαστικού οίκου. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης. 

Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως 

του εξαρτήματος, καθώς και την απαιτούμενη εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) Πάχος εξαρτήματος 32 mm Για ονομαστική διάμετρο σωλήνα 110mm 

(Ενδεικτικού τύπου ARMAFIX ή ισοδύναμου) 

   

  

A.T. : 306   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8540.100.13.15 Ειδικό κυλινδρικό τεμάχιο μονωτικού για το σημείο στήριξης 

σωληνώσεων (εξάρτημα ανάρτησης για σωλήνα), σε μορφή κοχυλιού, με εξωτερικό μανδύα 

αλουμινίου πάχους 0,8 mm και εσωτερικό πυρήνα από διογκωμένη πολυουρεθάνη,  πάχος 

εξαρτήματος 32 mm, για ονομ. διάμετρο σωλήνα 125mm. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Ειδικό κυλινδρικό τεμάχιο μονωτικού για το σημείο στήριξης σωληνώσεων (εξάρτημα ανάρτησης για 

σωλήνα), για την αποφυγή θερμογεφυρών στα σημεία ανάρτησης των σωλήνων. Το εξάρτημα έχει μορφή 
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κοχυλιού με κατά μήκος διπλή αυτοκόλλητη ραφή. Το σύστημα ανάρτησης έχει εξωτερικό μανδύα 

αλουμινίου πάχους 0,8 mm. Ο μανδύας αλουμινίου λειτουργεί ως φράγμα υδρατμών της πολυουρεθάνης. 

Ο σκληρός εσωτερικός πυρήνας, από διογκωμένη πολυουρεθάνη ως βάση στήριξης, πυκνότητας (RG 145) 

145 Kg/m3, είναι ενσωματωμένος σε κέλυφος από κυψελοειδές συνθετικό καουτσούκ. Συντελεστής 

Θερμικής Αγωγιμότητας λ<=0,034W/(mk) σε μέση θερμοκρασία 0 βαθμούς C κατά DIN 52612. Συμπεριφορά 

στη φωτιά του εξαρτήματος Β2 κατά DIN 4102. 

Η κόλληση στις ενώσεις θα γίνεται με ειδική κόλλα πολυμερισμού του ιδίου οίκου κατασκευής του 

εξαρτήματος και σύμφωνα με τις οδηγίες του. Όλες οι εφαρμογές θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες 

του κατασκευαστικού οίκου. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης. 

Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως 

του εξαρτήματος, καθώς και την απαιτούμενη εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) Πάχος εξαρτήματος 32 mm Για ονομαστική διάμετρο σωλήνα 125mm 

(Ενδεικτικού τύπου ARMAFIX ή ισοδύναμου) 

 

  

A.T. : 307   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8540.100.13.17 Ειδικό κυλινδρικό τεμάχιο μονωτικού για το σημείο στήριξης 

σωληνώσεων (εξάρτημα ανάρτησης για σωλήνα), σε μορφή κοχυλιού, με εξωτερικό μανδύα 

αλουμινίου πάχους 0,8 mm και εσωτερικό πυρήνα από διογκωμένη πολυουρεθάνη,  πάχος 

εξαρτήματος 32 mm, για ονομ. διάμετρο σωλήνα 160mm. 

 

Ειδικό κυλινδρικό τεμάχιο μονωτικού για το σημείο στήριξης σωληνώσεων (εξάρτημα ανάρτησης για 

σωλήνα), για την αποφυγή θερμογεφυρών στα σημεία ανάρτησης των σωλήνων. Το εξάρτημα έχει μορφή 

κοχυλιού με κατά μήκος διπλή αυτοκόλλητη ραφή. Το σύστημα ανάρτησης έχει εξωτερικό μανδύα 

αλουμινίου πάχους 0,8 mm. Ο μανδύας αλουμινίου λειτουργεί ως φράγμα υδρατμών της πολυουρεθάνης. 

Ο σκληρός εσωτερικός πυρήνας, από διογκωμένη πολυουρεθάνη ως βάση στήριξης, πυκνότητας (RG 145) 

145 Kg/m3, είναι ενσωματωμένος σε κέλυφος από κυψελοειδές συνθετικό καουτσούκ. Συντελεστής 

Θερμικής Αγωγιμότητας λ<=0,034W/(mk) σε μέση θερμοκρασία 0 βαθμούς C κατά DIN 52612. Συμπεριφορά 

στη φωτιά του εξαρτήματος Β2 κατά DIN 4102. 

Η κόλληση στις ενώσεις θα γίνεται με ειδική κόλλα πολυμερισμού του ιδίου οίκου κατασκευής του 

εξαρτήματος και σύμφωνα με τις οδηγίες του. Όλες οι εφαρμογές θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες 

του κατασκευαστικού οίκου. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης. 

Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως 

του εξαρτήματος, καθώς και την απαιτούμενη εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) Πάχος εξαρτήματος 32 mm Για ονομαστική διάμετρο σωλήνα 160mm 

(Ενδεικτικού τύπου ARMAFIX ή ισοδύναμου) 

   

  

A.T. : 308   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.31.2.1 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C., κατά ΕΛΟΤ 686 / 

Βαρέως τύπου, διαμέτρου 32mm, χρώματος γκρι ανοικτού. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C, κατά ΕΛΟΤ 686 / Βαρέως τύπου, διαμέτρου 32 mm, 

χρώματος γκρι ανοικτού, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας πλήρως 

τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά 

συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και μηχανικής 

προστασίας με ισχυρή τσιμεντοκονία. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: 

της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της 

κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή 

διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. (1 m) 
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A.T. : 161   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.31.2.2 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C., κατά ΕΛΟΤ 686 / 

Βαρέως τύπου, διαμέτρου 40mm, χρώματος γκρι ανοικτού 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C, κατά ΕΛΟΤ 686 / Βαρέως τύπου, διαμέτρου 40 mm, 

χρώματος γκρι ανοικτού, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας πλήρως 

τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά 

συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και μηχανικής 

προστασίας με ισχυρή τσιμεντοκονία. 

Στην  τιμή συμπεριλαμβάνονται  και οι  δαπάνες για τις ακόλουθες  εργασίες, όπου απαιτούνται, 

ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως  δομικών υλικών, της 

κατασκευής φέροντος  πλαισίου  από  κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ)  για την ασφαλή 

διέλευση και  προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης  στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. 

(1 m) 

   

 

A.T. : 309   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8054.1.1.1 Πώμα (τάπα) καθαρισμού, πλαστικό από PVC, διαμέτρου 32 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Πώμα (τάπα) καθαρισμού, κατασκευασμένη από πλαστικό PVC, βιδωτό, διαμέτρου 32mm, πλήρες, με το 

ειδικό τεμάχιο (σώμα) πάνω στο οποίο βιδώνεται το πώμα, τα μικροϋλικά και την εργασία για πλήρη 

τοποθέτηση και σύνδεση. (1 τεμ) 

  

 

A.T. : 310   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8054.1.1.2 Πώμα (τάπα) καθαρισμού, πλαστικό από PVC, διαμέτρου 40 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Πώμα (τάπα) καθαρισμού, κατασκευασμένη από πλαστικό PVC, βιδωτό, διαμέτρου 40mm, πλήρες, με το 

ειδικό τεμάχιο (σώμα) πάνω στο οποίο βιδώνεται το πώμα, τα μικροϋλικά και την εργασία για πλήρη 

τοποθέτηση και σύνδεση. (1 τεμ) 

 

  

A.T. : 311   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8531.1.5.23 Τοπική κλιματιστική μονάδα  ανεμιστήρα-στοιχείου (κασέτα) (F.C.U.), 

οροφής ορατή, 4ων κατευθύνσεων, συνολικής απόδοσης σε ψύξη 2,3 KW και θερμαντικής απόδοσης 

2,9 KW. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα-στοιχείου (κασέτα) (F.C.U.), οροφής ορατή, 4ων 

κατευθύνσεων, πιστοποιημένης απόδοσης κατά EUROVENT συνοδευόμενη και με πιστοποιητικά CE και 

ISO. Η κλιματιστική μονάδα περιλαμβάνει: - Κιβώτιο, - Στόμιο λήψης νωπού αέρα, - Κοινό ψυκτικό-θερμαντικό 

στοιχείο, - Ανεμιστήρες και ηλεκτροκινητήρα τριών ταχυτήτων, - Επίπεδο φίλτρο αέρα G2, 

- Λεκάνη συγκέντρωσης και απορροής συμπυκνωμάτων στοιχείου και βαλβίδων, - Χειριστήριο επίτοιχο και 

κάρτα σύνδεσης με Κ.Σ.Ε., - Δίοδη ή τρίοδη βαλβίδα ON-OFF, - Βαλβίδες αποκοπής, - Αυτόματη μεταγωγή σε 

ψύξη - θέρμανση, - Πλήρες σύστημα ανάρτησης και όλα τα απαραίτητα όργανα αυτοματισμού και 

ασφαλιστικών διατάξεων. Ήτοι υλικά, όργανα, καλωδιώσεις από τη μονάδα προς το χειριστήριο, εξαρτήματα 

και μικροϋλικά, όπως λεπτομερώς περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα 

λοιπά Συμβατικά Τεύχη. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου, εγκατάσταση, σύνδεση με το 

ηλεκτρικό δίκτυο, το δίκτυο σωληνώσεων και το δίκτυο αποχέτευσης, ρύθμιση, έλεγχοι και δοκιμές, για 

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) Συνολικής απόδοσης σε ψύξη 2,3 KW και θερμαντικής 

απόδοσης 2,9 KW (Ενδεικτικού τύπου CWS-01 της TRANE ή ισοδύναμου) 
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A.T. : 312   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8531.1.5.33 Τοπική κλιματιστική μονάδα  ανεμιστήρα-στοιχείου (κασέτα) (F.C.U.), 

οροφής ορατή, 4ων κατευθύνσεων, συνολικής απόδοσης σε ψύξη 3,3 KW και θερμαντικής απόδοσης 

3,9 KW. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα-στοιχείου (κασέτα) (F.C.U.), οροφής ορατή, 4ων κατευθύνσεων, 

πιστοποιημένης απόδοσης κατά EUROVENT συνοδευόμενη και με πιστοποιητικά CE και ISO. 

Η κλιματιστική μονάδα περιλαμβάνει: - Κιβώτιο, - Στόμιο λήψης νωπού αέρα, - Κοινό ψυκτικό-θερμαντικό 

στοιχείο, - Ανεμιστήρες και ηλεκτροκινητήρα τριών ταχυτήτων, - Επίπεδο φίλτρο αέρα G2, - Λεκάνη 

συγκέντρωσης και απορροής συμπυκνωμάτων στοιχείου και βαλβίδων, - Χειριστήριο επίτοιχο και κάρτα 

σύνδεσης με Κ.Σ.Ε., - Δίοδη ή τρίοδη βαλβίδα ON-OFF, - Βαλβίδες αποκοπής, - Αυτόματη μεταγωγή σε ψύξη 

- θέρμανση, - Πλήρες σύστημα ανάρτησης και όλα τα απαραίτητα όργανα αυτοματισμού και ασφαλιστικών 

διατάξεων. Ήτοι υλικά, όργανα, καλωδιώσεις από τη μονάδα προς το χειριστήριο, εξαρτήματα και μικροϋλικά, 

όπως λεπτομερώς περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά 

Συμβατικά Τεύχη. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου, εγκατάσταση, σύνδεση με το 

ηλεκτρικό δίκτυο, το δίκτυο σωληνώσεων και το δίκτυο αποχέτευσης, ρύθμιση, έλεγχοι και δοκιμές, για 

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) Συνολικής απόδοσης σε ψύξη 3,3 KW και θερμαντικής 

απόδοσης 3,9 KW. (Ενδεικτικού τύπου CWS-02 της TRANE ή ισοδύναμου) 

 

  

A.T. : 313   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8531.1.5.38 Τοπική κλιματιστική μονάδα  ανεμιστήρα-στοιχείου (κασέτα) (F.C.U.), 

οροφής ορατή, 4ων κατευθύνσεων, συνολικής απόδοσης σε ψύξη 3,8 KW και θερμαντικής απόδοσης 

4,6 KW. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα-στοιχείου (κασέτα) (F.C.U.), οροφής ορατή, 4ων 

κατευθύνσεων, πιστοποιημένης απόδοσης κατά EUROVENT συνοδευόμενη και με πιστοποιητικά CE και 

ISO. Η κλιματιστική μονάδα περιλαμβάνει: - Κιβώτιο, - Στόμιο λήψης νωπού αέρα, - Κοινό ψυκτικό-θερμαντικό 

στοιχείο, - Ανεμιστήρες και ηλεκτροκινητήρα τριών ταχυτήτων, - Επίπεδο φίλτρο αέρα G2, - Λεκάνη 

συγκέντρωσης και απορροής συμπυκνωμάτων στοιχείου και βαλβίδων, - Χειριστήριο επίτοιχο και κάρτα 

σύνδεσης με Κ.Σ.Ε., - Δίοδη ή τρίοδη βαλβίδα ON-OFF, - Βαλβίδες αποκοπής, - Αυτόματη μεταγωγή σε ψύξη 

- θέρμανση, - Πλήρες σύστημα ανάρτησης και όλα τα απαραίτητα όργανα αυτοματισμού και ασφαλιστικών 

διατάξεων. Ήτοι υλικά, όργανα, καλωδιώσεις από τη μονάδα προς το χειριστήριο, εξαρτήματα και μικροϋλικά, 

όπως λεπτομερώς περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά 

Συμβατικά Τεύχη. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου, εγκατάσταση, σύνδεση με το 

ηλεκτρικό δίκτυο, το δίκτυο σωληνώσεων και το δίκτυο αποχέτευσης, ρύθμιση, έλεγχοι και δοκιμές, για 

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) Συνολικής απόδοσης σε ψύξη 3,8 KW και θερμαντικής 

απόδοσης 4,6 KW. (Ενδεικτικού τύπου CWS-03 της TRANE ή ισοδύναμου) 

  

  

A.T. : 314   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8531.1.5.48 Τοπική κλιματιστική μονάδα  ανεμιστήρα-στοιχείου (κασέτα) (F.C.U.), 

οροφής ορατή, 4ων  κατευθύνσεων, συνολικής απόδοσης σε ψύξη 4,8 KW και θερμαντικής απόδοσης 

6,0 KW. 

 

Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα-στοιχείου (κασέτα) (F.C.U.), οροφής ορατή, των κατευθύνσεων, 

πιστοποιημένης απόδοσης κατά EUROVENT συνοδευόμενη και με πιστοποιητικά CE και ISO. Η κλιματιστική 

μονάδα περιλαμβάνει: - Κιβώτιο, - Στόμιο λήψης νωπού αέρα,  - Κοινό ψυκτικό-θερμαντικό στοιχείο, - 

Ανεμιστήρες και ηλεκτροκινητήρα τριών ταχυτήτων, - Επίπεδο φίλτρο αέρα G2, - Λεκάνη συγκέντρωσης και 

απορροής συμπυκνωμάτων στοιχείου και βαλβίδων, - Χειριστήριο επίτοιχο και κάρτα σύνδεσης με Κ.Σ.Ε., - 

Δίοδη ή τρίοδη βαλβίδα ON-OFF, - Βαλβίδες αποκοπής, - Αυτόματη μεταγωγή σε ψύξη - θέρμανση, - Πλήρες 

σύστημα ανάρτησης και όλα τα απαραίτητα όργανα αυτοματισμού και ασφαλιστικών διατάξεων. Ήτοι υλικά, 

όργανα, καλωδιώσεις από τη μονάδα προς το χειριστήριο, εξαρτήματα και μικροϋλικά, όπως λεπτομερώς 

περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου, εγκατάσταση, σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, 

το δίκτυο σωληνώσεων και το δίκτυο αποχέτευσης, ρύθμιση, έλεγχοι και δοκιμές, για παράδοση σε 
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πλήρη κα ι κανονική λειτουργία. (1 τεμ) Συνολικής απόδοσης σε ψύξη 4,8 KW και θερμαντικής απόδοσης 6,0 

KW. (Ενδεικτικού τύπου CWS-04 της TRANE ή ισοδύναμου) 

   

  

A.T. : 315   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8531.1.5.67 Τοπική κλιματιστική μονάδα  ανεμιστήρα-στοιχείου (κασέτα) (F.C.U.), 

οροφής ορατή, 4ων  κατευθύνσεων, συνολικής απόδοσης σε ψύξη 6,7 KW και θερμαντικής απόδοσης 

8,0 KW. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα-στοιχείου (κασέτα) (F.C.U.), οροφής ορατή, 4ων κατευθύνσεων, 

πιστοποιημένης απόδοσης κατά EUROVENT συνοδευόμενη και με πιστοποιητικά CE και ISO. 

Η κλιματιστική μονάδα περιλαμβάνει: - Κιβώτιο, - Στόμιο λήψης νωπού αέρα, - Κοινό ψυκτικό-θερμαντικό 

στοιχείο, - Ανεμιστήρες και ηλεκτροκινητήρα τριών ταχυτήτων, - Επίπεδο φίλτρο αέρα G2, - Λεκάνη 

συγκέντρωσης και απορροής συμπυκνωμάτων στοιχείου και βαλβίδων, - Χειριστήριο επίτοιχο και κάρτα 

σύνδεσης με Κ.Σ.Ε., - Δίοδη ή τρίοδη βαλβίδα ON-OFF, - Βαλβίδες αποκοπής, - Αυτόματη μεταγωγή σε ψύξη 

- θέρμανση, - Πλήρες σύστημα ανάρτησης και όλα τα απαραίτητα όργανα αυτοματισμού και ασφαλιστικών 

διατάξεων. Ήτοι υλικά, όργανα, καλωδιώσεις από τη μονάδα προς το χειριστήριο, εξαρτήματα και μικροϋλικά, 

όπως λεπτομερώς περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά 

Συμβατικά Τεύχη. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου, εγκατάσταση, σύνδεση με το 

ηλεκτρικό δίκτυο, το δίκτυο σωληνώσεων και το δίκτυο αποχέτευσης, ρύθμιση, έλεγχοι και δοκιμές, για 

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) Συνολικής απόδοσης σε ψύξη 6,7 KW και θερμαντικής 

απόδοσης 8,0 KW. (Ενδεικτικού τύπου CWS-05 της TRANE ή ισοδύναμου) 

   

  

A.T. : 316   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8531.1.5.83 Τοπική κλιματιστική μονάδα  ανεμιστήρα-στοιχείου (κασέτα) (F.C.U.), 

οροφής ορατή, 4ων κατευθύνσεων, συνολικής απόδοσης σε ψύξη 8,3 KW και θερμαντικής απόδοσης 

10,3 KW. 

 

Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα-στοιχείου (κασέτα) (F.C.U.), οροφής ορατή, των κατευθύνσεων, 

πιστοποιημένης απόδοσης κατά EUROVENT συνοδευόμενη και με πιστοποιητικά CE και ISO. 

Η κλιματιστική μονάδα περιλαμβάνει: - Κιβώτιο, - Στόμιο λήψης νωπού αέρα, - Κοινό ψυκτικό-θερμαντικό 

στοιχείο, - Ανεμιστήρες και ηλεκτροκινητήρα τριών ταχυτήτων, - Επίπεδο φίλτρο αέρα G2, - Λεκάνη 

συγκέντρωσης και απορροής συμπυκνωμάτων στοιχείου και βαλβίδων, - Χειριστήριο επίτοιχο και κάρτα 

σύνδεσης με Κ.Σ.Ε., - Δίοδη ή τρίοδη βαλβίδα ON-OFF, - Βαλβίδες αποκοπής, - Αυτόματη μεταγωγή σε ψύξη 

- θέρμανση, - Πλήρες σύστημα ανάρτησης και όλα τα απαραίτητα όργανα αυτοματισμού και ασφαλιστικών 

διατάξεων. Ήτοι υλικά, όργανα, καλωδιώσεις από τη μονάδα προς το χειριστήριο, εξαρτήματα και μικροϋλικά, 

όπως λεπτομερώς περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά 

Συμβατικά Τεύχη. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου, εγκατάσταση, σύνδεση με το 

ηλεκτρικό δίκτυο, το δίκτυο σωληνώσεων και το δίκτυο αποχέτευσης, ρύθμιση, έλεγχοι και δοκιμές, για 

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) Συνολικής απόδοσης σε ψύξη 8,3 KW και θερμαντικής 

απόδοσης 10,3 KW. (Ενδεικτικού τύπου CWS-06 της TRANE ή ισοδύναμου) 

   

  

A.T. : 317   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8531.1.3.52 Τοπική κλιματιστική μονάδα  ανεμιστήρα-στοιχείου (F.C.U.) (για δίκτυο 

αεραγωγών), κρυφή εντός ψευδοροφής, συνολικής απόδοσης σε ψύξη 5,2 KW και θερμαντικής 

απόδοσης 11,8 KW. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα-στοιχείου (F.C.U.) (για δίκτυο αεραγωγών), κρυφή εντός 

ψευδοροφής, πιστοποιημένης απόδοσης κατά EUROVENT συνοδευόμενη και με πιστοποιητικά CE και ISO. 

Η κλιματιστική μονάδα περιλαμβάνει: - Κιβώτιο, - Κοινό ψυκτικό-θερμαντικό στοιχείο, - Ανεμιστήρες και 

ηλεκτροκινητήρα τριών ταχυτήτων, υψηλής εξωτερικής στατικής πίεσης για αεραγωγούς,  

- Φιλτροθέσιο και επίπεδο φίλτρο αέρα G2, - Λεκάνη συγκέντρωσης και απορροής συμπυκνωμάτων στοιχείου 

και βαλβίδων, - Χειριστήριο επίτοιχο και κάρτα σύνδεσης με Κ.Σ.Ε., - Δίοδη ή τρίοδη βαλβίδα ON-OFF, 
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- Βαλβίδες αποκοπής, - Αυτόματη μεταγωγή σε ψύξη - θέρμανση, - Πλήρες σύστημα ανάρτησης και όλα τα 

απαραίτητα όργανα αυτοματισμού και ασφαλιστικών διατάξεων. Ήτοι υλικά, όργανα, καλωδιώσεις από τη 

μονάδα προς το χειριστήριο, εξαρτήματα και μικροϋλικά, όπως λεπτομερώς περιγράφεται στην Τεχνική 

Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί 

τόπου του έργου, εγκατάσταση, σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, το δίκτυο σωληνώσεων και το δίκτυο 

αποχέτευσης, ρύθμιση, έλεγχοι και δοκιμές, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

Συνολικής απόδοσης σε ψύξη 5,2 KW και θερμαντικής απόδοσης 11,8 KW. (Ενδεικτικού τύπου FWD-08 της 

TRANE ή ισοδύναμου) 

  

 

A.T. : 318   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8531.1.3.82 Τοπική κλιματιστική μονάδα  ανεμιστήρα-στοιχείου (F.C.U.) (για δίκτυο 

αεραγωγών), κρυφή εντός ψευδοροφής, συνολικής απόδοσης σε ψύξη 8,2 KW και θερμαντικής 

απόδοσης 20,8 KW. 

 

Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα-στοιχείου (F.C.U.) (για δίκτυο αεραγωγών), κρυφή εντός 

ψευδοροφής, πιστοποιημένης απόδοσης κατά EUROVENT συνοδευόμενη και με πιστοποιητικά CE και ISO. 

Η κλιματιστική μονάδα περιλαμβάνει: - Κιβώτιο, - Κοινό ψυκτικό-θερμαντικό στοιχείο, - Ανεμιστήρες και 

ηλεκτροκινητήρα τριών ταχυτήτων, υψηλής εξωτερικής στατικής πίεσης για αεραγωγούς,  

- Φιλτροθέσιο και επίπεδο φίλτρο αέρα G2, - Λεκάνη συγκέντρωσης και απορροής συμπυκνωμάτων στοιχείου 

και βαλβίδων, - Χειριστήριο επίτοιχο και κάρτα σύνδεσης με Κ.Σ.Ε., - Δίοδη ή τρίοδη βαλβίδα ON-OFF, 

- Βαλβίδες αποκοπής, - Αυτόματη μεταγωγή σε ψύξη - θέρμανση, - Πλήρες σύστημα ανάρτησης και 

όλα τα απαραίτητα όργανα αυτοματισμού και ασφαλιστικών διατάξεων. Ήτοι υλικά, όργανα, καλωδιώσεις από 

τη μονάδα προς το χειριστήριο, εξαρτήματα και μικροϋλικά, όπως λεπτομερώς περιγράφεται στην Τεχνική 

Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί 

τόπου του έργου, εγκατάσταση, σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, το δίκτυο σωληνώσεων και το δίκτυο 

αποχέτευσης, ρύθμιση, έλεγχοι και δοκιμές, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  (1 τεμ) 

Συνολικής απόδοσης σε ψύξη 8,2 KW και θερμαντικής απόδοσης 20,8 KW. (Ενδεικτικού τύπου FWD-12 της 

TRANE ή ισοδύναμου) 

  

 

A.T. : 319   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8531.1.3.139 Τοπική κλιματιστική μονάδα  ανεμιστήρα-στοιχείου (F.C.U.) (για δίκτυο 

αεραγωγών), κρυφή εντός ψευδοροφής, συνολικής απόδοσης σε ψύξη 13,9 KW και θερμαντικής 

απόδοσης 32,3 KW. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα-στοιχείου (F.C.U.) (για δίκτυο αεραγωγών), κρυφή εντός 

ψευδοροφής, πιστοποιημένης απόδοσης κατά EUROVENT συνοδευόμενη και με πιστοποιητικά CE και ISO. 

Η κλιματιστική μονάδα περιλαμβάνει: - Κιβώτιο, - Κοινό ψυκτικό-θερμαντικό στοιχείο, - Ανεμιστήρες και 

ηλεκτροκινητήρα τριών ταχυτήτων, υψηλής εξωτερικής στατικής πίεσης για αεραγωγούς,  

- Φιλτροθέσιο και επίπεδο φίλτρο αέρα G2, - Λεκάνη συγκέντρωσης και απορροής συμπυκνωμάτων στοιχείου 

και βαλβίδων, - Χειριστήριο επίτοιχο και κάρτα σύνδεσης με Κ.Σ.Ε., - Δίοδη ή τρίοδη βαλβίδα ON-OFF, 

- Βαλβίδες αποκοπής, - Αυτόματη μεταγωγή σε ψύξη - θέρμανση, - Πλήρες σύστημα ανάρτησης και 

όλα τα απαραίτητα όργανα αυτοματισμού και ασφαλιστικών διατάξεων. 

Ήτοι υλικά, όργανα, καλωδιώσεις από τη μονάδα προς το χειριστήριο, εξαρτήματα και μικροϋλικά, 

όπως λεπτομερώς περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά 

Συμβατικά Τεύχη. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου, εγκατάσταση, σύνδεση με το 

ηλεκτρικό δίκτυο, το δίκτυο σωληνώσεων και το δίκτυο αποχέτευσης, ρύθμιση, έλεγχοι και δοκιμές, για 

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) Συνολικής απόδοσης σε ψύξη 13,9 KW και θερμαντικής 

απόδοσης 32,3 KW. (Ενδεικτικού τύπου FWD-20 της TRANE ή ισοδύναμου) 

   

  

A.T. : 320   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8531.1.3.181 Τοπική κλιματιστική μονάδα  ανεμιστήρα-στοιχείου (F.C.U.) (για δίκτυο 

αεραγωγών), κρυφή εντός ψευδοροφής, συνολικής απόδοσης σε ψύξη 18,1 KW και θερμαντικής 

απόδοσης 42,2 KW. 
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Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα-στοιχείου (F.C.U.) (για δίκτυο αεραγωγών), κρυφή εντός 

ψευδοροφής, πιστοποιημένης απόδοσης κατά EUROVENT συνοδευόμενη και με πιστοποιητικά CE και ISO. 

Η κλιματιστική μονάδα περιλαμβάνει: - Κιβώτιο, - Κοινό ψυκτικό-θερμαντικό στοιχείο, 

- Ανεμιστήρες και ηλεκτροκινητήρα τριών ταχυτήτων, υψηλής εξωτερικής στατικής πίεσης για 

αεραγωγούς, - Φιλτροθέσιο και επίπεδο φίλτρο αέρα G2, - Λεκάνη συγκέντρωσης και απορροής 

συμπυκνωμάτων στοιχείου και βαλβίδων, - Χειριστήριο επίτοιχο και κάρτα σύνδεσης με Κ.Σ.Ε., 

- Δίοδη ή τρίοδη βαλβίδα ON-OFF, - Βαλβίδες αποκοπής, - Αυτόματη μεταγωγή σε ψύξη - θέρμανση, 

- Πλήρες σύστημα ανάρτησης και όλα τα απαραίτητα όργανα αυτοματισμού και ασφαλιστικών διατάξεων. 

Ήτοι υλικά, όργανα, καλωδιώσεις από τη μονάδα προς το χειριστήριο, εξαρτήματα και μικροϋλικά, 

όπως λεπτομερώς περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά 

Συμβατικά Τεύχη. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου, εγκατάσταση, σύνδεση με το 

ηλεκτρικό δίκτυο, το δίκτυο σωληνώσεων και το δίκτυο αποχέτευσης, ρύθμιση, έλεγχοι και δοκιμές, για 

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) Συνολικής απόδοσης σε ψύξη 18,1 KW και θερμαντικής 

απόδοσης 42,2 KW. (Ενδεικτικού τύπου FWD-30 της TRANE ή ισοδύναμου) 

   

  

A.T. : 630   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8557.3.75.31Α Κεντρική κλιματιστική μονάδα αέρα (ALL - AIR) ΚΚΜ-01, 

σύμφωνα με το ΕrP2018 Ecodesign, παροχής αέρα 5.000 m3/h (προσαγωγή), 4.800 m3/h (επιστροφή), 

2.000 m3/h (νωπός), υπό εξωτερική στατική πίεση στην προσαγωγή 300Pa, αισθητού ψυκτικού 

φορτίου 25,56KW, ολικού ψυκτικού φορτίου 39,77KW και θερμαντικού φορτίου 30,84KW. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Κεντρική κλιματιστική μονάδα αέρα (ALL - AIR) ΚΚΜ-01, συστήματος επεξεργασίας αέρα, αποτελούμενη 

από: - Κιβώτιο μίξης διπλό, με ηλεκτροκίνητα DAMPERS, - Κιβώτιο εναλλάκτη θερμότητας με επίπεδα φίλτρα 

κατηγορίας G3, - Κιβώτιο φίλτρων με σακκόφιλτρα κατηγορίας F7, - Κιβώτιο στοιχείων με κοινό θερμαντικό, 

ψυκτικό στοιχείο, υγραντήρα νερού, υδατοπαγίδα και λεκάνη συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων, 

- Κιβώτια με φυγοκεντρικό ανεμιστήρα προσαγωγής και επιστροφής, - Κιβώτια ηχοπαγίδων αεραγωγού 

μήκους 1,20m κατ' ελάχιστον στο ρεύμα προσαγωγής και επιστροφής, όλα συγκροτημένα σε ενιαίο σύνολο. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με όσα λεπτομερώς αναφέρονται στα Συμβατικά Tεύχη και στα Σχέδια της 

Μελέτης. Δηλαδή: προμήθεια της κλιματιστικής μονάδας, καθώς και όλων των υλικών και μικροϋλικών 

εγκατάστασης και σύνδεσης, προσκόμιση επί τόπου του έργου, τοποθέτησης της μονάδας επί 

αντικραδασμικών βάσεων και εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης με τα δίκτυα αεραγωγών, νερού και 

ηλεκτρικού ρεύματος, για παράδοση της κλιματιστικής μονάδας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Επιπλέον, στην τιμή περιλαμβάνονται οι βάννες και οι ρυθμιστικές βαλβίδες, τα απαραίτητα 

αισθητήρια, ο ηλεκτρονικός ελεγκτής και η τρίοδος με το μοτέρ της για την αυτόματη λειτουργία 

της ΚΚΜ, όλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις αυτοματισμού, το αισθητήριο, ο ελεγκτής, η ηλεκτροβάννα 

και ό,τι άλλο υλικό απαιτείται για τη ρύθμιση της υγρασίας μέσω του υγραντήρα ψεκασμού. 

Η κεντρική  κλιματιστική μονάδα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένης απόδοσης κατά EUROVENT και να 

συνοδεύεται από πιστοποιητικά CE. (1 τεμ) - Παροχής αέρα 5. 000 m3/h (προσαγωγή), 4.800 m3/h 

(επιστροφή), 2.000 m3/h (νωπός), 1.700 m3/h (απόρριψη), - Υπό εξωτερική στατική πίεση στην προσαγωγή 

300Pa και στην επιστροφή 350Pa. - Αισθητού ψυκτικού φορτίου 25,56KW, ολικού ψυκτικού φορτίου 

39,77KW, και θερμαντικού φορτίου 30,84KW (Ενδεικτικού τύπου CCTΑ 018 της TRANE ή ισοδύναμος 

σύμφωνα με τοΕrP2018 Ecodesign) 

   

     

A.T. : 631   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8557.3.75.32Α Κεντρική κλιματιστική μονάδα αέρα (ALL - AIR) ΚΚΜ-02, 

σύμφωνα με το ErP2018 Ecodesign, παροχής αέρα 6.000 m3/h (προσαγωγή), 5.400 m3/h (επιστροφή), 

3.000 m3/h (νωπός), υπό εξωτερική στατική πίεση στην προσαγωγή 300Pa, αισθητού ψυκτικού 

φορτίου 37,59KW, ολικού ψυκτικού φορτίου 60,65KW και θερμαντικού φορτίου 42,26KW. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Κεντρική κλιματιστική μονάδα αέρα (ALL - AIR) ΚΚΜ-02, συστήματος επεξεργασίας αέρα, αποτελούμενη 

από: - Κιβώτιο μίξης διπλό, με ηλεκτροκίνητα DAMPERS, - Κιβώτιο εναλλάκτη θερμότητας με επίπεδα φίλτρα 

κατηγορίας G3, - Κιβώτιο φίλτρων με σακκόφιλτρα κατηγορίας F7, - Κιβώτιο στοιχείων με κοινό θερμαντικό, 

ψυκτικό στοιχείο, υγραντήρα νερού, υδατοπαγίδα και λεκάνη συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων, 

- Κιβώτια με φυγοκεντρικό ανεμιστήρα προσαγωγής και επιστροφής, 
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- Κιβώτια ηχοπαγίδων αεραγωγού μήκους 1,20m κατ' ελάχιστον στο ρεύμα προσαγωγής και επιστροφής, 

όλα συγκροτημένα σε ενιαίο σύνολο. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με όσα λεπτομερώς αναφέρονται στα 

Συμβατικά Tεύχη και στα Σχέδια της Μελέτης. 

Δηλαδή: προμήθεια της κλιματιστικής μονάδας, καθώς και όλων των υλικών και μικροϋλικών 

εγκατάστασης και σύνδεσης, προσκόμιση επί τόπου του έργου, τοποθέτησης της μονάδας επί 

αντικραδασμικών βάσεων και εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης με τα δίκτυα αεραγωγών, νερού και 

ηλεκτρικού ρεύματος, για παράδοση της κλιματιστικής μονάδας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Επιπλέον, στην τιμή περιλαμβάνονται οι βάννες και οι ρυθμιστικές βαλβίδες, τα απαραίτητα 

αισθητήρια, ο ηλεκτρονικός ελεγκτής και η τρίοδος με το μοτέρ της για την αυτόματη λειτουργία 

της ΚΚΜ, όλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις αυτοματισμού, το αισθητήριο, ο ελεγκτής, η ηλεκτροβάννα 

και ό,τι άλλο υλικό απαιτείται για τη ρύθμιση της υγρασίας μέσω του υγραντήρα ψεκασμού. 

Η κεντρική  κλιματιστική μονάδα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένης απόδοσης κατά EUROVENT και να 

συνοδεύεται από πιστοποιητικά CE. (1 τεμ) 

- Παροχής αέρα 6.000 m3/h (προσαγωγή), 5.400 m3/h (επιστροφή), 3.000 m3/h (νωπός), 2.550 m3/h 

(απόρριψη), - Υπό εξωτερική στατική πίεση στην προσαγωγή 300Pa και στην επιστροφή 350Pa. 

- Αισθητού ψυκτικού φορτίου 37,59KW, ολικού ψυκτικού φορτίου 60,65KW, και θερμαντικού φορτίου 

42,26KW (Ενδεικτικού τύπου CCTΑ 023 της TRANE ή ισοδύναμος σύμφωνα με το ErP2018 Ecodesign) 

   

  

A.T. : 632   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8557.3.75.33Α Κεντρική κλιματιστική μονάδα αέρα (ALL - AIR) ΚΚΜ-03, 

σύμφωνα με το ErP2018 Ecodesign, παροχής αέρα 6.000 m3/h (προσαγωγή), 5.400 m3/h (επιστροφή), 

3.000 m3/h (νωπός), υπό εξωτερική στατική πίεση στην προσαγωγή 300Pa, αισθητού ψυκτικού 

φορτίου 37,59KW, ολικού ψυκτικού φορτίου 60,65KW και θερμαντικού φορτίου 42,26KW. 

 

Κεντρική κλιματιστική μονάδα αέρα (ALL - AIR) ΚΚΜ-03, συστήματος επεξεργασίας αέρα, αποτελούμενη 

από: - Κιβώτιο μίξης διπλό, με ηλεκτροκίνητα DAMPERS, - Κιβώτιο εναλλάκτη θερμότητας με επίπεδα φίλτρα 

κατηγορίας G3, - Κιβώτιο φίλτρων με σακκόφιλτρα κατηγορίας F7, - Κιβώτιο στοιχείων με κοινό θερμαντικό, 

ψυκτικό στοιχείο, υγραντήρα νερού, υδατοπαγίδα και λεκάνη συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων, 

- Κιβώτια με φυγοκεντρικό ανεμιστήρα προσαγωγής και επιστροφής, - Κιβώτια ηχοπαγίδων αεραγωγού 

μήκους 1,20m κατ' ελάχιστον στο ρεύμα προσαγωγής και επιστροφής, όλα συγκροτημένα σε ενιαίο σύνολο. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με όσα λεπτομερώς αναφέρονται στα Συμβατικά Tεύχη και στα Σχέδια της 

Μελέτης. Δηλαδή: προμήθεια της κλιματιστικής μονάδας, καθώς και όλων των υλικών και μικροϋλικών 

εγκατάστασης και σύνδεσης, προσκόμιση επί τόπου του έργου, τοποθέτησης της μονάδας επί 

αντικραδασμικών βάσεων και εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης με τα δίκτυα αεραγωγών, νερού και 

ηλεκτρικού ρεύματος, για παράδοση της κλιματιστικής μονάδας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Επιπλέον, στην τιμή περιλαμβάνονται οι βάννες και οι ρυθμιστικές βαλβίδες, τα απαραίτητα 

αισθητήρια, ο ηλεκτρονικός ελεγκτής και η τρίοδος με το μοτέρ της για την αυτόματη λειτουργία 

της ΚΚΜ, όλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις αυτοματισμού, το αισθητήριο, ο ελεγκτής, η ηλεκτροβάννα 

και ό,τι άλλο υλικό απαιτείται για τη ρύθμιση της υγρασίας μέσω του υγραντήρα ψεκασμού. 

Η κεντρική  κλιματιστική μονάδα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένης απόδοσης κατά EUROVENT και να 

συνοδεύεται από πιστοποιητικά CE. (1 τεμ) 

- Παροχής αέρα 6.000 m3/h (προσαγωγή), 5.400 m3/h (επιστροφή), 3.000 m3/h (νωπός), 2.550 m3/h 

(απόρριψη), - Υπό εξωτερική στατική πίεση στην προσαγωγή 300Pa και στην επιστροφή 350Pa. 

- Αισθητού ψυκτικού φορτίου 37,59KW, ολικού ψυκτικού φορτίου 60,65KW, και θερμαντικού φορτίου 

42,26KW (Ενδεικτικού τύπου CCTΑ 023 της TRANE ή ισοδύναμος σύμφωνα με το ErP2018 Ecodesign) 

 

 

A.T. : 633   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8557.3.75.34Α Κεντρική κλιματιστική μονάδα αέρα (ALL - AIR) ΚΚΜ-04, 

σύμφωνα με το ErP2018 Ecodesign, παροχής αέρα 5.000 m3/h (προσαγωγή), 4.800 m3/h (επιστροφή), 

2.000 m3/h (νωπός), υπό εξωτερική στατική πίεση στην προσαγωγή 300Pa, αισθητού ψυκτικού 

φορτίου 25,56KW, ολικού ψυκτικού φορτίου 39,77KW και θερμαντικού φορτίου 30,84KW. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Κεντρική κλιματιστική μονάδα αέρα (ALL - AIR) ΚΚΜ-04, συστήματος επεξεργασίας αέρα, αποτελούμενη 
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από: - Κιβώτιο μίξης διπλό, με ηλεκτροκίνητα DAMPERS, - Κιβώτιο εναλλάκτη θερμότητας με επίπεδα φίλτρα 

κατηγορίας G3, - Κιβώτιο φίλτρων με σακκόφιλτρα κατηγορίας F7, - Κιβώτιο στοιχείων με κοινό θερμαντικό, 

ψυκτικό στοιχείο, υγραντήρα νερού, υδατοπαγίδα και λεκάνη συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων,- Κιβώτια με 

φυγοκεντρικό ανεμιστήρα προσαγωγής και επιστροφής, - Κιβώτια ηχοπαγίδων αεραγωγού μήκους 1,20m κατ' 

ελάχιστον στο ρεύμα προσαγωγής και επιστροφής, όλα συγκροτημένα σε ενιαίο σύνολο. Κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με όσα λεπτομερώς αναφέρονται στα Συμβατικά Tεύχη και στα Σχέδια της Μελέτης. 

Δηλαδή: προμήθεια της κλιματιστικής μονάδας, καθώς και όλων των υλικών και μικροϋλικών 

εγκατάστασης και σύνδεσης, προσκόμιση επί τόπου του έργου, τοποθέτησης της μονάδας επί 

αντικραδασμικών βάσεων και εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης με τα δίκτυα αεραγωγών, νερού και 

ηλεκτρικού ρεύματος, για παράδοση της κλιματιστικής μονάδας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Επιπλέον, στην τιμή περιλαμβάνονται οι βάννες και οι ρυθμιστικές βαλβίδες, τα απαραίτητα 

αισθητήρια, ο ηλεκτρονικός ελεγκτής και η τρίοδος με το μοτέρ της για την αυτόματη λειτουργία 

της ΚΚΜ, όλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις αυτοματισμού, το αισθητήριο, ο ελεγκτής, η ηλεκτροβάννα 

και ό,τι άλλο υλικό απαιτείται για τη ρύθμιση της υγρασίας μέσω του υγραντήρα ψεκασμού. 

Η κεντρική  κλιματιστική μονάδα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένης απόδοσης κατά EUROVENT και να 

συνοδεύεται από πιστοποιητικά CE. (1 τεμ) - Παροχής αέρα 5.000 m3/h (προσαγωγή), 4.800 m3/h 

(επιστροφή), 2.000 m3/h (νωπός), 1.700 m3/h (απόρριψη), 

- Υπό εξωτερική στατική πίεση στην προσαγωγή 300Pa και στην επιστροφή 350Pa. 

- Αισθητού ψυκτικού φορτίου 25,56KW, ολικού ψυκτικού φορτίου 39,77KW, και θερμαντικού φορτίου 

30,84KW (Ενδεικτικού τύπου CCTΑ 018 της TRANE ή ισοδύναμος σύμφωνα με το ErP2018 Ecodesign) 

   

  

A.T. : 634   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8557.3.74.8Α Κεντρική κλιματιστική μονάδα προκλιματισμένου νωπού αέρα ΚΚΜ-Ν1, 

σύμφωνα με το ErP2018 Ecodesign, παροχής αέρα 12.710 m3/h (προσαγωγή), 10.510 m3/h 

(επιστροφή), υπό εξωτερική στατική πίεση στην προσαγωγή 350Pa, αισθητού ψυκτικού φορτίου 

90,45KW, ολικού ψυκτικού φορτίου 159,75KW και θερμαντικού φορτίου 134,23KW. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Κεντρική κλιματιστική μονάδα προκλιματισμένου νωπού αέρα ΚΚΜ-Ν1, συστήματος επεξεργασίας αέρα, 

αποτελούμενη από: - Κιβώτιο εναλλάκτη θερμότητας με επίπεδα φίλτρα κατηγορίας G3, - Κιβώτιο φίλτρων με 

σακκόφιλτρα κατηγορίας F7, - Κιβώτιο στοιχείων με κοινό θερμαντικό, ψυκτικό στοιχείο, υγραντήρα νερού, 

υδατοπαγίδα και λεκάνη συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων, - Κιβώτια με φυγοκεντρικό ανεμιστήρα 

προσαγωγής και επιστροφής, - Κιβώτιο ηχοπαγίδας αεραγωγού μήκους 2,00m κατ'ελάχιστον στο ρεύμα 

προσαγωγής και επιστροφής, όλα συγκροτημένα σε ενιαίο σύνολο. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με όσα 

λεπτομερώς αναφέρονται στα Συμβατικά Tεύχη και στα Σχέδια της Μελέτης. 

Δηλαδή: προμήθεια της κλιματιστικής μονάδας, καθώς και όλων των υλικών και μικροϋλικών 

εγκατάστασης και σύνδεσης, προσκόμιση επί τόπου του έργου, τοποθέτησης της μονάδας επί 

αντικραδασμικών βάσεων και εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης με τα δίκτυα αεραγωγών, νερού και 

ηλεκτρικού ρεύματος, για παράδοση της κλιματιστικής μονάδας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Επιπλέον, στην τιμή περιλαμβάνονται οι βάννες και οι ρυθμιστικές βαλβίδες, τα απαραίτητα 

αισθητήρια, ο ηλεκτρονικός ελεγκτής και η τρίοδος με το μοτέρ της για την αυτόματη λειτουργία 

της ΚΚΜ, όλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις αυτοματισμού, το αισθητήριο, ο ελεγκτής, η ηλεκτροβάννα 

και ό,τι άλλο υλικό απαιτείται για τη ρύθμιση της υγρασίας μέσω του υγραντήρα ψεκασμού. 

Η κεντρική  κλιματιστική μονάδα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένης απόδοσης κατά EUROVENT και να 

συνοδεύεται από πιστοποιητικά CE. (1 τεμ) 

- Παροχής αέρα 12.710 m3/h (προσαγωγή), 10.510 m3/h (επιστροφή), 

- Υπό εξωτερική στατική πίεση στην προσαγωγή 350Pa και στην επιστροφή 350Pa. 

- Αισθητού ψυκτικού φορτίου 90,45KW, ολικού ψυκτικού φορτίου 159,75KW, και θερμαντικού φορτίου 

134,23KW (Ενδεικτικού τύπου CCTΑ 040 της TRANE ή ισοδύναμος σύμφωνα με το ErP2018 Ecodesign) 

   

  

A.T. : 635   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8557.3.74.9Α Κεντρική κλιματιστική μονάδα προκλιματισμένου νωπού αέρα ΚΚΜ-Ν2, 

σύμφωνα με το ErP2018 Ecodesign, παροχής αέρα 9.270 m3/h (προσαγωγή), 7.570 m3/h (επιστροφή),  

υπό εξωτερική στατική πίεση στην προσαγωγή 350Pa, αισθητού ψυκτικού φορτίου 65,84KW, 

ολικού ψυκτικού φορτίου 116,20KW και θερμαντικού φορτίου 98,80KW. 
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Κεντρική κλιματιστική μονάδα προκλιματισμένου νωπού αέρα ΚΚΜ-Ν2, συστήματος επεξεργασίας αέρα, 

αποτελούμενη από: - Κιβώτιο εναλλάκτη θερμότητας με επίπεδα φίλτρα κατηγορίας G3, 

- Κιβώτιο φίλτρων με σακκόφιλτρα κατηγορίας F7, - Κιβώτιο στοιχείων με κοινό θερμαντικό, ψυκτικό στοιχείο, 

υγραντήρα νερού, υδατοπαγίδα και λεκάνη συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων,  

- Κιβώτια με φυγοκεντρικό ανεμιστήρα προσαγωγής και επιστροφής, - Κιβώτιο ηχοπαγίδας αεραγωγού 

μήκους 2,00m κατ'ελάχιστον στο ρεύμα προσαγωγής και επιστροφής, όλα συγκροτημένα σε ενιαίο σύνολο. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με όσα λεπτομερώς αναφέρονται στα Συμβατικά Tεύχη και στα Σχέδια της 

Μελέτης. Δηλαδή: προμήθεια της κλιματιστικής μονάδας, καθώς και όλων των υλικών και μικροϋλικών 

εγκατάστασης και σύνδεσης, προσκόμιση επί τόπου του έργου, τοποθέτησης της μονάδας επί 

αντικραδασμικών βάσεων και εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης με τα δίκτυα αεραγωγών, νερού και 

ηλεκτρικού ρεύματος, για παράδοση της κλιματιστικής μονάδας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Επιπλέον, στην τιμή περιλαμβάνονται οι βάννες και οι ρυθμιστικές βαλβίδες, τα απαραίτητα 

αισθητήρια, ο ηλεκτρονικός ελεγκτής και η τρίοδος με το μοτέρ της για την αυτόματη λειτουργία 

της ΚΚΜ, όλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις αυτοματισμού, το αισθητήριο, ο ελεγκτής, η ηλεκτροβάννα 

και ό,τι άλλο υλικό απαιτείται για τη ρύθμιση της υγρασίας μέσω του υγραντήρα ψεκασμού. 

Η κεντρική  κλιματιστική μονάδα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένης απόδοσης κατά EUROVENT και να 

συνοδεύεται από πιστοποιητικά CE. (1 τεμ) - Παροχής αέρα 9.270 m3/h (προσαγωγή), 7.570 m3/h 

(επιστροφή), - Υπό εξωτερική στατική πίεση στην προσαγωγή 350Pa και στην επιστροφή 350Pa. 

- Αισθητού ψυκτικού φορτίου 65,84KW, ολικού ψυκτικού φορτίου 116,20KW, και θερμαντικού φορτίου 

98,80KW (Ενδεικτικού τύπου CCTΑ 030 της TRANE ή ισοδύναμος σύμφωνα με το ErP2018 Ecodesign) 

   

  

     

A.T. : 327   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8560.11.2.34 Μονάδα (ΜΑ-03) απόρριψης  αέρα (FAN SECTION), για σύνδεση απ' 

ευθείας σε δίκτυο ορθογωνικών αεραγωγών. Με  κιβώτιο ανεμιστήρα,  φυγοκεντρικό ανεμιστήρα 

τριών (3) ταχυτήτων, FAN SECTION εξωτερικής εγκατάστασης, παροχής αέρα 10.000 m3/h, 

εξωτερική στατική πίεση 250 Pa 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Μονάδα (ΜΑ-03) απόρριψης αέρα (FAN SECTION), κατάλληλη για απ' ευθείας σύνδεση σε δίκτυο 

ορθογωνικών αεραγωγών. Η μονάδα αποτελείται από: - κιβώτιο ανεμιστήρα, - φυγοκεντρικό ανεμιστήρα 

τριών (3) ταχυτήτων, - FAN SECTION για εξωτερική εγκατάσταση, όλα συγκροτημένα σε ενιαίο σύνολο 

σύμφωνα με όσα λεπτομερώς αναφέρονται στα Σχέδια και στα λοιπά Συμβατικά Tεύχη της Μελέτης. 

Η μονάδα είναι κατασκευασμένη από ενισχυμένο προφίλ αλουμινίου, συνδεδεμένο με ειδικές 

μεταλλικές τρίεδρες γωνίες και είναι εσωτερικά μονωμένη με μόνωση Ricofon. Περιλαμβάνονται, το 

αισθητήριο ποιότητας αέρα, ο ελαστικός σύνδεσμος και τα αντιδονητικά. Η μονάδα φέρει ακόμη 

χερούλι και κλειδαριές στη θυρίδα επίσκεψης και στυπιοθλήπτη για τη διέλευση των καλωδίων. 

Ο κινητήρας είναι κλειστού τύπου προστασίας IP 55 και το ακροκιβώτιο είναι βαθμού προστασίας 

IP65, με κλάση μόνωσης F. 

Δηλαδή: προμήθεια της μονάδας, καθώς και όλων των υλικών και μικροϋλικών,  προσκόμιση επί τόπου 

του έργου, εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης με τα δίκτυα αεραγωγών, νερού και ηλεκτρικού 

ρεύματος, για παράδοση της μονάδας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Η μονάδα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένης απόδοσης κατά EUROVENT και να συνοδεύεται από 

πιστοποιητικά CE.(1 τεμ) Παροχής ανεμιστήρα 10.000 m3/h, υπό εξωτερική στατική πίεση 250 Pa. 

(Ενδεικτικού τύπου C1D 15/15-T6 της AIRTECHNIC ή ισοδύναμη) 

   

 

A.T. : 328   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8560.11.3.21 Μονάδα (ΜΑ-04) απόρριψης  αέρα (FAN SECTION), για σύνδεση απ' 

ευθείας σε δίκτυο ορθογωνικών αεραγωγών. Με  κιβώτιο ανεμιστήρα,  φυγοκεντρικό ανεμιστήρα 

τριών (3) ταχυτήτων, FAN SECTION εξωτερικής εγκατάστασης, παροχής αέρα 2.200 m3/h, εξωτερική 

στατική πίεση 200 Pa 

 

Μονάδα (ΜΑ-04) απόρριψης αέρα (FAN SECTION), κατάλληλη για απ' ευθείας σύνδεση σε δίκτυο 
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ορθογωνικών αεραγωγών. Η μονάδα αποτελείται από: - κιβώτιο ανεμιστήρα, - φυγοκεντρικό ανεμιστήρα 

τριών (3) ταχυτήτων, - FAN SECTION για εξωτερική εγκατάσταση, όλα συγκροτημένα σε ενιαίο σύνολο 

σύμφωνα με όσα λεπτομερώς αναφέρονται στα Σχέδια και στα λοιπά Συμβατικά Tεύχη της Μελέτης. 

Η μονάδα είναι κατασκευασμένη από ενισχυμένο προφίλ αλουμινίου, συνδεδεμένο με ειδικές 

μεταλλικές τρίεδρες γωνίες και είναι εσωτερικά μονωμένη με μόνωση Ricofon. Περιλαμβάνονται, το 

αισθητήριο ποιότητας αέρα, ο ελαστικός σύνδεσμος και τα αντιδονητικά. Η μονάδα φέρει ακόμη 

χερούλι και κλειδαριές στη θυρίδα επίσκεψης και στυπιοθλήπτη για τη διέλευση των καλωδίων. 

Ο κινητήρας είναι κλειστού τύπου προστασίας IP 55 και το ακροκιβώτιο είναι βαθμού προστασίας 

IP65, με κλάση μόνωσης F. 

Δηλαδή: προμήθεια της μονάδας, καθώς και όλων των υλικών και μικροϋλικών,  προσκόμιση επί τόπου 

του έργου, εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης με τα δίκτυα αεραγωγών, νερού και ηλεκτρικού 

ρεύματος, για παράδοση της μονάδας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Η μονάδα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένης απόδοσης κατά EUROVENT και να συνοδεύεται από 

πιστοποιητικά CE. (1 τεμ) Παροχής ανεμιστήρα 2.200 m3/h, υπό εξωτερική στατική πίεση 200 Pa. 

(Ενδεικτικού τύπου S3D 10/8 της AIRTECHNIC ή ισοδύναμη) 

 

  

A.T. : 329   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8560.11.3.20 Μονάδα (ΜΑ-05) απόρριψης  αέρα (FAN SECTION), για σύνδεση απ' 

ευθείας σε δίκτυο ορθογωνικών αεραγωγών. Με  κιβώτιο ανεμιστήρα,  φυγοκεντρικό ανεμιστήρα 

τριών (3) ταχυτήτων, FAN SECTION εξωτερικής εγκατάστασης, παροχής αέρα 1.700 m3/h, εξωτερική 

στατική πίεση 150 Pa 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Μονάδα (ΜΑ-05) απόρριψης αέρα (FAN SECTION), κατάλληλη για απ' ευθείας σύνδεση σε δίκτυο 

ορθογωνικών αεραγωγών. Η μονάδα αποτελείται από: - κιβώτιο ανεμιστήρα, - φυγοκεντρικό ανεμιστήρα 

τριών (3) ταχυτήτων, - FAN SECTION για εξωτερική εγκατάσταση, όλα συγκροτημένα σε ενιαίο σύνολο 

σύμφωνα με όσα λεπτομερώς αναφέρονται στα Σχέδια και στα λοιπά Συμβατικά Tεύχη της Μελέτης. 

Η μονάδα είναι κατασκευασμένη από ενισχυμένο προφίλ αλουμινίου, συνδεδεμένο με ειδικές μεταλλικές 

τρίεδρες γωνίες και είναι εσωτερικά μονωμένη με μόνωση Ricofon. Περιλαμβάνονται, το αισθητήριο ποιότητας 

αέρα, ο ελαστικός σύνδεσμος και τα αντιδονητικά. Η μονάδα φέρει ακόμη χερούλι και κλειδαριές στη θυρίδα 

επίσκεψης και στυπιοθλήπτη για τη διέλευση των καλωδίων. Ο κινητήρας είναι κλειστού τύπου προστασίας IP 

55 και το ακροκιβώτιο είναι βαθμού προστασίας IP65, με κλάση μόνωσης F. Δηλαδή: προμήθεια της μονάδας, 

καθώς και όλων των υλικών και μικροϋλικών,  προσκόμιση επί τόπου του έργου, εργασία εγκατάστασης και 

σύνδεσης με τα δίκτυα αεραγωγών, νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, για παράδοση της μονάδας σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Η μονάδα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένης απόδοσης κατά EUROVENT και να 

συνοδεύεται από πιστοποιητικά CE. (1 τεμ) Παροχής ανεμιστήρα 1.700 m3/h, υπό εξωτερική στατική πίεση 

150 Pa. (Ενδεικτικού τύπου S3D 9/9 της AIRTECHNIC ή ισοδύναμη) 

  

  

A.T. : 330   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8559.11.2.9 Αξονικός ανεμιστήρας τοίχου, παροχής 6.000 m3/h, πλήρης. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Αξονικός ανεμιστήρας τοίχου, παροχής 6.000m3/h, με ηλεκτροκινητήρα 220V 50Hz, αθόρυβης 

λειτουργίας, πλήρως εγκατεστημένος, σύμφωνα με όσα λεπτομερώς αναφέρονται στα Σχέδια και στα 

λοιπά Συμβατικά Tεύχη της Μελέτης. Περιλαμβάνονται ο ροοστάτης, το πλαστικό στόμιο βαρύτητας και ο 

θερμοστάτης ή το αισθητήριο ποιότητας αέρα. Ο κινητήρας είναι κλειστού τύπου προστασίας IP 65, με κλάση 

μόνωσης F.  Δηλαδή: προμήθεια του ανεμιστήρα, καθώς και όλων των υλικών και μικροϋλικών,  προσκόμιση 

επί τόπου του έργου, εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης, έλεγχοι και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) Παροχής ανεμιστήρα 6.000 m3/h. (Ενδεικτικού τύπου HJBPA 45 -4/L 1/3 της 

AIRTECHNIC ή ισοδύναμος) 

   

  

A.T. : 331   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8559.11.1.1 Αξονικός ανεμιστήρας τοίχου, παροχής 500 m3/h, πλήρης. 

 

Αξονικός ανεμιστήρας τοίχου, παροχής 500m3/h, με ηλεκτροκινητήρα 220V 50Hz, αθόρυβης 
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λειτουργίας, πλήρως εγκατεστημένος, σύμφωνα με όσα λεπτομερώς αναφέρονται στα Σχέδια και στα 

λοιπά Συμβατικά Tεύχη της Μελέτης. 

Περιλαμβάνονται ο ροοστάτης, το πλαστικό στόμιο βαρύτητας και ο θερμοστάτης ή το αισθητήριο 

ποιότητας αέρα. Ο κινητήρας είναι κλειστού τύπου προστασίας IP 42, με κλάση μόνωσης F. 

Δηλαδή: προμήθεια του ανεμιστήρα, καθώς και όλων των υλικών και μικροϋλικών,  προσκόμιση επί 

τόπου του έργου, εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης, έλεγχοι και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) Παροχής ανεμιστήρα 500 m3/h. 

(Ενδεικτικού τύπου HJEPA 20 M4 της AIRTECHNIC ή ισοδύναμος) 

     

 

A.T. : 332   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8559.11.2.3 Αξονικός ανεμιστήρας τοίχου, παροχής 2.000 m3/h, πλήρης. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Αξονικός ανεμιστήρας τοίχου, παροχής 2.000m3/h, με ηλεκτροκινητήρα 220V 50Hz, αθόρυβης 

λειτουργίας, πλήρως εγκατεστημένος, σύμφωνα με όσα λεπτομερώς αναφέρονται στα Σχέδια και στα 

λοιπά Συμβατικά Tεύχη της Μελέτης. 

Περιλαμβάνονται ο ροοστάτης, το πλαστικό στόμιο βαρύτητας και ο θερμοστάτης ή το αισθητήριο 

ποιότητας αέρα. Ο κινητήρας είναι κλειστού τύπου προστασίας IP 65, με κλάση μόνωσης F. 

Δηλαδή: προμήθεια του ανεμιστήρα, καθώς και όλων των υλικών και μικροϋλικών,  προσκόμιση επί 

τόπου του έργου, εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης, έλεγχοι και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) Παροχής ανεμιστήρα 2.000 m3/h. 

(Ενδεικτικού τύπου HJBPA 30 -4/H 1/8 της AIRTECHNIC ή ισοδύναμος) 

   

  

A.T. : 333   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8560.1.1.1 Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας (in line), για σύνδεση απευθείας σε δίκτυο 

αεραγωγών, παροχής 200 m3/h υπό εξωτερική στατική πίεση 230Pa, πλήρης. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας (in line), για σύνδεση απευθείας σε δίκτυο αεραγωγών, παροχής 200 m3/h 

υπό εξωτερική στατική πίεση 230Pa, πλήρως εγκατεστημένος, σύμφωνα με όσα λεπτομερώς αναφέρονται 

στα Σχέδια και στα λοιπά Συμβατικά Tεύχη της Μελέτης. 

Δηλαδή: προμήθεια του ανεμιστήρα, καθώς και όλων των υλικών και μικροϋλικών,  προσκόμιση επί 

τόπου του έργου, εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης, έλεγχοι και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) Παροχής 200 m3/h υπό εξωτερική στατική πίεση 230Pa. 

(Ενδεικτικού τύπου ΒΤ 125 M2 73 της AIRTECHNIC ή ισοδύναμος) 

   

  

A.T. : 334   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605.3.1.27 Αντλία μονοβάθμια φυγοκεντρική IN-LINE, για εφαρμογές ζεστού/κρύου 

νερού, σταθερής παροχής 27,5 m3/h, για  μανομετρικό 15,00 mΥΣ, φλαντζωτή, 1.450rpm, τριφασική. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Αντλία μονοβάθμια φυγοκεντρική IN-LINE, σταθερής παροχής, φλαντζωτή, πίεσης λειτουργίας PN 6/10 

bar, 1.450rpm, τριφασική, κατάλληλη για εφαρμογές ζεστού/κρύου νερού, στεγανής κατασκευής κλάσης 

προστασίας IP 55 και κλάσης μόνωσης F. Το κέλυφος και το σώμα της αντλίας είναι κατασκευασμένα 

από ορείχαλκο, κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή.  

Παροχής 27,5 m3/h για μανομετρικό 15,00 mΥΣ. (Ενδεικτικού τύπου TP 65-170/4 της GRUNDFOS ή 

ισοδύναμου). Στην τιμή περιλαμβάνονται: η προμήθεια της αντλίας και όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων 

και μικροϋλικών, η προσκόμιση επί τόπου του έργου καθώς και η εργασία τοποθέτησης, συνδέσεων, δοκιμών 

λειτουργίας και γενικώς πλήρους υδραυλικής και ηλεκτρικής εγκατάστασης, για παράδοση της αντλίας σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 335   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605.5.2.32 Αντλία μονοβάθμια φυγοκεντρική IN-LINE, για εφαρμογές ζεστού/κρύου 

νερού, σταθερής παροχής 20,0 m3/h, για  μανομετρικό 15,00 mΥΣ, φλαντζωτή, 2.900rpm, τριφασική. 
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Αντλία μονοβάθμια φυγοκεντρική IN-LINE, σταθερής παροχής, φλαντζωτή, πίεσης λειτουργίας PN 6/10 

bar, 2.900rpm, τριφασική, κατάλληλη για εφαρμογές ζεστού/κρύου νερού, στεγανής κατασκευής κλάσης 

προστασίας IP 55 και κλάσης μόνωσης F. Το κέλυφος και το σώμα της αντλίας είναι κατασκευασμένα 

από ορείχαλκο, κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή.  

Παροχής 20,0 m3/h για μανομετρικό 15,00 mΥΣ. (Ενδεικτικού τύπου TP 50-190/2 της GRUNDFOS ή 

ισοδύναμου). Στην τιμή περιλαμβάνονται: η προμήθεια της αντλίας και όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων 

και μικροϋλικών, η προσκόμιση επί τόπου του έργου καθώς και η εργασία τοποθέτησης, συνδέσεων, δοκιμών 

λειτουργίας και γενικώς πλήρους υδραυλικής και ηλεκτρικής εγκατάστασης, για παράδοση της αντλίας σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 336   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605.5.2.19 Αντλία μονοβάθμια φυγοκεντρική IN-LINE, για εφαρμογές ζεστού/κρύου 

νερού, σταθερής παροχής 8,0 m3/h, για  μανομετρικό 10,00 mΥΣ, φλαντζωτή, 2.900rpm, τριφασική. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Αντλία μονοβάθμια φυγοκεντρική IN-LINE, σταθερής παροχής, φλαντζωτή, πίεσης λειτουργίας PN 6/10 

bar, 2.900rpm, τριφασική, κατάλληλη για εφαρμογές ζεστού/κρύου νερού, στεγανής κατασκευής κλάσης 

προστασίας IP 55 και κλάσης μόνωσης F. Το κέλυφος και το σώμα της αντλίας είναι κατασκευασμένα 

από ορείχαλκο, κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή. 

Παροχής 8,0 m3/h για μανομετρικό 10,00 mΥΣ. (Ενδεικτικού τύπου TP 40-180/2 της GRUNDFOS ή 

ισοδύναμου). Στην τιμή περιλαμβάνονται: η προμήθεια της αντλίας και όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων 

και μικροϋλικών, η προσκόμιση επί τόπου του έργου καθώς και η εργασία τοποθέτησης, συνδέσεων, δοκιμών 

λειτουργίας και γενικώς πλήρους υδραυλικής και ηλεκτρικής εγκατάστασης, για παράδοση της αντλίας σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 337   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605.5.2.19Α Αντλία μονοβάθμια φυγοκεντρική IN-LINE, για εφαρμογές ζεστού/κρύου 

νερού, σταθερής παροχής 12,0 m3/h, για  μανομετρικό 10,00 mΥΣ, φλαντζωτή, 2.900rpm, τριφασική. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Αντλία μονοβάθμια φυγοκεντρική IN-LINE, σταθερής παροχής, φλαντζωτή, πίεσης λειτουργίας PN 6/10 

bar, 2.900rpm, τριφασική, κατάλληλη για εφαρμογές ζεστού/κρύου νερού, στεγανής κατασκευής κλάσης 

προστασίας IP 55 και κλάσης μόνωσης F. Το κέλυφος και το σώμα της αντλίας είναι κατασκευασμένα 

από ορείχαλκο, κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή. 

Παροχής 12,0 m3/h για μανομετρικό 10,00 mΥΣ. (Ενδεικτικού τύπου TP 40-180/2 της GRUNDFOS ή 

ισοδύναμου). Στην τιμή περιλαμβάνονται: η προμήθεια της αντλίας και όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων 

και μικροϋλικών, η προσκόμιση επί τόπου του έργου καθώς και η εργασία τοποθέτησης, συνδέσεων, δοκιμών 

λειτουργίας και γενικώς πλήρους υδραυλικής και ηλεκτρικής εγκατάστασης, για παράδοση της αντλίας σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

 

 

   

A.T. : 338   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605.5.2.31 Αντλία μονοβάθμια φυγοκεντρική IN-LINE, για εφαρμογές ζεστού/κρύου 

νερού, σταθερής παροχής 12,0 m3/h, για  μανομετρικό 12,00 mΥΣ, φλαντζωτή, 2.900rpm, τριφασική. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Αντλία μονοβάθμια φυγοκεντρική IN-LINE, σταθερής παροχής, φλαντζωτή, πίεσης λειτουργίας PN 6/10 

bar, 2.900rpm, τριφασική, κατάλληλη για εφαρμογές ζεστού/κρύου νερού, στεγανής κατασκευής κλάσης 

προστασίας IP 55 και κλάσης μόνωσης F. Το κέλυφος και το σώμα της αντλίας είναι κατασκευασμένα 

από ορείχαλκο, κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή. 

Παροχής 12,0 m3/h για μανομετρικό 12,00 mΥΣ. (Ενδεικτικού τύπου TP 50-180/2 της GRUNDFOS ή 

ισοδύναμου). Στην τιμή περιλαμβάνονται: η προμήθεια της αντλίας και όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων 

και μικροϋλικών, η προσκόμιση επί τόπου του έργου καθώς και η εργασία τοποθέτησης, συνδέσεων, δοκιμών 

λειτουργίας και γενικώς πλήρους υδραυλικής και ηλεκτρικής εγκατάστασης, για παράδοση της αντλίας σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ)  
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A.T. : 339   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605.6.1.18 Αντλία ηλεκτρονικά ελεγχόμενη IN-LINE, φλαντζωτή, με ενσωματωμένο 

το μετατροπέα συχνότητας (inverter), χωρίς  αισθητήριο διαφορικής πίεσης, για εφαρμογές 

ζεστού/κρύου νερού, παροχής 4,00 m3/h υπό μανομετρικό 10,00 mΥΣ, 2.900rpm, μονοφασική. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Αντλία ηλεκτρονικά ελεγχόμενη IN-LINE, φλαντζωτή, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας 

(inverter) για αυτόματο έλεγχο της μεταβαλλόμενης διαφορικής πίεσης, χωρίς αισθητήριο διαφορικής 

πίεσης, κατάλληλη για εφαρμογές ζεστού/κρύου νερού, στεγανής κατασκευής κλάσης προστασίας IP 55 

και κλάσης μόνωσης F. Το σώμα της αντλίας θα είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο και θα διαθέτει 

επικάλυψη αντιδιαβρωτικής προστασίας, κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές 

και την Τεχνική Περιγραφή. Παροχής 4,00 m3/h για μανομετρικό 10,00 mΥΣ, 2.900rpm, μονοφασική. 

(ενδεικτικού τύπου TPE 40-180/2 της GRUNDFOS ή ισοδύναμος). Στην τιμή περιλαμβάνονται: η προμήθεια 

της αντλίας και όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων και μικροϋλικών, η προσκόμιση επί τόπου του έργου 

καθώς και η εργασία τοποθέτησης, συνδέσεων, δοκιμών λειτουργίας και γενικά πλήρους υδραυλικής και 

ηλεκτρικής εγκατάστασης,  για παράδοση της αντλίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 340   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605.6.2.44 Αντλία ηλεκτρονικά ελεγχόμενη IN-LINE, φλαντζωτή, με ενσωματωμένο 

το μετατροπέα συχνότητας (inverter), χωρίς  αισθητήριο διαφορικής πίεσης, για εφαρμογές 

ζεστού/κρύου νερού, παροχής 35,00 m3/h υπό μανομετρικό 12,00 mΥΣ, 2.900rpm, τριφασική. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Αντλία ηλεκτρονικά ελεγχόμενη IN-LINE, φλαντζωτή, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας (inverter) για 

αυτόματο έλεγχο της μεταβαλλόμενης διαφορικής πίεσης, χωρίς αισθητήριο διαφορικής πίεσης, κατάλληλη για 

εφαρμογές ζεστού/κρύου νερού, στεγανής κατασκευής κλάσης προστασίας IP 55 και κλάσης μόνωσης F. Το 

σώμα της αντλίας θα είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο και θα διαθέτει επικάλυψη αντιδιαβρωτικής 

προστασίας, κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή. 

Παροχής 35,00 m3/h για μανομετρικό 12,00 mΥΣ, 2.900rpm, τριφασική. (ενδεικτικού τύπου TPE 65-190/2 της 

GRUNDFOS ή ισοδύναμος). Στην τιμή περιλαμβάνονται: η προμήθεια της αντλίας και όλων των  

απαιτούμενων εξαρτημάτων και μικροϋλικών, η προσκόμιση επί τόπου του έργου καθώς και η εργασία 

τοποθέτησης, συνδέσεων, δοκιμών λειτουργίας και γενικά πλήρους υδραυλικής και ηλεκτρικής εγκατάστασης,  

για παράδοση της αντλίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

  

 

A.T. : 341   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605.6.2.31 Αντλία ηλεκτρονικά ελεγχόμενη IN-LINE, φλαντζωτή, με ενσωματωμένο 

το μετατροπέα συχνότητας (inverter), χωρίς  αισθητήριο διαφορικής πίεσης, για εφαρμογές 

ζεστού/κρύου νερού, παροχής 23,20 m3/h υπό μανομετρικό 14,00 mΥΣ, 2.900rpm, τριφασική. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Αντλία ηλεκτρονικά ελεγχόμενη IN-LINE, φλαντζωτή, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας (inverter) για 

αυτόματο έλεγχο της μεταβαλλόμενης διαφορικής πίεσης, χωρίς αισθητήριο διαφορικής πίεσης, κατάλληλη για 

εφαρμογές ζεστού/κρύου νερού, στεγανής κατασκευής κλάσης προστασίας IP 55 και κλάσης μόνωσης F. Το 

σώμα της αντλίας θα είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο και θα διαθέτει επικάλυψη αντιδιαβρωτικής 

προστασίας, κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή. 

Παροχής 23,20 m3/h για μανομετρικό 14,00 mΥΣ, 2.900rpm, τριφασική. (ενδεικτικού τύπου TPE 50-190/2 της 

GRUNDFOS ή ισοδύναμος). Στην τιμή περιλαμβάνονται: η προμήθεια της αντλίας και όλων των 

απαιτούμενων εξαρτημάτων και μικροϋλικών, η προσκόμιση επί τόπου του έργου καθώς και η εργασία 

τοποθέτησης, συνδέσεων, δοκιμών λειτουργίας και γενικά πλήρους υδραυλικής και ηλεκτρικής εγκατάστασης,  

για παράδοση της αντλίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

  

  

A.T. : 342   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605.6.2.32 Αντλία ηλεκτρονικά ελεγχόμενη IN-LINE, φλαντζωτή, με ενσωματωμένο 

το μετατροπέα συχνότητας (inverter), χωρίς  αισθητήριο διαφορικής πίεσης, για εφαρμογές 

ζεστού/κρύου νερού, παροχής 29,20 m3/h υπό μανομετρικό 14,00 mΥΣ, 2.900rpm, τριφασική. 
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Αντλία ηλεκτρονικά ελεγχόμενη IN-LINE, φλαντζωτή, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας (inverter) για 

αυτόματο έλεγχο της μεταβαλλόμενης διαφορικής πίεσης, χωρίς αισθητήριο διαφορικής πίεσης, κατάλληλη για 

εφαρμογές ζεστού/κρύου νερού, στεγανής κατασκευής κλάσης προστασίας IP 55 και κλάσης μόνωσης F. Το 

σώμα της αντλίας θα είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο και θα διαθέτει επικάλυψη αντιδιαβρωτικής 

προστασίας, κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή. 

Παροχής 29,20 m3/h για μανομετρικό 14,00 mΥΣ, 2.900rpm, τριφασική. (ενδεικτικού τύπου TPE 50-240/2 της 

GRUNDFOS ή ισοδύναμος). Στην τιμή περιλαμβάνονται: η προμήθεια της αντλίας και όλων των 

απαιτούμενων εξαρτημάτων και μικροϋλικών, η προσκόμιση επί τόπου του έργου καθώς και η εργασία 

τοποθέτησης, συνδέσεων, δοκιμών λειτουργίας και γενικά πλήρους υδραυλικής και ηλεκτρικής εγκατάστασης,  

για παράδοση της αντλίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 343   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605.6.2.32Α Αντλία ηλεκτρονικά ελεγχόμενη IN-LINE, φλαντζωτή, με ενσωματωμένο 

το μετατροπέα συχνότητας (inverter), χωρίς  αισθητήριο διαφορικής πίεσης, για εφαρμογές   

ζεστού/κρύου νερού, παροχής 26,40 m3/h υπό μανομετρικό 12,00 mΥΣ, 2.900rpm, τριφασική. 

    

Αντλία ηλεκτρονικά ελεγχόμενη IN-LINE, φλαντζωτή, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας (inverter) για 

αυτόματο έλεγχο της μεταβαλλόμενης διαφορικής πίεσης, χωρίς αισθητήριο διαφορικής πίεσης, κατάλληλη για 

εφαρμογές ζεστού/κρύου νερού, στεγανής κατασκευής κλάσης προστασίας IP 55 και κλάσης μόνωσης F. Το 

σώμα της αντλίας θα είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο και θα διαθέτει επικάλυψη αντιδιαβρωτικής 

προστασίας, κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή. 

Παροχής 26,40 m3/h για μανομετρικό 12,00 mΥΣ, 2.900rpm, τριφασική. (ενδεικτικού τύπου TPE 50-240/2 της 

GRUNDFOS ή ισοδύναμος). Στην τιμή περιλαμβάνονται: η προμήθεια της αντλίας και όλων των 

απαιτούμενων εξαρτημάτων και μικροϋλικών, η προσκόμιση επί τόπου του έργου καθώς και η εργασία 

τοποθέτησης, συνδέσεων, δοκιμών λειτουργίας και γενικά πλήρους υδραυλικής και ηλεκτρικής εγκατάστασης,  

για παράδοση της αντλίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

  

 

A.T. : 636   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8552.2.36Α Αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα (αντλία θερμότητας) αέρα-νερού, 

σύμφωνο με το ErP2018 Ecodesign, ψυκτικού μέσου R410Α, απόδοσης 335 KW σε ψύξη και 350 KW 

σε θέρμανση, με συμπιεστές τύπου SCROLL χαμηλής στάθμης θορύβου. 

    

Αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα (αντλία θερμότητας) αέρα-νερού, σύμφωνο με το ErP2018 Ecodesign, 

ψυκτικού μέσου R410Α, απόδοσης 335 KW σε ψύξη και 350 KW σε θέρμανση, με θερμοκρασίες 

εισόδου/εξόδου νερού 12/7C σε ψύξη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 35 C και με θερμοκρασίες 

εισόδου/εξόδου νερού 40/45C σε θέρμανση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 7 C, το οποίο αποτελείται 

από: - Συμπιεστές τύπου SCROLL χαμηλής στάθμης θορύβου - Δύο (2) ψυκτικά κυκλώματα - Αποζεύκτη 

κατάλληλης ισχύος - Αντιπαγωτική προστασία εξατμιστή - Ρελέ διαδοχής φάσεων - Μανόμετρα ψυκτικών 

κυκλωμάτων - Τοπική ψηφιακή μονάδα ελέγχου - Αξονικούς ανεμιστήρες χαμηλής στάθμης θορύβου, 

- Ενσωματωμένη υδραυλική μονάδα με συγκρότημα δύο αντλιών με παροχή 80m3/h και μανομετρικό 

12,0mΥΣ εκάστη, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη Τεχνικής Περιγραφής και 

Προδιαγραφών της Μελέτης για αυτόματη λειτουργία. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου, 

τοποθέτηση και εγκατάσταση, σύνδεση προς τα 

δίκτυα νερού, μέσω αντικραδασμικών παρεμβυσμάτων και ηλεκτρικής ενέργειας, εκκίνηση, ρυθμίσεις, 

έλεγχοι και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα 

τα απαραίτητα καλώδια βοηθητικών λειτουργιών προς αισθητήρια, πίνακες κλπ. πλην των παροχικών 

καλωδίων ισχύος. Το ψυκτικό συγκρότημα θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της Ε.Ε., καθώς και 

με την σχετική εθνική νομοθεσία και σύμφωνο με το ErP2018 Ecodesign. Επίσης θα πρέπει να είναι 

σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001/BS EN 

ISO9001 και πιστοποιημένης απόδοσης κατά ARI ή EUROVENT, θα πρέπει δε να παραδοθεί με όλους τους 

κωδικούς πλήρους πρόσβασης για την συντήρηση - service του ψυκτικού συγκροτήματος. (1 τεμ) 
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A.T. : 345   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8552.2.104 Ψηφιακό σύστημα ελέγχου παράλληλης λειτουργίας δύο ψυκτικών 

συγκροτημάτων και ελέγχου βοηθητικών μηχανημάτων. 

 

Ψηφιακό σύστημα ελέγχου παράλληλης λειτουργίας δύο  ψυκτικών  συγκροτημάτων  και ελέγχου βοηθητικών 

μηχανημάτων σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα τεύχη της Τεχνικής Περιγραφής και των Προδιαγραφών της 

Μελέτης. Το σύστημα θα προγραμματίζεται ώστε να εκτελεί την οικονομικότερη κατά το δυνατό λειτουργία, 

ελέγχοντας  κατ' ελάχιστον τα εξής:  

1.Την παράλληλη λειτουργία των δύο ψυκτικών συγκροτημάτων (κυκλική λειτουργία - λειτουργία αιχμής). 

2.Την λειτουργία των βοηθητικών μηχανημάτων (αντλίες, κυκλοφορητές κλπ.). 

3.Την ομαλή φόρτιση της εγκαταστάσεως. 

4.Την βελτιστοποίηση του χρόνου εκκίνησης και παύσης σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και 

εσωτερικού χώρου. 

5.Τον χρονικό προγραμματισμό της λειτουργίας. 

6.Την θερμοκρασία εξόδου κρύου νερού από τους ψύκτες. 

Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα  να μεταδίδει  το  σύνολο  των  διαχειριζομένων πληροφοριών στο κεντρικό 

σύστημα ελέγχου (BMS) του κτιρίου έτσι ώστε να  γίνεται  η εκκίνηση ή παύση παραγωγής του κρύου νερού. 

Ήτοι: προμήθεια όλων των υλικών ως άνω και όπως αναλυτικότερα περιγράφονται στα  τεύχη  της  μελέτης,  

εγκατάσταση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία, με όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις. (1 τεμ) 

  

 

 

A.T. : 346   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8557.3.80.5 Μονάδα αερισμού διπλού ανεμιστήρα ανάκτησης θερμότητας, παροχής 

1.500m3/h 

    

Μονάδα  αερισμού  διπλού  ανεμιστήρα ανάκτησης  θερμότητας, παροχής 1.500m3/h.  Η μονάδα θα είναι 

κατάλληλη για σύνδεση με αεραγωγούς και θα αποτελείται από : - κιβώτιο εναλλάκτη θερμότητας με επίπεδα 

φίλτρα κατηγορίας G3 - στοιχείο νερού κοινό σε θέρμανση- ψύξη και λεκάνη συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων 

- κιβώτιο με φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες (προσαγωγής και επιστροφής) κατά τα λοιπά όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης. Δηλαδή 

προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, συνδέσεις τόσο με το ηλεκτρικό δίκτυο  όσο  και με το δίκτυο 

αεραγωγών, δοκιμές και ρυθμίσεις για παράδοση σε πλήρη  και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 347   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8557.3.80.6 Μονάδα αερισμού διπλού ανεμιστήρα ανάκτησης θερμότητας, παροχής 

2.000m3/h 

    

Μονάδα  αερισμού  διπλού  ανεμιστήρα ανάκτησης  θερμότητας, παροχής 2.000m3/h.  Η μονάδα θα 

είναι κατάλληλη για σύνδεση με αεραγωγούς και θα αποτελείται από : - κιβώτιο εναλλάκτη θερμότητας με 

επίπεδα φίλτρα κατηγορίας G3 - στοιχείο νερού κοινό σε θέρμανση- ψύξη και λεκάνη συγκέντρωσης 

συμπυκνωμάτων - κιβώτιο με φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες (προσαγωγής και επιστροφής) κατά τα λοιπά 

όπως αναλυτικά περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της 

μελέτης. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, συνδέσεις τόσο με το ηλεκτρικό δίκτυο  όσο  και με 

το δίκτυο αεραγωγών, δοκιμές και ρυθμίσεις για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 131   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8102.1.1.1 Σφαιρική βάνα (BALL VALVE), βαρέως τύπου, με λαβή, ορειχάλκινη, 

διαμέτρου 1/2 ins 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Σφαιρική βάνα (BALL VALVE), βαρέως τύπου, με λαβή, ορειχάλκινη, διαμέτρου 1/2 ins, με τα μικροϋλικά 

συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. (1 τεμ) 
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A.T. : 132   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8102.1.1.2 Σφαιρική βάνα (BALL VALVE), βαρέως τύπου, με λαβή, ορειχάλκινη, 

διαμέτρου 3/4 ins 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Σφαιρική βάνα (BALL VALVE), βαρέως τύπου, με λαβή, ορειχάλκινη, διαμέτρου 3/4 ins, με τα μικροϋλικά 

συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.  (1 τεμ) 

 

  

A.T. : 133   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8102.1.1.3 Σφαιρική βάνα (BALL VALVE), βαρέως τύπου, με λαβή, ορειχάλκινη, 

διαμέτρου 1 ins 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Σφαιρική βάνα (BALL VALVE), βαρέως τύπου, με λαβή, ορειχάλκινη, διαμέτρου 1 ins, με τα μικροϋλικά 

συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. (1 τεμ) 

 

 

A.T. : 348   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8102.1.1.4 Σφαιρική βάνα (BALL VALVE), βαρέως τύπου, με λαβή, ορειχάλκινη, 

διαμέτρου 1 1/4 ins 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Σφαιρική βάνα (BALL VALVE), βαρέως τύπου, με λαβή, ορειχάλκινη, διαμέτρου 1 1/4 ins, με τα μικροϋλικά 

συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. (1 τεμ) 

Yλικά  Σφαιρική βάνα (BALL VALVE), βαρέως τύπου, με λαβή, ορειχάλκινη, διαμέτρου 1 1/4 ins, αυξημένη 

κατά 3% για μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ 

 

 

A.T. : 134   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8102.1.1.5 Σφαιρική βάνα (BALL VALVE), βαρέως τύπου, με λαβή, ορειχάλκινη, 

διαμέτρου 1 1/2ins 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Σφαιρική βάνα (BALL VALVE), βαρέως τύπου, με λαβή, ορειχάλκινη, διαμέτρου 1 1/2 ins, με τα 

μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.(1 τεμ) 

 

 

A.T. : 135   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8102.1.1.6 Σφαιρική βάνα (BALL VALVE), βαρέως τύπου, με λαβή, ορειχάλκινη, 

διαμέτρου 2 ins 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Σφαιρική βάνα (BALL VALVE), βαρέως τύπου, με λαβή, ορειχάλκινη, διαμέτρου 2 ins, με τα 

μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. (1 τεμ) 

  

 

A.T. : 349   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8102.1.1.7 Σφαιρική βάνα (BALL VALVE), βαρέως τύπου, με λαβή, ορειχάλκινη, 

διαμέτρου 2 1/2 ins 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Σφαιρική βάνα (BALL VALVE), βαρέως τύπου, με λαβή, ορειχάλκινη, διαμέτρου 2 1/2 ins, με τα 

μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. (1 τεμ) 

 

 

A.T. : 350   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9150.1.4 Δικλείδα (βάννα πεταλούδας - butterfly valves)  χυτοσιδηρή, κατάλληλη 

για τοποθέτηση μεταξύ φλαντζών, με μηχανισμό χειρισμού χειροκίνητο, ονομαστικής πίεσης 16 atm, 

διαμέτρου 3" 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 85 

Δικλείδα (βάννα πεταλούδας - butterfly valves) χυτοσιδηρή, κατάλληλη για τοποθέτηση μεταξύ  
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φλαντζών, με μηχανισμό χειρισμού χειροκίνητο, ονομαστικής πιέσης 16 atm, υλικά και μικροϋλικά 

σύνδεσης. Δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένα σε εργασία, 

καθώς και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχων και δοκιμών, για παράδοση σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. (1 τεμ)  Διαμέτρου 3" 

   

  

A.T. : 351   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9150.1.5 Δικλείδα (βάννα πεταλούδας - butterfly valves)  χυτοσιδηρή, κατάλληλη 

για τοποθέτηση μεταξύ φλαντζών, με μηχανισμό χειρισμού χειροκίνητο, ονομαστικής πίεσης 16 atm, 

διαμέτρου 4" 

    Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 85 

Δικλείδα (βάννα πεταλούδας - butterfly valves) χυτοσιδηρή, κατάλληλη για τοποθέτηση μεταξύ φλαντζών, με 

μηχανισμό χειρισμού χειροκίνητο, ονομαστικής πιέσης 16 atm, υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης. Δηλαδή 

προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένα σε εργασία, καθώς και εργασία 

εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχων και δοκιμών, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  (1 τεμ) 

Διαμέτρου 4" 

   

  

A.T. : 352   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9150.1.6 Δικλείδα (βάννα πεταλούδας - butterfly valves)  χυτοσιδηρή, κατάλληλη 

για τοποθέτηση μεταξύ φλαντζών, με μηχανισμό χειρισμού χειροκίνητο, ονομαστικής πίεσης 16 atm, 

διαμέτρου 5" 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 85 

Δικλείδα (βάννα πεταλούδας - butterfly valves) χυτοσιδηρή, κατάλληλη για τοποθέτηση μεταξύ φλαντζών, με 

μηχανισμό χειρισμού χειροκίνητο, ονομαστικής πιέσης 16 atm, υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης. Δηλαδή 

προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένα σε εργασία, καθώς και εργασία 

εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχων και δοκιμών, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

Διαμέτρου 5" 

   

  

A.T. : 353   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9150.1.7 Δικλείδα (βάννα πεταλούδας - butterfly valves)  χυτοσιδηρή, κατάλληλη 

για τοποθέτηση μεταξύ φλαντζών, με μηχανισμό χειρισμού χειροκίνητο, ονομαστικής πίεσης 16 atm, 

διαμέτρου 6" 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 85 

Δικλείδα (βάννα πεταλούδας - butterfly valves) χυτοσιδηρή, κατάλληλη για τοποθέτηση μεταξύ 

φλαντζών, με μηχανισμό χειρισμού χειροκίνητο, ονομαστικής πιέσης 16 atm, υλικά και μικροϋλικά 

σύνδεσης. Δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένα σε εργασία, 

καθώς και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχων και δοκιμών, για παράδοση σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. (1 τεμ) Διαμέτρου 6" 

     

 

A.T. : 354   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8125.1.5 Βαλβίδα αντεπιστροφής, ορειχάλκινη, Με γλωτίδα (κλαπέ), συνδεομένη 

με σπείρωμα διαμέτρου 1 1/2 ins 

    

Βαλβίδα αντεπιστροφής, ορειχάλκινη, κατακόρυφης ή οριζόντιας τοποθέτησης, με λυόμενο πώμα για 

επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 

τοποθέτησης (1 τεμ) Με γλωτίδα (κλαπέ), συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου   1 1/2  ins 

   

  

A.T. : 355   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8126.2.2 Βαλβίδα αντεπιστροφής, χυτοσιδηρά, με γλωττίδα (κλαπέ), 

κατακόρυφης  ή οριζόντιας τοποθετήσεως, συνδεομένη με φλάντζα, διαμέτρου 2", PN 10. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 

Βαλβίδα αντεπιστροφής, χυτοσιδηρά, με γλωττίδα (κλαπέ), κατακόρυφης ή οριζόντιας τοποθετήσεως, 
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με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και 

εργασία πλήρους τοποθετήσεως (1 τεμ) Συνδεομένη με φλάντζα Διαμέτρου 2", PN 10. 

   

  

A.T. : 356   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8126.2.3 Βαλβίδα αντεπιστροφής, χυτοσιδηρά, με γλωττίδα (κλαπέ), 

κατακόρυφης  ή οριζόντιας τοποθετήσεως, συνδεομένη με φλάντζα, διαμέτρου 2 1/2", PN 10. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 

Βαλβίδα αντεπιστροφής, χυτοσιδηρά, με γλωττίδα (κλαπέ), κατακόρυφης ή οριζόντιας τοποθετήσεως, 

με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και 

εργασία πλήρους τοποθετήσεως. (1 τεμ) Συνδεομένη με φλάντζα Διαμέτρου 2 1/2", PN 10. 

   

A.T. : 357   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8126.2.4 Βαλβίδα αντεπιστροφής, χυτοσιδηρά, με γλωττίδα (κλαπέ), 

κατακόρυφης  ή οριζόντιας τοποθετήσεως, συνδεομένη με φλάντζα, διαμέτρου 3", PN 10. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 

Βαλβίδα αντεπιστροφής, χυτοσιδηρά, με γλωττίδα (κλαπέ), κατακόρυφης ή οριζόντιας τοποθετήσεως, 

με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και 

εργασία πλήρους τοποθετήσεως (1 τεμ) Συνδεομένη με φλάντζα Διαμέτρου 3", PN 10. 

 

 

A.T. : 358   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8126.2.5 Βαλβίδα αντεπιστροφής, χυτοσιδηρά, με γλωττίδα (κλαπέ), 

κατακόρυφης  ή οριζόντιας τοποθετήσεως, συνδεομένη με φλάντζα, διαμέτρου 4", PN 10. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 

Βαλβίδα αντεπιστροφής, χυτοσιδηρά, με γλωττίδα (κλαπέ), κατακόρυφης ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με 

λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 

πλήρους τοποθετήσεως (1 τεμ) Συνδεομένη με φλάντζα Διαμέτρου 4", PN 10. 

   

A.T. : 359   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8126.2.7 Βαλβίδα αντεπιστροφής, χυτοσιδηρά, με γλωττίδα (κλαπέ), 

κατακόρυφης  ή οριζόντιας τοποθετήσεως, συνδεομένη με φλάντζα, διαμέτρου 6", PN 10. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 

Βαλβίδα αντεπιστροφής, χυτοσιδηρά με γλωττίδα (κλαπέ), κατακόρυφης ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με 

λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 

πλήρους τοποθετήσεως (1 τεμ) Συνδεομένη με φλάντζα Διαμέτρου 6", PN 10. 

   

  

A.T. : 360   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8612.1.2 Σύνδεσμος μεταλλικός αντικραδασμικός, τύπου φούσκας, φλαντζωτός, 

ονομαστικής διαμέτρου 2", PN 16 

    

Σύνδεσμος μεταλλικός αντικραδασμικός, τύπου φούσκας, τοποθετημένος σε σωλήνωση, μέγιστης 

θερμοκρασίας λειτουργίας 90 βαθμούς C στα 6 bar ή 50 βαθμούς C στα 16 bar. Δηλαδή προμήθεια, 

προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

Φλαντζωτής σύνδεσης Ονομαστικής διαμέτρου 2" 

 

   

A.T. : 361   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8612.1.3 Σύνδεσμος μεταλλικός αντικραδασμικός, τύπου φούσκας, φλαντζωτός, 

ονομαστικής διαμέτρου 2 1/2", PN 16 

    

Σύνδεσμος μεταλλικός αντικραδασμικός, τύπου φούσκας, τοποθετημένος σε σωλήνωση, μέγιστης 

θερμοκρασίας λειτουργίας 90 βαθμούς C στα 6 bar ή 50 βαθμούς C στα 16 bar. Δηλαδή προμήθεια, 

προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

(1 τεμ) Φλαντζωτής σύνδεσης Ονομαστικής διαμέτρου 2 1/2" 
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A.T. : 362   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8612.1.4 Σύνδεσμος μεταλλικός αντικραδασμικός, τύπου φούσκας, φλαντζωτός, 

ονομαστικής διαμέτρου 3", PN 16 

    

Σύνδεσμος μεταλλικός αντικραδασμικός, τύπου φούσκας, τοποθετημένος σε σωλήνωση, μέγιστης 

θερμοκρασίας λειτουργίας 90 βαθμούς C στα 6 bar ή 50 βαθμούς C στα 16 bar. Δηλαδή προμήθεια, 

προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

Φλαντζωτής σύνδεσης Ονομαστικής διαμέτρου 3" 

  

  

A.T. : 363   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8612.1.5 Σύνδεσμος μεταλλικός αντικραδασμικός, τύπου φούσκας, φλαντζωτός, 

ονομαστικής 

διαμέτρου 4", PN 16 

    

Σύνδεσμος μεταλλικός αντικραδασμικός, τύπου φούσκας, τοποθετημένος σε σωλήνωση, μέγιστης 

θερμοκρασίας λειτουργίας 90 βαθμούς C στα 6 bar ή 50 βαθμούς C στα 16 bar. Δηλαδή προμήθεια, 

προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

Φλαντζωτής σύνδεσης Ονομαστικής διαμέτρου 4" 

   

  

A.T. : 364   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8612.1.7 Σύνδεσμος μεταλλικός αντικραδασμικός, τύπου φούσκας, φλαντζωτός, 

ονομαστικής διαμέτρου 6", PN 16 

    

Σύνδεσμος μεταλλικός αντικραδασμικός, τύπου φούσκας, τοποθετημένος σε σωλήνωση, μέγιστης 

θερμοκρασίας λειτουργίας 90 βαθμούς C στα 6 bar ή 50 βαθμούς C στα 16 bar. Δηλαδή προμήθεια, 

προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

Φλαντζωτής σύνδεσης Ονομαστικής διαμέτρου 6" 

   

  

A.T. : 365   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8622.1.10 Τρίοδη αναλογική ηλεκτροκίνητη βαλβίδα, προοδευτικής λειτουργίας, 

με σπείρωμα από ορείχαλκο, διαμέτρου  2  ins 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 

Τρίοδη αναλογική ηλεκτροκίνητη βαλβίδα, με σπείρωμα από ορείχαλκο, αποτελούμενη από κινητήρα 

προοδευτικής λειτουργίας, μοχλισμό και σώμα τρίοδης βαλβίδας. Το σώμα της βαλβίδας είναι 

κατασκευασμένο από ορείχαλκο και η έδρα της από ανοξείδωτο χάλυβα. Δηλαδή τρίοδη βαλβίδα όπως 

περιγράφεται παραπάνω, πλήρης με τα υλικά τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, 

σύνδεσης και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) Διαμέτρου 2 ins 

(Ενδεικτικού τύπου NVY24-MFT H550B της BELIMO1 ή ισοδύναμου) 

 

 

A.T. : 366   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8622.4.9 Τρίοδη αναλογική ηλεκτροκίνητη βαλβίδα, προοδευτικής λειτουργίας, 

με χυτοσιδηρές φλάντζες, διαμέτρου  3  ins 

    

Τρίοδη αναλογική ηλεκτροκίνητη βαλβίδα, με χυτοσιδηρές φλάντζες, αποτελούμενη από κινητήρα 

προοδευτικής λειτουργίας, μοχλισμό και σώμα τρίοδης βαλβίδας. Το σώμα της βαλβίδας είναι 

κατασκευασμένο από ορείχαλκο και η έδρα της από ανοξείδωτο χάλυβα. Δηλαδή τρίοδη βαλβίδα όπως 

περιγράφεται παραπάνω, πλήρης με τα υλικά τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, 

σύνδεσης και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) Διαμέτρου 3 ins 

(Ενδεικτικού τύπου NVG24-MFT H779Ν της BELIMO ή ισοδύναμου) 
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A.T. : 367   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8622.4.8 Τρίοδη αναλογική ηλεκτροκίνητη βαλβίδα, προοδευτικής λειτουργίας, 

με χυτοσιδηρές φλάντζες, διαμέτρου  2 1/2  ins 

 

Τρίοδη αναλογική ηλεκτροκίνητη βαλβίδα, με χυτοσιδηρές φλάντζες, αποτελούμενη από κινητήρα 

προοδευτικής λειτουργίας, μοχλισμό και σώμα τρίοδης βαλβίδας. Το σώμα της βαλβίδας είναι 

κατασκευασμένο από ορείχαλκο και η έδρα της από ανοξείδωτο χάλυβα. Δηλαδή τρίοδη βαλβίδα όπως 

περιγράφεται παραπάνω, πλήρης με τα υλικά τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, 

σύνδεσης και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) Διαμέτρου 2 1/2 ins 

(Ενδεικτικού τύπου NVG24-MFT H764Ν της BELIMO ή ισοδύναμου) 

   

  

A.T. : 368   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8641.1.5 Μανόμετρο  με κρουνό, περιοχής ενδείξεων 0 έως 16 atm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Μανόμετρο  με κρουνό, περιοχής ενδείξεων 0 έως 16 atm, με κάθε μικροϋλικό και εργασία για 

εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 369   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8606.2.1 Αυτόματο εξαεριστικό δικτύου σωληνώσεων νερού, διαμέτρου 1/2", με 

σπείρωμα, για πίεση λειτουργίας έως 10 atm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Αυτόματο εξαεριστικό δικτύου σωληνώσεων νερού, διαμέτρου 1/2", με σπείρωμα, για  πίεση λειτουργίας 

 έως 10 atm, με ορειχάλκινο κέλυφος, πλήρως τοποθετημένο. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως, 

στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(1 τεμ) 

 

 

A.T. : 370  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8115.11 Κρουνός σφαιρικός, ορειχάλκινος, διαμέτρου  1/2  ins 

    

Κρουνός ορειχάλκινος, σφαιρικός, ρυθμιστικός ή εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων με τα μικροϋλικά 

συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, για κανονική λειτουργία. (1 τεμ) Διαμέτρου  1/2  ins 

 

 

A.T. : 371  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8477.1.7 Βαλβίδα ασφαλείας με μεμβράνη, διαμέτρου  1 1/2 - 2 ins, σταθερής 

ρύθμισης 3 bar 

    

Βαλβίδα ασφαλείας με μεμβράνη, σταθερής ρύθμισης 3 bar, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 

μικροϋλικών, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση, δοκιμές και έλεγχοι, για παράδοση σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. (1 τεμ) Διαμέτρου εισόδου 1 1/2 ins, εξόδου 2 ins. 

  

  

A.T. : 372   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8608.11.6 Φίλτρο νερού ή ατμού από χυτοσίδηρο, κοχλιωτό, διαμέτρου 1 1/2", ΡΝ 13 

    

Φίλτρο νερού ή ατμού από χυτοσίδηρο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 τεμ) Κοχλιωτό, διαμέτρου 1 1/2", ΡΝ 13 

   

  

A.T. : 373   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8608.12.6  Φίλτρο νερού ή ατμού, από χυτοσίδηρο, φλαντζωτό, διαμέτρου 2", ΡΝ16 
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Φίλτρο νερού ή ατμού από χυτοσίδηρο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως (1 τεμ) 

Φλαντζωτό, διαμέτρου 2", ΡΝ16 

   

  

A.T. : 374   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8608.12.7 Φίλτρο νερού ή ατμού, από χυτοσίδηρο, φλαντζωτό, διαμέτρου 2 1/2", 

ΡΝ16 

    

Φίλτρο νερού ή ατμού από χυτοσίδηρο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως (1 τεμ) 

Φλαντζωτό, διαμέτρου 2 1/2", ΡΝ16 

 

 

A.T. : 375   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8608.12.8 Φίλτρο νερού ή ατμού, από χυτοσίδηρο, φλαντζωτό, διαμέτρου 3", 

ΡΝ16 

 

Φίλτρο νερού ή ατμού από χυτοσίδηρο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

(1 τεμ) Φλαντζωτό, διαμέτρου 3", ΡΝ16 

 

 

A.T. : 376   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8608.12.9 Φίλτρο νερού ή ατμού, από χυτοσίδηρο, φλαντζωτό, διαμέτρου 4", 

ΡΝ16 

    

Φίλτρο νερού ή ατμού από χυτοσίδηρο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

(1 τεμ) Φλαντζωτό, διαμέτρου 4", ΡΝ16 

 

 

A.T. : 212   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8608.12.11 Φίλτρο νερού ή ατμού, από χυτοσίδηρο, φλαντζωτό, διαμέτρου 6", 

ΡΝ16 

    

Φίλτρο νερού ή ατμού από χυτοσίδηρο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

(1 τεμ) Φλαντζωτό, διαμέτρου 6", ΡΝ16 

 

  

A.T. : 377   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8008.1.2 Διακόπτης ροής νερού (FLOW SWITCH), για σωλήνα διαμέτρου  

μεγαλύτερης της 1 ins 

    

Διακόπτης ροής νερού (FLOW SWITCH), για σωλήνα διαμέτρου  μεγαλύτερης της 1 ins, μεγάλης 

ευαισθησίας, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως. (1 τεμ) Διαμέτρου μεγαλύτερης της 1 ins 

   

  

A.T. : 378   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8472.3.2.6 Διαχωριστής σωματιδίων, με χαλύβδινο κέλυφος, DN 150 ( 6"), με 

φλάντζες, κατάλληλος για απομάκρυνση σωματιδίων από κλειστά κυκλώματα ψύξης και θέρμανσης 

    

Διαχωριστής σωματιδίων, DN 150 ( 6"), με φλάντζες, κατάλληλος για την απομάκρυνση των σωματιδίων 

από κλειστά κυκλώματα ψύξης και θέρμανσης, πλήρως τοποθετημένος. Το κέλυφος του διαχωριστή θα 

είναι κατασκευασμένο από χάλυβα. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές.   Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά σύνδεσης, στερέωσης κλπ. και η εργασία πλήρους 

εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχων και δοκιμών για παράδοση του, σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(Ενδεικτικού τύπου SPIROVENT "Dirt" (Hi-Flow) της WILLO ). (1 τεμ) 
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A.T. : 379   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8473.10.1.5 Συγκρότημα ελέγχου και διατήρησης πίεσης κλειστής εγκατάστασης 

θέρμανσης - ψύξης - κλιματισμού, τριπλής δράσης, με δοχείο διαστολής με μόνωση χωρητικότητας 

300 lt και σύστημα πλήρωσης με μετρητή νερού. 

    

Συγκρότημα ελέγχου και διατήρησης πίεσης κλειστής εγκατάστασης θέρμανσης - ψύξης - κλιματισμού, 

τριπλής δράσης, το οποίο αποτελείται από : - Δοχείο διαστολής χωρητικότητας 300 lt, μονωμένο με πλάκες 

50mm - Σύστημα πλήρωσης με μετρητή νερού Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την 

Τεχνική Περιγραφή. Δηλαδή προμήθεια Συστήματος διατήρησης Πίεσης, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά, 

προσκόμιση, εγκατάσταση,σύνδεση, ρύθμιση, έλεγχοι και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. (1 πλήρες συγκρότημα) 

 

 

A.T. : 380   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.14.26.22 Στόμιο οροφής, γραμμικό, προσαγωγής ή επιστροφής  αέρα 

από αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, μήκους περίπου 1000 mm, με δύο εγκοπές και 

σχάρα ισοκατανομής 

 

Στόμιο οροφής, γραμμικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από προφίλ αλουμινίου, βαμμένο με 

ηλεκτροστατική βαφή, μήκους 1000mm περίπου, με δύο εγκοπές. Το στόμιο θα έχει πλαίσιο ώστε να 

προσαρμόζεται άριστα, με σχάρα ισοκατανομής (εσωτερικό διάφραγμα) και θα φέρει περιμετρικά 

τσιμούχα για πλήρη στεγανοποίηση έναντι της ροής του αέρα. Δηλαδή στόμιο με όλα τα υλικά και μικροϋλικά 

επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, ρυθμίσεως, ελέγχων και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. (Xρώματος επιλογής της υπηρεσίας) Το στόμιο θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και 

απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και 

Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές 

(Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με 

βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, 

μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) (Ενδ.τύπου SLOT S2 1000 Σ της 

AEROGRAMMI ή ισοδύναμου). (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 381   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8545.1.3.195 Στόμιο θύρας, από αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, 

διαστάσεων  300x600mm. 

    

Στόμιο θύρας, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, διαστάσεων 300x600mm, κατάλληλο για την επικοινωνία 

κλιματιζόμενων χώρων. Το στόμιο είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να μην επιτρέπει την οπτική επαφή 

μεταξύ των χώρων στους οποίους χρησιμοποιείται και να δημιουργεί απομόνωση των θορύβων. Για την 

κατασκευή του χρησιμοποιείται προφίλ αλουμινίου, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. Η τιμή περιλαμβάνει το 

κόψιμο της πόρτας στις διαστάσεις του στομίου, τα διάφορα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου, η 

εργασία τοποθετήσεως, ρυθμίσεως και παραδόσεως σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (Xρώματος επιλογής 

της υπηρεσίας). (Ενδεικτικού τύπου ΕΧ της AEROGRAMMI ή ισοδύναμο) (1 τεμ) 

  

   

A.T.: 382   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.7.31.63 Στόμιο οροφής ή ψευδοροφής, ορθογώνιου ή  τετραγωνικού σχήματος, 

προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, από αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, διαστάσεων 150 

x 150 mm,  τεσσάρων κατευθύνσεων (με ρυθμιζόμενα  καμπύλα  πτερύγια). 

    

Στόμιο κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή ή σε ψευδοροφή, ορθογώνιου ή  τετραγωνικού σχήματος, 

για την προσαγωγή κλιματισμένου αέρα ή για την επιστροφή αέρα από την οροφή σε συστήματα 

κλιματισμού, σε χώρους ύψους έως και 5m. Το στόμιο είναι κατασκευασμένο από προφίλ αλουμινίου, 

βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, διαστάσεων 150 x 150 mm. Τα πτερύγια του στομίου είναι μεταβλητά 

καμπύλα ορθογωνικής διάταξης, με δυνατότητα ρύθμισης της διεύθυνσης της δέσμης του αέρα. Tο 
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εσωτερικό ενιαίο σύνολο των πτερυγίων θα κατευθύνουν τον αέρα σε τέσσερεις κατευθύνσεις. 

Το στόμιο φέρει περιμετρικά τσιμούχα για πλήρη στεγανοποίηση. Δηλαδή στόμιο με όλα τα υλικά και 

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,  ρύθμισης, ελέγχων και δοκιμών, για παράδοση σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. (Xρώματος επιλογής της υπηρεσίας - με ρυθμιζόμενα καμπύλα πτερύγια). 

Το στόμιο θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με 

τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των 

σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια 

δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την 

Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας 

Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) (Ενδεικτικού τύπου ΟΚ4 της AEROGRAMMI ή ισοδύναμο) (1 τεμ) 

  

 

A.T. : 383   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.10.4.94 Στόμιο οροφής, ορθογώνιου ή  τετραγωνικού σχήματος, προσαγωγής ή 

απαγωγής αέρα, από προφίλ αλουμινίου, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, διαστάσεων 200 x 200 

mm, τεσσάρων κατευθύνσεων, με ρυθμιζόμενα  καμπύλα  πτερύγια και διάφραγμα ρύθμισης της 

παροχής του αέρα. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36 

Στόμιο κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή, ορθογώνιου ή τετραγωνικού σχήματος, για την προσαγωγή 

ή την απαγωγή κλιματισμένου αέρα σε χώρους ύψους έως και 5m. Το στόμιο είναι κατασκευασμένο από 

προφίλ αλουμινίου, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, διαστάσεων 200 x 200 mm. Το στόμιο φέρει διάφραγμα 

ρύθμισης της παροχής του αέρα. Τα πτερύγια του στομίου είναι μεταβλητά καμπύλα ορθογωνικής διάταξης, 

με δυνατότητα ρύθμισης της διεύθυνσης της δέσμης του αέρα. Tο εσωτερικό ενιαίο σύνολο των πτερυγίων θα 

κατευθύνουν τον αέρα σε τέσσερεις κατευθύνσεις. Το στόμιο φέρει περιμετρικά τσιμούχα για πλήρη 

στεγανοποίηση. Δηλαδή στόμιο με όλα τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,  

ρύθμισης, ελέγχων και δοκιμών, για παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (Xρώματος επιλογής 

της υπηρεσίας). Το στόμιο θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων 

καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, 

Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό 

Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για 

την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης  

Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.). (Ενδεικτικού τύπου ΟΚ4 D της AEROGRAMMI ή ισοδύναμο) 

(1 τεμ) 

 

 

A.T. : 384   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.10.4.125 Στόμιο οροφής, ορθογώνιου ή  τετραγωνικού σχήματος, 

προσαγωγής ή απαγωγής αέρα, από προφίλ αλουμινίου, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, 

διαστάσεων 250 x 250 mm, τεσσάρων κατευθύνσεων, με ρυθμιζόμενα  καμπύλα  πτερύγια και 

διάφραγμα ρύθμισης της παροχής του αέρα. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36 

Στόμιο κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή, ορθογώνιου ή τετραγωνικού σχήματος, για την προσαγωγή 

ή την απαγωγή κλιματισμένου αέρα σε χώρους ύψους έως και 5m. Το στόμιο είναι κατασκευασμένο από 

προφίλ αλουμινίου, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, διαστάσεων 250 x 250 mm. Το στόμιο φέρει διάφραγμα 

ρύθμισης της παροχής του αέρα. Τα πτερύγια του στομίου είναι μεταβλητά καμπύλα ορθογωνικής διάταξης, 

με δυνατότητα ρύθμισης της διεύθυνσης της δέσμης του αέρα. Tο εσωτερικό ενιαίο σύνολο των πτερυγίων θα 

κατευθύνουν τον αέρα σε τέσσερεις κατευθύνσεις. Το στόμιο φέρει περιμετρικά τσιμούχα για πλήρη 

στεγανοποίηση. Δηλαδή στόμιο με όλα τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,  

ρύθμισης, ελέγχων και δοκιμών, για παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (Xρώματος επιλογής 

της υπηρεσίας). Το στόμιο θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων 

καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, 

Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό 

Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για 
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την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης 

Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.). (Ενδεικτικού τύπου ΟΚ4 D της AEROGRAMMI ή ισοδύναμο) 

(1 τεμ) 

 

 

A.T. : 385  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.10.4.156 Στόμιο οροφής, ορθογώνιου ή  τετραγωνικού σχήματος, προσαγωγής 

ή απαγωγής αέρα,  από προφίλ αλουμινίου, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, διαστάσεων 300 x 300 

mm, τεσσάρων κατευθύνσεων, με ρυθμιζόμενα  καμπύλα  πτερύγια και διάφραγμα ρύθμισης της 

παροχής του αέρα. 

    

Στόμιο κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή, ορθογώνιου ή τετραγωνικού σχήματος, για την προσαγωγή 

ή την απαγωγή κλιματισμένου αέρα σε χώρους ύψους έως και 5m. Το στόμιο είναι κατασκευασμένο από 

προφίλ αλουμινίου, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, διαστάσεων 300 x 300 mm. Το στόμιο φέρει διάφραγμα 

ρύθμισης της παροχής του αέρα. Τα πτερύγια του στομίου είναι μεταβλητά καμπύλα ορθογωνικής διάταξης, 

με δυνατότητα ρύθμισης της διεύθυνσης της δέσμης του αέρα. Tο εσωτερικό ενιαίο σύνολο των πτερυγίων θα 

κατευθύνουν τον αέρα σε τέσσερεις κατευθύνσεις. Το στόμιο φέρει περιμετρικά τσιμούχα για πλήρη 

στεγανοποίηση. Δηλαδή στόμιο με όλα τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,  

ρύθμισης, ελέγχων και δοκιμών, για παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (Xρώματος επιλογής 

της υπηρεσίας). Το στόμιο θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων 

καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, 

Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό 

Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για 

την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης 

Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) (Ενδεικτικού τύπου ΟΚ4 D της AEROGRAMMI ή ισοδύναμο) 

(1 τεμ) 

  

 

A.T. : 386   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.10.4.187  Στόμιο οροφής, ορθογώνιου ή  τετραγωνικού σχήματος, προσαγωγής 

ή απαγωγής αέρα, από προφίλ αλουμινίου, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, διαστάσεων 350 x 350 

mm, τεσσάρων κατευθύνσεων, με ρυθμιζόμενα  καμπύλα  πτερύγια και διάφραγμα ρύθμισης της 

παροχής του αέρα. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36 

Στόμιο κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή, ορθογώνιου ή τετραγωνικού σχήματος, για την προσαγωγή 

ή την απαγωγή κλιματισμένου αέρα σε χώρους ύψους έως και 5m. Το στόμιο είναι κατασκευασμένο από 

προφίλ αλουμινίου, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, διαστάσεων 350 x 350 mm. Το στόμιο φέρει διάφραγμα 

ρύθμισης της παροχής του αέρα. Τα πτερύγια του στομίου είναι μεταβλητά καμπύλα ορθογωνικής διάταξης, 

με δυνατότητα ρύθμισης της διεύθυνσης της δέσμης του αέρα. Tο εσωτερικό ενιαίο σύνολο των πτερυγίων θα 

κατευθύνουν τον αέρα σε τέσσερεις κατευθύνσεις. Το στόμιο φέρει περιμετρικά τσιμούχα για πλήρη 

στεγανοποίηση. Δηλαδή στόμιο με όλα τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,  

ρύθμισης, ελέγχων και δοκιμών, για παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (Xρώματος επιλογής 

της υπηρεσίας). Το στόμιο θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων 

καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, 

Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό 

Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για 

την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης 

Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.). (Ενδεικτικού τύπου ΟΚ4 D της AEROGRAMMI ή ισοδύναμο) 

(1 τεμ) 

   

  

A.T. : 387   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8543.9.2.1 Στόμιο προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, οροφής ή τοίχου, από λευκό 

πλαστικό (ABS), με κεντρικό ρυθμιζόμενο δίσκο (αεροβαλβίδα), διαμέτρου Φ100mm. 
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Στόμιο προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, κατάλληλο για τοποθέτηση σε μικρούς χώρους (WC, διάδρομους 

κλπ), στην οροφή ή στον τοίχο, διαμέτρου Φ100mm. Το στόμιο είναι κατασκευασμένο από λευκό 

πλαστικό (ABS). Το στόμιο φέρει κεντρικό ρυθμιζόμενο δίσκο (αεροβαλβίδα). Δηλαδή στόμιο όπως πιο πάνω, 

με όλα τα υλικά και μικροϋλικά, επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και ελέγχων, για 

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Το στόμιο θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και 

απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και 

Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές 

(Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με 

βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, 

μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) (Ενδεικτικού τύπου F-PVC Φ100 της 

AEROGRAMMI ή ισοδύναμου) (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 388   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.7.18.1 Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, πολλαπλών 

κατευθύνσεων ή στροβιλισμού, με διάταξη αυτορύθμισης, κατάλληλο για τοποθέτηση σε χώρους με 

μεγάλο ύψος. Από χαλυβδοέλασμα, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, με τετράγωνο πλαίσιο και 

κυκλική διάταξη εξόδων. Διαμέτρου Φ 300mm. 

    

Στόμιο οροφής, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, πολλαπλών κατευθύνσεων ή στροβιλισμού, με διάταξη 

αυτορύθμισης, κατάλληλο για τοποθέτηση σε χώρους με μεγάλο ύψος μέχρι και 6,00m. Το στόμιο είναι 

κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, με τετράγωνο πλαίσιο και 

κυκλική διάταξη εξόδων, διαμέτρου Φ 300mm. Το πλαίσιο και τα πτερύγια του στομίου θα είναι μεταλλικά 

στιβαρής κατασκευής και βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή, το κιβώτιο σύνδεσης θα είναι κατασκευασμένο 

από επιψευδαργυρωμένη γαλβανιζέ λαμαρίνα και στεγανό έναντι της ροής του αέρα. Το στόμιο φέρει 

πτερύγια οδήγησης του αέρα, με δυνατότητα αλλαγής της κατεύθυνσης ροής του κλιματιζόμενου αέρα με 

μεταβολή της θέσης των πτερυγίων οδήγησης είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα με την χρήση κατάλληλου 

μηχανισμού. Το στόμιο φέρει περιμετρικά τσιμούχα για πλήρη στεγανοποίηση. Δηλαδή στόμιο με όλα τα υλικά 

και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησης,  σύνδεσης (μηχανικής και ηλεκτρικής), 

ρύθμισης και ελέγχων, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (Xρώματος επιλογής της υπηρεσίας). 

Το στόμιο θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις 

απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών 

κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) 

αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 

(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European 

Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης 

(M.L.A.) (Ενδεικτικού τύπου GR-AR 300 της AEROGRAMMI ή ισοδύναμο) (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 389   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.7.18.2 Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, πολλαπλών 

κατευθύνσεων ή στροβιλισμού, με διάταξη αυτορύθμισης, κατάλληλο για τοποθέτηση σε χώρους με 

μεγάλο ύψος. Από χαλυβδοέλασμα, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, με τετράγωνο πλαίσιο και 

κυκλική διάταξη εξόδων. Διαμέτρου Φ 400mm. 

    

Στόμιο οροφής, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, πολλαπλών κατευθύνσεων ή στροβιλισμού, με διάταξη 

αυτορύθμισης, κατάλληλο για τοποθέτηση σε χώρους με μεγάλο ύψος μέχρι και 6,00m. Το στόμιο είναι 

κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, με τετράγωνο πλαίσιο και κυκλική 

διάταξη εξόδων, διαμέτρου Φ 400mm. Το πλαίσιο και τα πτερύγια του στομίου θα είναι μεταλλικά στιβαρής 

κατασκευής και βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή, το κιβώτιο σύνδεσης θα είναι κατασκευασμένο από 

επιψευδαργυρωμένη γαλβανιζέ λαμαρίνα και στεγανό έναντι της ροής του αέρα. Το στόμιο φέρει πτερύγια 

οδήγησης του αέρα, με δυνατότητα αλλαγής της κατεύθυνσης ροής του κλιματιζόμενου αέρα με μεταβολή της 

θέσης των πτερυγίων οδήγησης είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα με την χρήση κατάλληλου μηχανισμού. Το 

στόμιο φέρει περιμετρικά τσιμούχα για πλήρη στεγανοποίηση. Δηλαδή στόμιο με όλα τα υλικά και μικροϋλικά 

επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης (μηχανικής και ηλεκτρικής), ρύθμισης και ελέγχων, 
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για παράδοση σε πλήρη και κανονική  λειτουργία. (Xρώματος επιλογής της υπηρεσίας). Το στόμιο θα πρέπει 

να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των 

αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και τωνσχετικών κείμενων 

Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) 

αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 

(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European 

Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης 

(M.L.A.) (Ενδεικτικού τύπου GR-AR 400 της AEROGRAMMI ή ισοδύναμο) (1 τεμ) 

 

  

A.T. : 390   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.7.18.3 Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, πολλαπλών 

κατευθύνσεων ή στροβιλισμού, με διάταξη αυτορύθμισης, κατάλληλο για τοποθέτηση σε χώρους με 

μεγάλο ύψος. Από χαλυβδοέλασμα, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, με τετράγωνο πλαίσιο και 

κυκλική διάταξη εξόδων. Διαμέτρου Φ 500mm. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36 

Στόμιο οροφής, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, πολλαπλών κατευθύνσεων ή στροβιλισμού, με διάταξη 

αυτορύθμισης, κατάλληλο για τοποθέτηση σε χώρους με μεγάλο ύψος μέχρι και 6,00m. Το στόμιο είναι 

κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, με τετράγωνο πλαίσιο και  

κυκλική διάταξη εξόδων, διαμέτρου Φ 500mm. Το πλαίσιο και τα πτερύγια του στομίου θα είναι μεταλλικά 

στιβαρής κατασκευής και βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή, το κιβώτιο σύνδεσης θα είναι κατασκευασμένο 

από επιψευδαργυρωμένη γαλβανιζέ λαμαρίνα και στεγανό έναντι της ροής του αέρα. Το στόμιο φέρει 

πτερύγια οδήγησης του αέρα, με δυνατότητα αλλαγής της κατεύθυνσης ροής του κλιματιζόμενου αέρα με 

μεταβολή της θέσης των πτερυγίων οδήγησης είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα με την χρήση κατάλληλου 

μηχανισμού. Το στόμιο φέρει περιμετρικά τσιμούχα για πλήρη στεγανοποίηση. Δηλαδή στόμιο με όλα τα υλικά 

και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης (μηχανικής και ηλεκτρικής), ρύθμισης 

και ελέγχων, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (Xρώματος επιλογής της υπηρεσίας). 

Το στόμιο θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με 

τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των 

σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια 

δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την 

Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης 

Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) (Ενδεικτικού τύπου GR-AR 500 της AEROGRAMMI ή 

ισοδύναμο) (1 τεμ) 

 

  

A.T. : 391   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.13.9.49 Στόμιο επίτοιχο ή οροφής, επιστροφής αέρα, ορθογωνικής διατομής, 

διαστάσεων 600x200mm, με μια σειρά σταθερά πτερύγια υπό κλίση 45 μοιρών παράλληλα προς τη 

μεγαλύτερη διάσταση, με εσωτερικό διάφραγμα. Από αλουμίνιο, βαμμένο με 

ηλεκτροστατική βαφή. 

    

Στόμιο ορθογωνικής διατομής, επιστροφής αέρα, διαστάσεων 600x200mm, κατάλληλο για τοποθέτηση σε 

τοίχο ή οροφή. Το στόμιο είναι εξοπλισμένο με μια σειρά σταθερά πτερύγια υπό κλίση 45 μοιρών, 

παράλληλα προς την πρώτη αναφερόμενη διάσταση, με εσωτερικό ρυθμιστικό διάφραγμα. Είναι 

κατασκευασμένο από προφίλ αλουμινίου, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. Δηλαδή στόμιο με όλα τα υλικά 

και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία τοποθετήσεως, ρυθμίσεως, ελέγχων και δοκιμών για 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (Xρώματος επιλογής της υπηρεσίας) Το στόμιο θα πρέπει 

να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των 

αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων 

Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) 

αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 

(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European 

Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης 

(M.L.A.) (Ενδεικτικού τύπου ΤΕΠ D της AEROGRAMMI ή ισοδύναμου). (1 τεμ) 
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A.T. : 392   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.13.9.83 Στόμιο επίτοιχο ή οροφής, επιστροφής αέρα, ορθογωνικής διατομής, 

διαστάσεων 400x300mm, με μια σειρά σταθερά πτερύγια υπό κλίση 45 μοιρών παράλληλα προς τη 

μεγαλύτερη διάσταση, με εσωτερικό διάφραγμα. Από αλουμίνιο, βαμμένο με 

ηλεκτροστατική βαφή. 

    

Στόμιο ορθογωνικής διατομής, επιστροφής αέρα, διαστάσεων 400x300mm, κατάλληλο για τοποθέτηση σε 

τοίχο ή οροφή. Το στόμιο είναι εξοπλισμένο με μια σειρά σταθερά πτερύγια υπό κλίση 45 μοιρών, παράλληλα 

προς την πρώτη αναφερόμενη διάσταση, με εσωτερικό ρυθμιστικό διάφραγμα. Είναι κατασκευασμένο από 

προφίλ αλουμινίου, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. Δηλαδή στόμιο με όλα τα υλικά και μικροϋλικά επί 

τόπου του έργου και εργασία τοποθετήσεως, ρυθμίσεως, ελέγχων και δοκιμών για παράδοση του σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. (Xρώματος επιλογής της υπηρεσίας) Το στόμιο θα πρέπει να διαθέτει όλα τα 

απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων 

θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και 

Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, 

εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από 

φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for 

Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) 

(Ενδεικτικού τύπου ΤΕΠ D της AEROGRAMMI ή ισοδύναμου). (1 τεμ) 

 

   

A.T. : 393   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.14.31.383 Στόμιο οροφής ή τοίχου, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, 

ορθογωνικής διατομής, γραμμικό, ελαφρού τύπου, διαστάσεων 150x1000mm, με μια σειρά σταθερά 

πτερύγια παράλληλα προς τη μεγαλύτερη διάσταση, με βήμα πτερυγίων 12mm, με εσωτερικό 

διάφραγμα (ντάμπερ). Από αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. 

    

Στόμιο ορθογωνικής διατομής, γραμμικό, ελαφρού τύπου, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, διαστάσεων 

150x1000mm, κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή ή τοίχο. Το στόμιο είναι εξοπλισμένο με μια σειρά 

σταθερά πτερύγια παράλληλα προς τη μεγαλύτερη διάσταση, με βήμα πτερυγίων 12mm και με εσωτερικό 

ρυθμιστικό διάφραγμα (ντάμπερ) για ρύθμιση της παροχής του αέρα. Είναι κατασκευασμένο από προφίλ 

αλουμινίου, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. Δηλαδή στόμιο με όλα τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του 

έργου και εργασία τοποθετήσεως, ρυθμίσεως, ελέγχων και δοκιμών για παράδοση του σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. (Xρώματος επιλογής της υπηρεσίας) Το στόμιο θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και 

απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και 

Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές 

(Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με 

βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, 

μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) (Ενδεικτικού τύπου Ε12 D της 

AEROGRAMMI ή ισοδύναμου). (1 τεμ) 

   

 

A.T. : 394   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.14.31.112 Στόμιο οροφής ή τοίχου, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, 

ορθογωνικής διατομής, γραμμικό, ελαφρού τύπου, διαστάσεων 600x300mm, με μια σειρά σταθερά 

πτερύγια παράλληλα προς τη μεγαλύτερη διάσταση, με βήμα πτερυγίων 12mm, με εσωτερικό 

διάφραγμα (ντάμπερ). Από αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. 

 

Στόμιο ορθογωνικής διατομής, γραμμικό, ελαφρού τύπου, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, διαστάσεων 

600x300mm, κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή ή τοίχο. Το στόμιο είναι εξοπλισμένο με μια σειρά 

σταθερά πτερύγια παράλληλα προς τη μεγαλύτερη διάσταση, με βήμα πτερυγίων 12mm και με εσωτερικό 

ρυθμιστικό διάφραγμα (ντάμπερ) για ρύθμιση της παροχής του αέρα. Είναι κατασκευασμένο από προφίλ 

αλουμινίου, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. Δηλαδή στόμιο με όλα τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του 

έργου και εργασία τοποθετήσεως, ρυθμίσεως, ελέγχων και δοκιμών για παράδοση του σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. (Xρώματος επιλογής της υπηρεσίας) Το στόμιο θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και 
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απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και 

Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές 

(Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με 

βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, 

μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) (Ενδεικτικού τύπου Ε12 D της 

AEROGRAMMI ή ισοδύναμου). (1 τεμ) 

   

 

A.T. : 395   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.14.31.232 Στόμιο οροφής ή τοίχου, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, 

ορθογωνικής διατομής, γραμμικό, ελαφρού τύπου, διαστάσεων 600x600mm, με μια σειρά σταθερά 

πτερύγια παράλληλα προς τη μεγαλύτερη διάσταση, με βήμα πτερυγίων 12mm, με εσωτερικό 

διάφραγμα (ντάμπερ). Από αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. 

    

Στόμιο ορθογωνικής διατομής, γραμμικό, ελαφρού τύπου, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, διαστάσεων 

600x600mm, κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή ή τοίχο. Το στόμιο είναι εξοπλισμένο με μια σειρά 

σταθερά πτερύγια παράλληλα προς τη μεγαλύτερη διάσταση, με βήμα πτερυγίων 12mm και με εσωτερικό 

ρυθμιστικό διάφραγμα (ντάμπερ) για ρύθμιση της παροχής του αέρα. Είναι κατασκευασμένο από προφίλ 

αλουμινίου, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή.  Δηλαδή στόμιο με όλα τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του 

έργου και εργασία τοποθετήσεως, ρυθμίσεως, ελέγχων και δοκιμών για παράδοση του σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. (Xρώματος επιλογής της υπηρεσίας) 

Το στόμιο θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με 

τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των 

σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια 

δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την 

Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας 

Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) (Ενδεικτικού τύπου Ε12 D της AEROGRAMMI ή ισοδύναμου). (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 396   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.14.31.148 Στόμιο οροφής ή τοίχου, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, 

ορθογωνικής διατομής, γραμμικό, ελαφρού τύπου, διαστάσεων 400x400mm, με μια σειρά σταθερά 

πτερύγια παράλληλα προς τη μεγαλύτερη διάσταση, με βήμα πτερυγίων 12mm, με εσωτερικό 

διάφραγμα (ντάμπερ). Από αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. 

    

Στόμιο ορθογωνικής διατομής, γραμμικό, ελαφρού τύπου, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, διαστάσεων 

400x400mm, κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή ή τοίχο. Το στόμιο είναι εξοπλισμένο με μια σειρά 

σταθερά πτερύγια παράλληλα προς τη μεγαλύτερη διάσταση, με βήμα πτερυγίων 12mm και με εσωτερικό 

ρυθμιστικό διάφραγμα (ντάμπερ) για ρύθμιση της παροχής του αέρα. Είναι κατασκευασμένο από προφίλ 

αλουμινίου, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. Δηλαδή στόμιο με όλα τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του 

έργου και εργασία τοποθετήσεως, ρυθμίσεως, ελέγχων και δοκιμών για παράδοση του σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. (Xρώματος επιλογής της υπηρεσίας) Το στόμιο θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και 

απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και 

Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές 

(Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με 

βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, 

μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) (Ενδεικτικού τύπου Ε12 D της 

AEROGRAMMI ή ισοδύναμου). (1 τεμ) 
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A.T. : 397   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.14.31.190 Στόμιο οροφής ή τοίχου, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, 

ορθογωνικής διατομής, γραμμικό, ελαφρού τύπου, διαστάσεων 500x500mm, με μια σειρά σταθερά 

πτερύγια παράλληλα προς τη μεγαλύτερη διάσταση, με βήμα πτερυγίων 12mm, με εσωτερικό 

διάφραγμα (ντάμπερ). Από αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. 

    

Στόμιο ορθογωνικής διατομής, γραμμικό, ελαφρού τύπου, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, διαστάσεων 

500x500mm, κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή ή τοίχο. Το στόμιο είναι εξοπλισμένο με μια σειρά σταθερά 

πτερύγια παράλληλα προς τη μεγαλύτερη διάσταση, με βήμα πτερυγίων 12mm και με εσωτερικό ρυθμιστικό 

διάφραγμα (ντάμπερ) για ρύθμιση της παροχής του αέρα. Είναι κατασκευασμένο από προφίλ αλουμινίου, 

βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. Δηλαδή στόμιο με όλα τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και 

εργασία τοποθετήσεως, ρυθμίσεως, ελέγχων και δοκιμών για παράδοση του σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. (Xρώματος επιλογής της υπηρεσίας) Το στόμιο θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και 

απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και 

Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές 

(Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με 

βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, 

μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.)  (Ενδεικτικού τύπου Ε12 D της 

AEROGRAMMI ή ισοδύναμου). (1 τεμ) 

   

A.T. : 398   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.13.9.23 Στόμιο επίτοιχο ή οροφής, επιστροφής αέρα, ορθογωνικής διατομής, 

διαστάσεων 250x150mm, με μια σειρά σταθερά πτερύγια υπό κλίση 45 μοιρών παράλληλα προς τη 

μεγαλύτερη διάσταση, με εσωτερικό διάφραγμα. Από αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. 

    

Στόμιο ορθογωνικής διατομής, επιστροφής αέρα, διαστάσεων 250x150mm, κατάλληλο για τοποθέτηση σε 

τοίχο ή οροφή. Το στόμιο είναι εξοπλισμένο με μια σειρά σταθερά πτερύγια υπό κλίση 45 μοιρών, παράλληλα 

προς την πρώτη αναφερόμενη διάσταση, με εσωτερικό ρυθμιστικό διάφραγμα. Είναι κατασκευασμένο από 

προφίλ αλουμινίου, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. Δηλαδή στόμιο με όλα τα υλικά και μικροϋλικά επί 

τόπου του έργου και εργασία τοποθετήσεως, ρυθμίσεως, ελέγχων και δοκιμών για παράδοση του σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. (Xρώματος επιλογής της υπηρεσίας) Το στόμιο θα πρέπει να διαθέτει όλα τα 

απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων 

θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και 

Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, 

εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από 

φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for 

Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) 

(Ενδεικτικού τύπου ΤΕΠ D της AEROGRAMMI ή ισοδύναμου). (1 τεμ) 

  

  

A.T. : 399   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.13.9.26 Στόμιο επίτοιχο ή οροφής, επιστροφής αέρα, ορθογωνικής διατομής, 

διαστάσεων 400x150mm, με μια σειρά σταθερά πτερύγια υπό κλίση 45 μοιρών παράλληλα προς τη 

μεγαλύτερη διάσταση, με εσωτερικό διάφραγμα. Από αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. 

 

 Στόμιο ορθογωνικής διατομής, επιστροφής αέρα, διαστάσεων 400x150mm, κατάλληλο για 

τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή. Το στόμιο είναι εξοπλισμένο με μια σειρά σταθερά πτερύγια υπό κλίση 45 

μοιρών, παράλληλα προς την πρώτη αναφερόμενη διάσταση, με εσωτερικό ρυθμιστικό διάφραγμα. Είναι 

κατασκευασμένο από προφίλ αλουμινίου, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή.  Δηλαδή στόμιο με όλα τα υλικά 

και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία τοποθετήσεως, ρυθμίσεως, ελέγχων και δοκιμών για 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (Xρώματος επιλογής της υπηρεσίας) Το στόμιο θα πρέπει 

να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των 

αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων 

Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) 

αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 
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(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European 

Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης 

(M.L.A.) (Ενδεικτικού τύπου ΤΕΠ D της AEROGRAMMI ή ισοδύναμου). (1 τεμ) 

     

 

A.T. : 400   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.13.9.21 Στόμιο επίτοιχο ή οροφής, επιστροφής αέρα, ορθογωνικής διατομής, 

διαστάσεων 150x150mm, με μια σειρά σταθερά πτερύγια υπό κλίση 45 μοιρών παράλληλα προς τη 

μεγαλύτερη διάσταση, με εσωτερικό διάφραγμα. Από αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. 

    

Στόμιο ορθογωνικής διατομής, επιστροφής αέρα, διαστάσεων 150x150mm, κατάλληλο για τοποθέτηση σε 

τοίχο ή οροφή. Το στόμιο είναι εξοπλισμένο με μια σειρά σταθερά πτερύγια υπό κλίση 45 μοιρών, παράλληλα 

προς την πρώτη αναφερόμενη διάσταση, με εσωτερικό ρυθμιστικό διάφραγμα. Είναι κατασκευασμένο από 

προφίλ αλουμινίου, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. Δηλαδή στόμιο με όλα τα υλικά και μικροϋλικά επί 

τόπου του έργου και εργασία τοποθετήσεως, ρυθμίσεως, ελέγχων και δοκιμών για παράδοση του σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. (Xρώματος επιλογής της υπηρεσίας) Το στόμιο θα πρέπει να διαθέτει όλα τα 

απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων 

θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και 

Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, 

εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από 

φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for 

Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) 

(Ενδεικτικού τύπου ΤΕΠ D της AEROGRAMMI ή ισοδύναμου). (1 τεμ) 

  

 

A.T. : 401   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.13.9.24 Στόμιο επίτοιχο ή οροφής, επιστροφής αέρα, ορθογωνικής διατομής, 

διαστάσεων 300x150mm, με μια σειρά σταθερά πτερύγια υπό κλίση 45 μοιρών παράλληλα προς τη 

μεγαλύτερη διάσταση, με εσωτερικό διάφραγμα. Από αλουμίνιο, βαμμένο με 

ηλεκτροστατική βαφή. 

    

Στόμιο ορθογωνικής διατομής, επιστροφής αέρα, διαστάσεων 300x150mm, κατάλληλο για τοποθέτηση σε 

τοίχο ή οροφή. Το στόμιο είναι εξοπλισμένο με μια σειρά σταθερά πτερύγια υπό κλίση 45 μοιρών, παράλληλα 

προς την πρώτη αναφερόμενη διάσταση, με εσωτερικό ρυθμιστικό διάφραγμα. Είναι κατασκευασμένο από 

προφίλ αλουμινίου, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. Δηλαδή στόμιο με όλα τα υλικά και μικροϋλικά επί 

τόπου του έργου και εργασία τοποθετήσεως, ρυθμίσεως, ελέγχων και δοκιμών για παράδοση του σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. (Xρώματος επιλογής της υπηρεσίας) Το στόμιο θα πρέπει να διαθέτει όλα τα 

απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων 

θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και 

Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, 

εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από 

φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τηνΔιαπίστευση (European Cooperation for 

Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) 

(Ενδεικτικού τύπου ΤΕΠ D της AEROGRAMMI ή ισοδύναμου). (1 τεμ) 

   

 

A.T. : 402   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8547.1.8.256 Στόμιο βροχής - νωπού αέρα,ορθογώνιου ή τετραγωνικού σχήματος, 

λήψης ή απόρριψης εξωτερικού αέρα, με στεγανότητα έναντι βροχής, από αλουμίνιο, βαμμένο με 

ηλεκτροστατική βαφή, διαστάσεων  800 x 450 mm,  με σταθερά κεκλιμένα  πτερύγια και πλέγμα. 

    

Στόμιο βροχής - νωπού αέρα, ορθογώνιου ή τετραγωνικού σχήματος, κατάλληλο για λήψη ή απόρριψη 

νωπού αέρα, διαστάσεων 800 x 450 mm, με σταθερά κεκλιμένα πτερύγια. Το στόμιο είναι κατασκευασμένο 

έτσι ώστε να μην επιτρέπει στο νερό της βροχής να περάσει στον αεραγωγό λήψης νωπού αέρα ή στον 

αεραγωγό απόρριψης. Για την κατασκευή του χρησιμοποιείται προφίλ αλουμινίου, βαμμένο με ηλεκτροστατική 

βαφή. Το στόμιο φέρει στην εσωτερική του πλευρά επιψευδαργυρωμένο ή ανοξείδωτο πλέγμα για ασφάλεια 
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έναντι διέλευσης εντόμων κλπ. Δηλαδή στόμιο με όλα τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και 

εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης, ελέγχων και δοκιμών, για παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(Xρώματος επιλογής της υπηρεσίας). (Ενδεικτικού τύπου ΒΝ ΠΛ της AEROGRAMMI ή ισοδύναμο) (1 τεμ) 

  

 

A.T. : 403   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8547.1.8.264 Στόμιο βροχής - νωπού αέρα, ορθογώνιου ή τετραγωνικού σχήματος, 

λήψης ή απόρριψης εξωτερικού αέρα, με στεγανότητα έναντι βροχής, από αλουμίνιο, βαμμένο με 

ηλεκτροστατική βαφή, διαστάσεων  1200 x 450 mm,  με σταθερά κεκλιμένα  πτερύγια και πλέγμα. 

    

Στόμιο βροχής - νωπού αέρα, ορθογώνιου ή τετραγωνικού σχήματος, κατάλληλο για λήψη ή απόρριψη 

νωπού αέρα, διαστάσεων 1200 x 450 mm, με σταθερά κεκλιμένα πτερύγια. Το στόμιο είναι κατασκευασμένο 

έτσι ώστε να μην επιτρέπει στο νερό της βροχής να περάσει στον αεραγωγό λήψης νωπού αέρα ή στον 

αεραγωγό απόρριψης. Για την κατασκευή του χρησιμοποιείται προφίλ αλουμινίου, βαμμένο με ηλεκτροστατική 

βαφή. Το στόμιο φέρει στην εσωτερική του πλευρά επιψευδαργυρωμένο ή ανοξείδωτο πλέγμα για ασφάλεια 

έναντι διέλευσης εντόμων κλπ. Δηλαδή στόμιο με όλα τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και 

εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης, ελέγχων και δοκιμών, για παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(Xρώματος επιλογής της υπηρεσίας). (Ενδεικτικού τύπου ΒΝ ΠΛ της AEROGRAMMI ή ισοδύναμο) (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 404   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8547.1.9.162 Στόμιο βροχής - νωπού αέρα, ορθογώνιου ή τετραγωνικού σχήματος,  

λήψης ή απόρριψης εξωτερικού αέρα, με στεγανότητα έναντι βροχής, από αλουμίνιο, βαμμένο με 

ηλεκτροστατική βαφή, διαστάσεων  600 x 300 mm,  με σταθερά κεκλιμένα  πτερύγια και πλέγμα. 

 

Στόμιο βροχής - νωπού αέρα, ορθογώνιου ή τετραγωνικού σχήματος, κατάλληλο για λήψη ή απόρριψη 

νωπού αέρα, διαστάσεων 600 x 300 mm, με σταθερά κεκλιμένα πτερύγια. Το στόμιο είναι κατασκευασμένο 

έτσι ώστε να μην επιτρέπει στο νερό της βροχής να περάσει στον αεραγωγό λήψης νωπού αέρα ή στον 

αεραγωγό απόρριψης. Για την κατασκευή του χρησιμοποιείται προφίλ αλουμινίου, βαμμένο με ηλεκτροστατική 

βαφή. Το στόμιο φέρει στην εσωτερική του πλευρά επιψευδαργυρωμένο ή ανοξείδωτο πλέγμα για ασφάλεια 

έναντι διέλευσης εντόμων κλπ. Δηλαδή στόμιο με όλα τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και  

εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης, ελέγχων και δοκιμών, για παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(Xρώματος επιλογής της υπηρεσίας). Το στόμιο θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα 

πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών 

Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς 

Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από 

το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της 

αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) (Ενδεικτικού τύπου ΒΝ ΠΛ της AEROGRAMMI ή 

ισοδύναμο) (1 τεμ)    

     

 

A.T. : 405   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8547.1.8.342 Στόμιο βροχής - νωπού αέρα, ορθογώνιου ή τετραγωνικού σχήματος, 

λήψης ή απόρριψης εξωτερικού αέρα, με στεγανότητα έναντι βροχής, από αλουμίνιο, βαμμένο με 

ηλεκτροστατική βαφή, διαστάσεων  600 x 600 mm,  με σταθερά κεκλιμένα  πτερύγια και πλέγμα. 

    

Στόμιο βροχής - νωπού αέρα, ορθογώνιου ή τετραγωνικού σχήματος, κατάλληλο για λήψη ή απόρριψη 

νωπού αέρα, διαστάσεων 600 x 600 mm, με σταθερά κεκλιμένα πτερύγια. Το στόμιο είναι κατασκευασμένο 

έτσι ώστε να μην επιτρέπει στο νερό της βροχής να περάσει στον αεραγωγό λήψης νωπού αέρα ή στον 

αεραγωγό απόρριψης. Για την κατασκευή του χρησιμοποιείται προφίλ αλουμινίου, βαμμένο με ηλεκτροστατική 

βαφή. Το στόμιο φέρει στην εσωτερική του πλευρά επιψευδαργυρωμένο ή ανοξείδωτο πλέγμα για ασφάλεια 

έναντι διέλευσης εντόμων κλπ. Δηλαδή στόμιο με όλα τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και 

εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης, ελέγχων και δοκιμών, για παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(Xρώματος επιλογής της υπηρεσίας). (Ενδεικτικού τύπου ΒΝ ΠΛ της AEROGRAMMI ή ισοδύναμο) (1 τεμ) 
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A.T. : 406   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8547.1.8.732 Στόμιο βροχής - νωπού αέρα, ορθογώνιου ή τετραγωνικού σχήματος, 

λήψης ή απόρριψης εξωτερικού αέρα, με στεγανότητα έναντι βροχής, από αλουμίνιο, βαμμένο με 

ηλεκτροστατική βαφή, διαστάσεων  600 x 1200 mm,  με σταθερά κεκλιμένα  πτερύγια και πλέγμα. 

    

Στόμιο βροχής - νωπού αέρα, ορθογώνιου ή τετραγωνικού σχήματος, κατάλληλο για λήψη ή απόρριψη 

νωπού αέρα, διαστάσεων 600 x 1200 mm, με σταθερά κεκλιμένα πτερύγια. Το στόμιο είναι κατασκευασμένο 

έτσι ώστε να μην επιτρέπει στο νερό της βροχής να περάσει στον αεραγωγό λήψης νωπού αέρα ή στον 

αεραγωγό απόρριψης.  Για την κατασκευή του χρησιμοποιείται προφίλ αλουμινίου, βαμμένο με 

ηλεκτροστατική βαφή. Το στόμιο φέρει στην εσωτερική του πλευρά επιψευδαργυρωμένο ή ανοξείδωτο 

πλέγμα για ασφάλεια έναντι διέλευσης εντόμων κλπ. Δηλαδή στόμιο με όλα τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου 

του έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης, ελέγχων και δοκιμών, για παράδοση του σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. (Xρώματος επιλογής της υπηρεσίας). (Ενδεικτικού τύπου ΒΝ ΠΛ της AEROGRAMMI ή 

ισοδύναμο) (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 407   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.14.98.1 Διάφραγμα σταθερής ροής αέρα, από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα, 

διαμέτρου Φ 100 mm,  χαμηλής πίεσης 

    

Διάφραγμα σταθερής ροής αέρα, από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα, διαμέτρου Φ100 mm, χαμηλής πίεσης. 

Περιμετρικά φέρει ταινία αφρώδους μονωτικού υλικού και μεταλλικά ελάσματα. Η λειτουργία του γίνεται με 

ειδικό "μπαλονάκι" από σιλικόνη, η ρύθμιση του οποίου γίνεται από το εργοστάσιο κατασκευής του 

διαφράγματος. Δηλαδή: προμήθεια του διαφράγματος, καθώς και όλων των υλικών και μικροϋλικών 

εγκατάστασης και σύνδεσης, προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης με τα 

δίκτυα αεραγωγών, ρυθμίσεις, έλεγχοι και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

Το διάφραγμα θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης 

με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των 

σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια 

δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα  

Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την 

Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας 

Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. (1 τεμ) 

  

  

A.T. : 408   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.14.98.2 Διάφραγμα σταθερής ροής αέρα, από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα, 

διαμέτρου Φ 125 mm, χαμηλής πίεσης 

    

Διάφραγμα σταθερής ροής αέρα, από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα, διαμέτρου Φ125 mm, χαμηλής πίεσης. 

Περιμετρικά φέρει ταινία αφρώδους μονωτικού υλικού και μεταλλικά ελάσματα. Η λειτουργία του γίνεται με 

ειδικό "μπαλονάκι" από σιλικόνη, η ρύθμιση του οποίου γίνεται από το εργοστάσιο κατασκευής του 

διαφράγματος. Δηλαδή: προμήθεια του διαφράγματος, καθώς και όλων των υλικών και μικροϋλικών 

εγκατάστασης και σύνδεσης, προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης με τα 

δίκτυα αεραγωγών, ρυθμίσεις, έλεγχοι και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Το διάφραγμα θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης 

με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των 

σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια 

δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την 

Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης 

Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. (1 τεμ) 
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A.T. : 409   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.14.98.3 Διάφραγμα σταθερής ροής αέρα, από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα, 

διαμέτρου Φ 150 mm, χαμηλής πίεσης 

 

Διάφραγμα σταθερής ροής αέρα, από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα, διαμέτρου Φ150 mm, χαμηλής πίεσης. 

Περιμετρικά φέρει ταινία αφρώδους μονωτικού υλικού και μεταλλικά ελάσματα. Η λειτουργία του γίνεται με 

ειδικό "μπαλονάκι" από σιλικόνη, η ρύθμιση του οποίου γίνεται από το εργοστάσιο κατασκευής του  

διαφράγματος. Δηλαδή: προμήθεια του διαφράγματος, καθώς και όλων των υλικών και μικροϋλικών 

εγκατάστασης και σύνδεσης, προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης με τα 

δίκτυα αεραγωγών, ρυθμίσεις, έλεγχοι και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Το διάφραγμα θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης 

με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των 

σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια 

δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την 

Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας 

Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. (1 τεμ) 

 

 

A.T. : 410   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.14.98.4 Διάφραγμα σταθερής ροής αέρα, από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα, 

διαμέτρου Φ 200 mm, χαμηλής πίεσης 

    

Διάφραγμα σταθερής ροής αέρα, από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα, διαμέτρου Φ200 mm, χαμηλής πίεσης. 

Περιμετρικά φέρει ταινία αφρώδους μονωτικού υλικού και μεταλλικά ελάσματα. Η λειτουργία του γίνεται με 

ειδικό "μπαλονάκι" από σιλικόνη, η ρύθμιση του οποίου γίνεται από το εργοστάσιο κατασκευής του 

διαφράγματος. Δηλαδή: προμήθεια του διαφράγματος, καθώς και όλων των υλικών και μικροϋλικών 

εγκατάστασης και σύνδεσης, προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης με τα 

δίκτυα αεραγωγών, ρυθμίσεις, έλεγχοι και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Το διάφραγμα θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης 

με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των 

σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια 

δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την 

Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης 

Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

 

 

A.T. : 411   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8537.12.4 Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής 

διατομής 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 

Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής οποιωνδήποτε διαστάσεων και 

πάχους, θηλυκωτός ή φλαντζωτός. Περιλαμβάνονται οι θυρίδες επιθεώρησης - καθαρισμού παντός 

τύπου, τα κάθε φύσεως ειδικά τεμάχια (καμπύλες, γωνίες, ταύ, S, τα plenum σύνδεσης των εσωτερικών 

στομίων κλπ), με τις ενισχύσεις από μορφοσίδηρο και υλικά σύνδεσης, στερέωσης και στεγάνωσης και η 

εργασία κατασκευής, εγκατάστασης και ρύθμισης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά Συμβατικά 

Τεύχη. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: 

της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της κατασκευής 

φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και 

προστασία του αεραγωγού, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με έντεχνο τρόπο, 

σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. (1 kg) 
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A.T. : 412   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8540.10.60.4 Θερμική μόνωση αεραγωγών, συλλεκτών, βαννών κλπ εξαρτημάτων, 

με φύλλα από εύκαμπτο θερμομονωτικό υλικό, κλειστής κυτταρικής δομής, μαύρου χρώματος, με 

αντιδιαβρωτική προστασία καθώς και μηχανική προστασία της μόνωσης με εργοστασιακά 

επικολλημένο φύλλο υφαντών ινών υάλου φινιρισμένο εξωτ. με αλουμίνιο. Πάχος μόν. 

13mm 

 

Θερμική μόνωση αεραγωγών, συλλεκτών, βαννών και λοιπών εξαρτημάτων, με φύλλα από εύκαμπτο 

θερμομονωτικό υλικό, κλειστής κυτταρικής δομής με μέσο μέγεθος κυττάρου 0,136 mm2, μαύρου χρώματος, 

με αντιδιαβρωτική προστασία, δύσκολα αναφλέξιμου (με περιορισμένη συμπεριφορά στη διάδοση της 

φλόγας) κατά BS 476 part 7 class 1 B1, συντελεστή Θερμικής Αγωγιμότητας λ<=0,033W/  (mk) σε μέση 

θερμοκρασία 0 βαθμούς C και συντελεστή Αντίστασης στη διάχυση υδρατμών μ>= 10000. Η αντίσταση στη 

φωτιά της μόνωσης θα είναι Α60 έως Α120. Το υλικό κατασκευής της μόνωσης δεν θα περιέχει CFC και 

HCFC για να αποφεύγονται οι διαβρώσεις στους σωλήνες και σε περίπτωση φωτιάς να μη δημιουργούνται 

διοξίνη και φουράνιο. Η εξωτερική πλευρά της μόνωσης θα φέρει εργοστασιακά επικολλημένο φύλλο από 

υφαντές ίνες υάλου. Το υαλοϋφασμα θα έχει ενσωματωμένο εξωτερικό φινίρισμα αλουμινίου, συνολικού 

βάρους 260 gr/mm2. Το υλικό επικάλυψης θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά αντοχής στην υπεριώδη 

ακτινοβολία. Η κόλληση στις ενώσεις θα γίνεται με ειδική κόλλα πολυμερισμού του ιδίου οίκου κατασκευής του 

μονωτικού και σύμφωνα με τις οδηγίες του. Όλες οι εφαρμογές θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες 

του κατασκευαστικού οίκου. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της 

μελέτης. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά 

επικολλήσεως και στερεώσεως της μονώσεως καθώς και την απαιτούμενη εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Η θερμική μόνωση θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα 

και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των 

αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων 

Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) 

αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 

(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European 

Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης 

(M.L.A.) αυτής. (1 m2) Πάχος μόνωσης 13 mm (Ενδεικτικού τύπου AF-13/ARMAFLEX & ARMA-CHECK S+ ή 

ισοδύναμου) 

 

 

A.T. : 413   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8540.10.61.7 Θερμική μόνωση αεραγωγών, συλλεκτών, βαννών κλπ, εξωτερικού 

χώρου,  με φύλλα από εύκαμπτο θερμομονωτικό υλικό, κλειστής κυτταρικής δομής, μαύρου 

χρώματος, με αντιδιαβρωτική προστασία καθώς και μηχανική προστασία της μόνωσης με 

εργοστασιακά επικολλημένο φύλλο υφαντών ινών υάλου φινιρισμένο εξ. με αλουμίνιο. Πάχους 25mm 

    

Θερμική μόνωση αεραγωγών, συλλεκτών, βαννών και λοιπών εξαρτημάτων, ευρισκομένων σε υπαίθριο 

χώρο, με φύλλα από εύκαμπτο θερμομονωτικό υλικό, κλειστής κυτταρικής δομής με μέσο μέγεθος κυττάρου 

0,136 mm2, μαύρου χρώματος, με αντιδιαβρωτική προστασία, δύσκολα αναφλέξιμου (με περιορισμένη 

συμπεριφορά στη διάδοση της φλόγας) κατά BS 476 part 7 class 1 B1, συντελεστή Θερμικής Αγωγιμότητας 

λ<=0,033W/(mk) σε μέση θερμοκρασία 0 βαθμούς C και συντελεστή Αντίστασης στη διάχυση υδρατμών μ>= 

10000. Η αντίσταση στη φωτιά της μόνωσης θα είναι Α60 έως Α120. Το υλικό κατασκευής της μόνωσης δεν 

θα περιέχει CFC και HCFC για να αποφεύγονται οι διαβρώσεις στους σωλήνες και σε περίπτωση φωτιάς να 

μη δημιουργούνται διοξίνη και φουράνιο. Η εξωτερική πλευρά της μόνωσης θα φέρει εργοστασιακά 

επικολλημένο φύλλο από υφαντές ίνες υάλου. Το υαλοϋφασμα θα έχει ενσωματωμένο εξωτερικό φινίρισμα 

αλουμινίου, συνολικού βάρους 260 gr/mm2. Το υλικό επικάλυψης θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά αντοχής 

στην υπεριώδη ακτινοβολία. Σε υπαίθριους χώρους, οι αρμοί θα καλύπτονται με ειδική μαστίχη και η κόλληση 

στις ενώσεις θα γίνεται με ειδική κόλλα πολυμερισμού, του ιδίου οίκου κατασκευής του μονωτικού αμφότερα 

και σύμφωνα με τις οδηγίες του. Όλες οι εφαρμογές θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού 

οίκου. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης. Δηλαδή   

προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επικολλήσεως και 

στερεώσεως της μονώσεως καθώς και την απαιτούμενη εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. 
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Η θερμική μόνωση θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού 

ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και 

Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές 

(Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με 

βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, 

μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. (1 m2) Πάχος μόνωσης 25 mm 

(Ενδεικτικού τύπου AF-25/ARMAFLEX & ARMA-CHECK S+ ή ισοδύναμου) 

  

  

A.T. : 414   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8537.8.2.1 Αεραγωγός εύκαμπτος μονωμένος, κυκλικής διατομής, ονομαστικής 

διαμέτρου Φ100 mm. 

Εξωτερικό ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμίνιο με πολυεστερική μεμβράνη και πλέγμα ινών. 

Ενδιάμεση μόνωση από υαλοβάμβακα 25mm, υποαλλεργικός. Εσωτερικό ενισχυμένο 

πολύφυλλο αλουμίνιο με ειδικά ενισχυμένο σπείρωμα από ατσαλόσυρμα. 

 

Αεραγωγός εύκαμπτος μονωμένος, κυκλικής διατομής, κατάλληλος  για εγκαταστάσεις κλιματισμού και 

αερισμού. Ο αεραγωγός αποτελείται από: Εξωτερικό ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμίνιο με πολυεστερική 

μεμβράνη και πλέγμα ινών. Ενδιάμεση μόνωση από υαλοβάμβακα 25mm υποαλλεργικό. Εσωτερικό 

ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμίνιο με ειδικά ενισχυμένο σπείρωμα από ατσαλόσυρμα. Ο αεραγωγός είναι 

ανθεκτικός σε θερμοκρασίες αέρα από -30 έως +140 βαθμούς C. Σε περίπτωση πυρκαϊάς δεν εκλύει τοξικά 

αέρια. Δηλαδή προμήθεια του αεραγωγού, όλων των απαιτούμενων ειδικών εξαρτημάτων σύνδεσης και 

μικροϋλικών, η προσκόμιση επί τόπου του έργου καθώς και η εργασία τοποθέτησης, συνδέσεων, 

ελέγχων, δοκιμών λειτουργίας και γενικά πλήρους εγκατάστασης, για παράδοση του σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου 

απαιτούνται, ήτοι:της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, 

τηςκατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή 

διέλευση και προστασία του αεραγωγού, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. Ο αεραγωγός θα πρέπει να διαθέτει όλα τα 

απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά αντοχής σε πυρκαϊά και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 

των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων 

Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) 

αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 

(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European 

Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης 

(M.L.A.) αυτής. (1 m) Ονομαστικής διαμέτρου Φ100 mm 

 

 

A.T. : 415   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8537.8.2.2 Αεραγωγός εύκαμπτος μονωμένος, κυκλικής διατομής, ονομαστικής 

διαμέτρου Φ125 mm. 

Εξωτερικό ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμίνιο με πολυεστερική μεμβράνη και πλέγμα ινών. 

Ενδιάμεση μόνωση από υαλοβάμβακα 25mm, υποαλλεργικός. Εσωτερικό ενισχυμένο 

πολύφυλλο αλουμίνιο με ειδικά ενισχυμένο σπείρωμα από ατσαλόσυρμα. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35 

Αεραγωγός εύκαμπτος μονωμένος, κυκλικής διατομής, κατάλληλος  για εγκαταστάσεις κλιματισμού και 

αερισμού. Ο αεραγωγός αποτελείται από: Εξωτερικό ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμίνιο με πολυεστερική 

μεμβράνη και πλέγμα ινών. Ενδιάμεση μόνωση από υαλοβάμβακα 25mm υποαλλεργικό. Εσωτερικό 

ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμίνιο με ειδικά ενισχυμένο σπείρωμα από ατσαλόσυρμα. Ο αεραγωγός είναι 

ανθεκτικός σε θερμοκρασίες αέρα από -30 έως +140 βαθμούς C. Σε περίπτωση πυρκαϊάς δεν εκλύει τοξικά 

αέρια. Δηλαδή προμήθεια του αεραγωγού, όλων των απαιτούμενων ειδικών εξαρτημάτων σύνδεσης και 

μικροϋλικών, η προσκόμιση επί τόπου του έργου καθώς και η εργασία τοποθέτησης, συνδέσεων, ελέγχων, 

δοκιμών λειτουργίας και γενικά πλήρους εγκατάστασης, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: της 

διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της κατασκευής 
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φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και 

προστασία του αεραγωγού, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με έντεχνο τρόπο, 

σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. Ο αεραγωγός θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και 

απαιτούμενα πιστοποιητικά αντοχής σε πυρκαϊά και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων 

θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και 

Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές  (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, 

εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από 

φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for 

Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

(1 m) Ονομαστικής διαμέτρου Φ125 mm 

  

  

A.T. : 416   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8537.8.2.3 Αεραγωγός εύκαμπτος μονωμένος, κυκλικής διατομής, ονομαστικής 

διαμέτρου Φ150 mm. Εξωτερικό ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμίνιο με πολυεστερική μεμβράνη και 

πλέγμα ινών. Ενδιάμεση μόνωση από υαλοβάμβακα 25mm, υποαλλεργικός. Εσωτερικό ενισχυμένο 

πολύφυλλο αλουμίνιο με ειδικά ενισχυμένο σπείρωμα από ατσαλόσυρμα. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35 

Αεραγωγός εύκαμπτος μονωμένος, κυκλικής διατομής, κατάλληλος για εγκαταστάσεις κλιματισμού και 

αερισμού. Ο αεραγωγός αποτελείται από: Εξωτερικό ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμίνιο με πολυεστερική 

μεμβράνη και πλέγμα ινών. Ενδιάμεση μόνωση από υαλοβάμβακα 25mm υποαλλεργικό. Εσωτερικό 

ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμίνιο με ειδικά ενισχυμένο σπείρωμα από ατσαλόσυρμα. Ο αεραγωγός είναι 

ανθεκτικός σε θερμοκρασίες αέρα από -30 έως +140 βαθμούς C. Σε περίπτωση πυρκαϊάς δεν εκλύει τοξικά 

αέρια. Δηλαδή προμήθεια του αεραγωγού, όλων των απαιτούμενων ειδικών εξαρτημάτων σύνδεσης και 

μικροϋλικών, η προσκόμιση επί τόπου του έργου καθώς και η εργασία τοποθέτησης, συνδέσεων, ελέγχων, 

δοκιμών λειτουργίας και γενικά πλήρους εγκατάστασης, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: 

της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της 

κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή 

διέλευση και προστασία του αεραγωγού, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. Ο αεραγωγός θα πρέπει να διαθέτει όλα τα 

απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά αντοχής σεπυρκαϊά και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 

των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων 

Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) 

αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 

(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European 

Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης 

(M.L.A.) αυτής. (1 m) Ονομαστικής διαμέτρου Φ150 mm 

  

 

A.T. : 417   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8537.8.2.6 Αεραγωγός εύκαμπτος μονωμένος, κυκλικής διατομής, ονομαστικής 

διαμέτρου Φ200 mm. Εξωτερικό ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμίνιο με πολυεστερική μεμβράνη και 

πλέγμα ινών. Ενδιάμεση μόνωση από υαλοβάμβακα 25mm, υποαλλεργικός. Εσωτερικό ενισχυμένο 

πολύφυλλο αλουμίνιο με ειδικά ενισχυμένο σπείρωμα από ατσαλόσυρμα. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35 

Αεραγωγός εύκαμπτος μονωμένος, κυκλικής διατομής, κατάλληλος για εγκαταστάσεις κλιματισμού και 

αερισμού. Ο αεραγωγός αποτελείται από: Εξωτερικό ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμίνιο με πολυεστερική 

μεμβράνη και πλέγμα ινών. Ενδιάμεση μόνωση από υαλοβάμβακα 25mm υποαλλεργικό.  Εσωτερικό 

ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμίνιο με ειδικά ενισχυμένο σπείρωμα από ατσαλόσυρμα. Ο αεραγωγός είναι 

ανθεκτικός σε θερμοκρασίες αέρα από -30 έως +140 βαθμούς C. Σε περίπτωση πυρκαϊάς δεν εκλύει τοξικά 

αέρια. Δηλαδή προμήθεια του αεραγωγού, όλων των απαιτούμενων ειδικών εξαρτημάτων σύνδεσης και 

μικροϋλικών, η προσκόμιση επί τόπου του έργου καθώς και η εργασία τοποθέτησης, συνδέσεων, ελέγχων, 

δοκιμών λειτουργίας και γενικά πλήρους εγκατάστασης, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: 

της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της 
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κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή 

διέλευση και προστασία του αεραγωγού, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας.  

Ο αεραγωγός θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά αντοχής σε πυρκαϊά 

και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών 

Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές(Φορείς 

Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από 

το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της 

αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. (1 m) Ονομαστικής διαμέτρου Φ200 mm 

 

 

A.T. : 418   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8537.8.2.8 Αεραγωγός εύκαμπτος μονωμένος, κυκλικής διατομής, ονομαστικής 

διαμέτρου Φ250 mm. Εξωτερικό ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμίνιο με πολυεστερική μεμβράνη και 

πλέγμα ινών. Ενδιάμεση μόνωση από υαλοβάμβακα 25mm, υποαλλεργικός. Εσωτερικό ενισχυμένο 

πολύφυλλο αλουμίνιο με ειδικά ενισχυμένο σπείρωμα από ατσαλόσυρμα. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35 

Αεραγωγός εύκαμπτος μονωμένος, κυκλικής διατομής, κατάλληλος  για εγκαταστάσεις κλιματισμού και 

αερισμού. Ο αεραγωγός αποτελείται από: Εξωτερικό ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμίνιο με πολυεστερική 

μεμβράνη και πλέγμα ινών. Ενδιάμεση μόνωση από υαλοβάμβακα 25mm υποαλλεργικό. Εσωτερικό 

ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμίνιο με ειδικά ενισχυμένο σπείρωμα από ατσαλόσυρμα. Ο αεραγωγός είναι 

ανθεκτικός σε θερμοκρασίες αέρα από -30 έως +140 βαθμούς C. Σε περίπτωση πυρκαϊάς δεν εκλύει τοξικά 

αέρια. Δηλαδή προμήθεια του αεραγωγού, όλων των απαιτούμενων ειδικών εξαρτημάτων σύνδεσης και 

μικροϋλικών, η προσκόμιση επί τόπου του έργου καθώς και η εργασία τοποθέτησης, συνδέσεων, 

ελέγχων, δοκιμών λειτουργίας και γενικά πλήρους εγκατάστασης, για παράδοση σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: 

της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της κατασκευής 

φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και 

προστασία του αεραγωγού, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με έντεχνο τρόπο, 

σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. Ο αεραγωγός θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και 

απαιτούμενα πιστοποιητικά αντοχής σε πυρκαϊά και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων 

θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και 

Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, 

εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από 

φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for 

Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

(1 m) Ονομαστικής διαμέτρου Φ250 mm 

   

  

A.T. : 419   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8537.6.2.5 Αεραγωγός εύκαμπτος, από αλουμίνιο και πολυεστέρα, χωρίς μόνωση,  

κυκλικής διατομής, ονομαστικής διαμέτρου Φ100mm. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35 

Αεραγωγός εύκαμπτος, χωρίς μόνωση, κατασκευασμένος από αλουμίνιο με μικρό βάρος, κατάλληλος για 

εγκαταστάσεις κλιματισμού και αερισμού. Ο αεραγωγός αποτελείται από αριθμό φύλλων αλουμινίου και 

πολυεστέρα με ενδιάμεσο χαλύβδινο οπλισμό ελικοειδούς μορφής σε πέντε στρώσεις. Η απόσταση των 

οπλισμών είναι 25mm, το πάχος του υλικού 45micron και η αντοχή του σε φωτιά +140 βαθμοί C. Σε 

περίπτωση πυρκαϊάς δεν εκλύει δηλητηριώδη αέρια. Δηλαδή προμήθεια του αεραγωγού, όλων των 

απαιτούμενων ειδικών εξαρτημάτων σύνδεσης και μικροϋλικών, η προσκόμιση επί τόπου του έργου καθώς 

και η εργασία  τοποθέτησης, συνδέσεων, δοκιμών λειτουργίας και γενικά πλήρους εγκατάστασης, για 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις 

ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης 

φύσεως δομικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό  (σιδηρό, από σκυρόδεμα 

κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του αεραγωγού, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην 

αρχική μορφή με έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. Ο αεραγωγός θα πρέπει να 
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διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά αντοχής σε πυρκαϊά και γενικώς συμμόρφωσης με 

τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των 

σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια 

δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την 

Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας 

Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. (1 m) Οναμαστικής διαμέτρου Φ100 mm 

 

 

A.T. : 420   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8537.6.2.7 Αεραγωγός εύκαμπτος, από αλουμίνιο και πολυεστέρα, χωρίς μόνωση,  

κυκλικής διατομής, ονομαστικής διαμέτρου Φ125mm. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35 

Αεραγωγός εύκαμπτος, χωρίς μόνωση, κατασκευασμένος από αλουμίνιο με μικρό βάρος, κατάλληλος για 

εγκαταστάσεις κλιματισμού και αερισμού. Ο αεραγωγός αποτελείται από αριθμό φύλλων αλουμινίου και 

πολυεστέρα με ενδιάμεσο χαλύβδινο οπλισμό ελικοειδούς μορφής σε πέντε στρώσεις. Η απόσταση των 

οπλισμών είναι 25mm, το πάχος του υλικού 45micron και η αντοχή του σε φωτιά +140 βαθμοί C. Σε 

περίπτωση πυρκαϊάς δεν εκλύει δηλητηριώδη αέρια. Δηλαδή προμήθεια του αεραγωγού, όλων των 

απαιτούμενων ειδικών εξαρτημάτων σύνδεσης και μικροϋλικών, η προσκόμιση επί τόπου του έργου καθώς 

και η εργασία  τοποθέτησης, συνδέσεων, δοκιμών λειτουργίας και γενικά πλήρους εγκατάστασης, για 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις 

ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης 

φύσεως δομικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα 

κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του αεραγωγού, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην 

αρχική μορφή με έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. Ο αεραγωγός θα πρέπει να 

διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά αντοχής σε πυρκαϊά και γενικώς συμμόρφωσης με 

τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των 

σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια 

δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την 

Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας 

Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. (1 m) Οναμαστικής διαμέτρου Φ125 mm 

   

  

A.T. : 421   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.14.59.82 Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, 

κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα. Με εύτηκτο σύνδεσμο. Αντοχής σε περίπτωση πυρκαγιάς για 

διάρκεια έως 4 ώρες. Διαστάσεων 300 X 350 mm 

 

Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, διαστάσεων 300 X 350 mm, κατάλληλο για τοποθέτηση 

σε δίκτυο αεραγωγών. Η ενεργοποίηση του διαφράγματος γίνεται μέσω εύτηκτου σύνδεσμου σε θερμοκρασία 

μεγαλύτερη των 72 βαθμών C. Το διάφραγμα είναι κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα, αντοχής σε 

περίπτωση πυρκαιάς για διάρκεια έως 4 ώρες. Το κλείσιμο του διαφράγματος γίνεται μέσω ισχυρού 

ελατηρίου. Δηλαδή, διάφραγμα πυρκαιάς με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και 

εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης, ελέγχων και δοκιμών, για παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(1 τεμ) 

 

 

A.T. : 422   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.14.59.61 Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, 

κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα. Με εύτηκτο σύνδεσμο. Αντοχής σε περίπτωση πυρκαγιάς για 

διάρκεια έως 4 ώρες. Διαστάσεων 250 X 250 mm 

 

Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, διαστάσεων 250 X 250 mm, κατάλληλο για τοποθέτηση 

σε δίκτυο αεραγωγών. Η ενεργοποίηση του διαφράγματος γίνεται μέσω εύτηκτου σύνδεσμου σε θερμοκρασία 

μεγαλύτερη των 72 βαθμών C. Το διάφραγμα είναι κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα, αντοχής σε 
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περίπτωση πυρκαιάς για διάρκεια έως 4 ώρες. Το κλείσιμο του διαφράγματος γίνεται μέσω ισχυρού 

ελατηρίου. Δηλαδή, διάφραγμα πυρκαιάς με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και 

εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης, ελέγχων και δοκιμών, για παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(1 τεμ) 

 

 

A.T. : 423   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.14.59.40 Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, 

κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα. Με εύτηκτο σύνδεσμο. Αντοχής σε περίπτωση πυρκαγιάς για 

διάρκεια έως 4 ώρες. Διαστάσεων 200 X 150 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, διαστάσεων 200 X 150 mm, κατάλληλο για 

τοποθέτηση σε δίκτυο αεραγωγών. Η ενεργοποίηση του διαφράγματος γίνεται μέσω εύτηκτου σύνδεσμου σε 

θερμοκρασία μεγαλύτερη των 72 βαθμών C. Το διάφραγμα είναι κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα, 

αντοχής σε περίπτωση πυρκαιάς για διάρκεια έως 4 ώρες. Το κλείσιμο του διαφράγματος γίνεται μέσω 

ισχυρού ελατηρίου. Δηλαδή, διάφραγμα πυρκαιάς με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του 

έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης, ελέγχων και δοκιμών, για παράδοση του σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. (1 τεμ) 

  

  

A.T. : 424   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.14.59.81 Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, 

κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα. Με εύτηκτο σύνδεσμο. Αντοχής σε περίπτωση πυρκαγιάς για 

διάρκεια έως 4 ώρες. Διαστάσεων 300 X 300 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36 

Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, διαστάσεων 300 X 300 mm, κατάλληλο για τοποθέτηση 

σε δίκτυο αεραγωγών. Η ενεργοποίηση του διαφράγματος γίνεται μέσω εύτηκτου σύνδεσμου σε θερμοκρασία 

μεγαλύτερη των 72 βαθμών C. Το διάφραγμα είναι κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα, αντοχής σε 

περίπτωση πυρκαιάς για διάρκεια έως 4 ώρες. Το κλείσιμο του διαφράγματος γίνεται μέσω ισχυρού 

ελατηρίου. Δηλαδή, διάφραγμα πυρκαιάς με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και 

εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης, ελέγχων και δοκιμών, για παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(1 τεμ) 

  

A.T. : 425   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.14.59.119 Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, 

κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα. Με εύτηκτο σύνδεσμο. Αντοχής σε περίπτωση πυρκαγιάς για 

διάρκεια έως 4 ώρες. Διαστάσεων 400 X 300 mm 

 

Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, διαστάσεων 400 X 300 mm, κατάλληλο για τοποθέτηση 

σε δίκτυο αεραγωγών. Η ενεργοποίηση του διαφράγματος γίνεται μέσω εύτηκτου σύνδεσμου σε θερμοκρασία 

μεγαλύτερη των 72 βαθμών C. Το διάφραγμα είναι κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα, αντοχής σε 

περίπτωση πυρκαιάς για διάρκεια έως 4 ώρες. Το κλείσιμο του διαφράγματος γίνεται μέσω ισχυρού 

ελατηρίου. Δηλαδή, διάφραγμα πυρκαιάς με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και 

εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης, ελέγχων και δοκιμών, για παράδοση του σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. (1 τεμ) 

  

  

A.T. : 426   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.14.59.41 Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας,  

κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα. Με εύτηκτο σύνδεσμο. Αντοχής σε περίπτωση πυρκαγιάς για 

διάρκεια έως 4 ώρες . Διαστάσεων 200 X 200 mm 

 

Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, διαστάσεων 200 X 200 mm, κατάλληλο για τοποθέτηση 

σε δίκτυο αεραγωγών. Η ενεργοποίηση του διαφράγματος γίνεται μέσω εύτηκτου σύνδεσμου σε θερμοκρασία 

μεγαλύτερη των 72 βαθμών C. Το διάφραγμα είναι κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα, αντοχής σε  
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περίπτωση πυρκαιάς για διάρκεια έως 4 ώρες. Το κλείσιμο του διαφράγματος γίνεται μέσω ισχυρού 

ελατηρίου. Δηλαδή, διάφραγμα πυρκαιάς με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και 

εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης, ελέγχων και δοκιμών, για παράδοση του σε πλήρη και κανονική  

λειτουργία. (1 τεμ) 

 

   

A.T. : 427   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.14.59.60 Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, 

κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα. Με εύτηκτο σύνδεσμο. Αντοχής σε περίπτωση πυρκαγιάς για 

διάρκεια έως 4 ώρες. Διαστάσεων 250 X 200 mm 

 

Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, διαστάσεων 250 X 200 mm, κατάλληλο για 

τοποθέτηση σε δίκτυο αεραγωγών. Η ενεργοποίηση του διαφράγματος γίνεται μέσω εύτηκτου σύνδεσμου σε 

θερμοκρασία μεγαλύτερη των 72 βαθμών C. Το διάφραγμα είναι κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα, 

αντοχής σε περίπτωση πυρκαιάς για διάρκεια έως 4 ώρες. Το κλείσιμο του διαφράγματος γίνεται μέσω 

ισχυρού ελατηρίου. Δηλαδή, διάφραγμα πυρκαιάς με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του 

έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης, ελέγχων και δοκιμών, για παράδοση του σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. (1 τεμ) 

 

   

A.T. : 428   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.14.59.79 Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, 

κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα. Με εύτηκτο σύνδεσμο. Αντοχής σε περίπτωση πυρκαγιάς για 

διάρκεια έως 4 ώρες. Διαστάσεων 200 X 300 mm 

    

Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, διαστάσεων 200 X 300 mm, κατάλληλο για τοποθέτηση 

σε δίκτυο αεραγωγών. Η ενεργοποίηση του διαφράγματος γίνεται μέσω εύτηκτου σύνδεσμου σε θερμοκρασία 

μεγαλύτερη των 72 βαθμών C. Το διάφραγμα είναι κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα, αντοχής σε 

περίπτωση πυρκαιάς για διάρκεια έως 4 ώρες. Το κλείσιμο του διαφράγματος γίνεται μέσω ισχυρού 

ελατηρίου. Δηλαδή, διάφραγμα πυρκαιάς με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και 

εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης, ελέγχων και δοκιμών, για παράδοση του σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. (1 τεμ) 

     

  

A.T. : 429   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.14.59.21 Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας,  

κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα. Με εύτηκτο σύνδεσμο. Αντοχής σε περίπτωση πυρκαγιάς για 

διάρκεια έως 4 ώρες. Διαστάσεων 150 X 150 mm 

    

Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, διαστάσεων 150 X 150 mm, κατάλληλο για τοποθέτηση 

σε δίκτυο αεραγωγών. Η ενεργοποίηση του διαφράγματος γίνεται μέσω εύτηκτου σύνδεσμου σε θερμοκρασία 

μεγαλύτερη των 72 βαθμών C. Το διάφραγμα είναι κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα, αντοχής σε 

περίπτωση πυρκαιάς για διάρκεια έως 4 ώρες. Το κλείσιμο του διαφράγματος γίνεται μέσω ισχυρού 

ελατηρίου. Δηλαδή, διάφραγμα πυρκαιάς με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και 

εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης, ελέγχων και δοκιμών, για παράδοση του σε πλήρη και κανονική  

λειτουργία. (1 τεμ) 

 

   

A.T. : 430   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.14.59.80 Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, 

κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα. Με εύτηκτο σύνδεσμο. Αντοχής σε περίπτωση πυρκαγιάς για 

διάρκεια έως 4 ώρες. Διαστάσεων 300 X 250 mm 

 

Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, διαστάσεων 300 X 250 mm, κατάλληλο για τοποθέτηση 

σε δίκτυο αεραγωγών. Η ενεργοποίηση του διαφράγματος γίνεται μέσω εύτηκτου σύνδεσμου σε θερμοκρασία 

μεγαλύτερη των 72 βαθμών C. Το διάφραγμα είναι κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα, αντοχής σε 



175 
 

περίπτωση πυρκαιάς για διάρκεια έως 4 ώρες. Το κλείσιμο του διαφράγματος γίνεται μέσω ισχυρού 

ελατηρίου. Δηλαδή, διάφραγμα πυρκαιάς με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και 

εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης, ελέγχων και δοκιμών, για παράδοση του σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. (1 τεμ) 

 

   

A.T. : 431   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.14.59.65 Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, 

κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα. Με εύτηκτο σύνδεσμο. Αντοχής σε περίπτωση πυρκαγιάς για 

διάρκεια έως 4 ώρες. Διαστάσεων 450 X 250 mm 

    

Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, διαστάσεων 450 X 250 mm, κατάλληλο για τοποθέτηση 

σε δίκτυο αεραγωγών. Η ενεργοποίηση του διαφράγματος γίνεται μέσω εύτηκτου σύνδεσμου σε θερμοκρασία 

μεγαλύτερη των 72 βαθμών C. Το διάφραγμα είναι κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα, αντοχής σε 

περίπτωση πυρκαιάς για διάρκεια έως 4 ώρες. Το κλείσιμο του διαφράγματος γίνεται μέσω ισχυρού 

ελατηρίου. Δηλαδή, διάφραγμα πυρκαιάς με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και 

εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης, ελέγχων και δοκιμών, για παράδοση του σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. (1 τεμ) 

 

 

A.T. : 432   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.14.59.101  Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, 

κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα. Με εύτηκτο σύνδεσμο. Αντοχής σε περίπτωση πυρκαγιάς για 

διάρκεια έως 4 ώρες. Διαστάσεων 350 X 350 mm 

 

Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, διαστάσεων 350 X 350 mm, κατάλληλο για τοποθέτηση 

σε δίκτυο αεραγωγών. Η ενεργοποίηση του διαφράγματος γίνεται μέσω εύτηκτου σύνδεσμου σε θερμοκρασία 

μεγαλύτερη των 72 βαθμών C. Το διάφραγμα είναι κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα, αντοχής σε 

περίπτωση πυρκαιάς για διάρκεια έως 4 ώρες. Το κλείσιμο του διαφράγματος γίνεται μέσω ισχυρού 

ελατηρίου. Δηλαδή, διάφραγμα πυρκαιάς με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και 

εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης, ελέγχων και δοκιμών, για παράδοση του σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία.  (1 τεμ) 

 

 

A.T. : 433   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.14.59.78 Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, 

κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα. Με εύτηκτο σύνδεσμο. Αντοχής σε περίπτωση πυρκαγιάς για 

διάρκεια έως 4 ώρες. Διαστάσεων 150 X 300 mm 

    

Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, διαστάσεων 150 X 300 mm, κατάλληλο για τοποθέτηση 

σε δίκτυο αεραγωγών. Η ενεργοποίηση του διαφράγματος γίνεται μέσω εύτηκτου σύνδεσμου σε θερμοκρασία 

μεγαλύτερη των 72 βαθμών C. Το διάφραγμα είναι κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα, αντοχής σε 

περίπτωση πυρκαιάς για διάρκεια έως 4 ώρες. Το κλείσιμο του διαφράγματος γίνεται μέσω ισχυρού 

ελατηρίου. Δηλαδή, διάφραγμα πυρκαιάς με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και 

εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης, ελέγχων και δοκιμών, για παράδοση του σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. (1 τεμ) 

 

  

A.T. : 434   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.14.59.62 Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, 

κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα. Με εύτηκτο σύνδεσμο. Αντοχής σε περίπτωση πυρκαγιάς για 

διάρκεια έως 4 ώρες. Διαστάσεων 250 X 300 mm 

    

Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, διαστάσεων 250 X 300 mm, κατάλληλο για τοποθέτηση 

σε δίκτυο αεραγωγών. Η ενεργοποίηση του διαφράγματος γίνεται μέσω εύτηκτου σύνδεσμου σε θερμοκρασία 

μεγαλύτερη των 72 βαθμών C. Το διάφραγμα είναι κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα, αντοχής σε 
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περίπτωση πυρκαιάς για διάρκεια έως 4 ώρες. Το κλείσιμο του διαφράγματος γίνεται μέσω ισχυρού 

ελατηρίου. Δηλαδή, διάφραγμα πυρκαιάς με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και 

εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης, ελέγχων και δοκιμών, για παράδοση του σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 435   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.14.59.4 Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, κατασκευασμένο 

από ισχυρό χάλυβα. Με εύτηκτο σύνδεσμο. Αντοχής σε περίπτωση πυρκαγιάς για διάρκεια έως 4 

ώρες. Διαστάσεων 250 X 100 mm 

    

Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, διαστάσεων 250 X 100 mm, κατάλληλο για τοποθέτηση 

σε δίκτυο αεραγωγών. Η ενεργοποίηση του διαφράγματος γίνεται μέσω εύτηκτου σύνδεσμου σε θερμοκρασία 

μεγαλύτερη των 72 βαθμών C. Το διάφραγμα είναι κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα, αντοχής σε 

περίπτωση πυρκαιάς για διάρκεια έως 4 ώρες. Το κλείσιμο του διαφράγματος γίνεται μέσω ισχυρού 

ελατηρίου. Δηλαδή, διάφραγμα πυρκαιάς με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και 

εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης, ελέγχων και δοκιμών, για παράδοση του σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. (1 τεμ) 

  

  

A.T. : 436   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.14.59.45 Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, 

κατασκευασμένο από ισχυρό 

χάλυβα. Με εύτηκτο σύνδεσμο. Αντοχής σε περίπτωση πυρκαγιάς για διάρκεια έως 4 ώρες. 

Διαστάσεων 400 X 200 mm 

    

Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, διαστάσεων 400 X 200 mm, κατάλληλο για τοποθέτηση 

σε δίκτυο αεραγωγών. Η ενεργοποίηση του διαφράγματος γίνεται μέσω εύτηκτου σύνδεσμου σε θερμοκρασία 

μεγαλύτερη των 72 βαθμών C. Το διάφραγμα είναι κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα, αντοχής σε 

περίπτωση πυρκαιάς για διάρκεια  έως 4 ώρες. Το κλείσιμο του διαφράγματος γίνεται μέσω ισχυρού 

ελατηρίου. Δηλαδή, διάφραγμα πυρκαιάς με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και 

εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης, ελέγχων και δοκιμών, για παράδοση του σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. (1 τεμ) 

  

  

A.T. : 437   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.14.59.20  Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, 

κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα. Με εύτηκτο σύνδεσμο. Αντοχής σε περίπτωση πυρκαγιάς για 

διάρκεια έως 4 ώρες. Διαστάσεων 150 X 100 mm 

    

Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, διαστάσεων 150 X 100 mm, κατάλληλο για τοποθέτηση 

σε δίκτυο αεραγωγών. Η ενεργοποίηση του διαφράγματος γίνεται μέσω εύτηκτου σύνδεσμου σε θερμοκρασία 

μεγαλύτερη των 72 βαθμών C. Το διάφραγμα είναι κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα, αντοχής σε 

περίπτωση πυρκαιάς για διάρκεια έως 4 ώρες. Το κλείσιμο του διαφράγματος γίνεται μέσω ισχυρού 

ελατηρίου. Δηλαδή, διάφραγμα πυρκαιάς με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και 

εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης, ελέγχων και δοκιμών, για παράδοση του σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 438   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.14.59.43 Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, 

κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα. Με εύτηκτο σύνδεσμο. Αντοχής σε περίπτωση πυρκαγιάς για 

διάρκεια έως 4 ώρες.Διαστάσεων 300 X 200 mm 

 

Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, διαστάσεων 300 X 200 mm, κατάλληλο για τοποθέτηση 

σε δίκτυο αεραγωγών. Η ενεργοποίηση του διαφράγματος γίνεται μέσω εύτηκτου σύνδεσμου σε θερμοκρασία 
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μεγαλύτερη των 72 βαθμών C. Το διάφραγμα είναι κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα, αντοχής σε 

περίπτωση πυρκαιάς για διάρκεια έως 4 ώρες. Το κλείσιμο του διαφράγματος γίνεται μέσω ισχυρού 

ελατηρίου. Δηλαδή, διάφραγμα πυρκαιάς με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και 

εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης, ελέγχων και δοκιμών, για παράδοση του σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. (1 τεμ) 

  

  

A.T. : 439   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.14.59.159  Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, 

κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα. Με εύτηκτο σύνδεσμο. Αντοχής σε περίπτωση πυρκαγιάς για 

διάρκεια έως 4 ώρες. Διαστάσεων 500 X 400 mm 

    

Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, διαστάσεων 500 X 400 mm, κατάλληλο για τοποθέτηση 

σε δίκτυο αεραγωγών. Η ενεργοποίηση του διαφράγματος γίνεται μέσω εύτηκτου σύνδεσμου σε θερμοκρασία 

μεγαλύτερη των 72 βαθμών C. Το διάφραγμα είναι κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα, αντοχής σε 

περίπτωση πυρκαιάς για διάρκεια έως 4 ώρες. Το κλείσιμο του διαφράγματος γίνεται μέσω ισχυρού 

ελατηρίου. Δηλαδή, διάφραγμα πυρκαιάς με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και 

εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης, ελέγχων και δοκιμών, για παράδοση του σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. (1 τεμ) 

  

  

A.T. : 440   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.14.59.105 Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, 

κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα. Με εύτηκτο σύνδεσμο. Αντοχής σε περίπτωση πυρκαγιάς για 

διάρκεια έως 4 ώρες. Διαστάσεων 550 X 350 mm 

    

Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, διαστάσεων 550 X 350 mm, κατάλληλο για τοποθέτηση 

σε δίκτυο αεραγωγών. Η ενεργοποίηση του διαφράγματος γίνεται μέσω εύτηκτου σύνδεσμου σε θερμοκρασία 

μεγαλύτερη των 72 βαθμών C. Το διάφραγμα είναι κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα, αντοχής σε 

περίπτωση πυρκαιάς για διάρκεια έως 4 ώρες. Το κλείσιμο του διαφράγματος γίνεται μέσω ισχυρού 

ελατηρίου. Δηλαδή, διάφραγμα πυρκαιάς με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και 

εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης, ελέγχων και δοκιμών, για παράδοση του σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 441   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.14.59.141 Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, 

κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα. Με εύτηκτο σύνδεσμο. Αντοχής σε περίπτωση πυρκαγιάς για 

διάρκεια έως 4 ώρες. Διαστάσεων 450 X 450 mm 

    

Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, διαστάσεων 450 X 450 mm, κατάλληλο για τοποθέτηση 

σε δίκτυο αεραγωγών. Η ενεργοποίηση του διαφράγματος γίνεται μέσω εύτηκτου σύνδεσμου σε θερμοκρασία 

μεγαλύτερη των 72 βαθμών C. 

Το διάφραγμα είναι κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα, αντοχής σε περίπτωση πυρκαιάς για διάρκεια 

έως 4 ώρες. Το κλείσιμο του διαφράγματος γίνεται μέσω ισχυρού ελατηρίου. Δηλαδή, διάφραγμα πυρκαιάς με 

όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης, ελέγχων 

και δοκιμών, για παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

 

 

A.T. : 442   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.14.59.142  Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, 

κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα. Με εύτηκτο σύνδεσμο. Αντοχής σε περίπτωση πυρκαγιάς για 

διάρκεια έως 4 ώρες. Διαστάσεων 500 X 450 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36 

Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, διαστάσεων 500 X 450 mm, κατάλληλο για 
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τοποθέτηση σε δίκτυο αεραγωγών. Η ενεργοποίηση του διαφράγματος γίνεται μέσω εύτηκτου σύνδεσμου σε 

θερμοκρασία μεγαλύτερη των 72 βαθμών C. Το διάφραγμα είναι κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα, 

αντοχής σε περίπτωση πυρκαιάς για διάρκεια έως 4 ώρες. Το κλείσιμο του διαφράγματος γίνεται μέσω 

ισχυρού ελατηρίου. Δηλαδή, διάφραγμα πυρκαιάς με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του 

έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης, ελέγχων και δοκιμών, για παράδοση του σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. (1 τεμ) 

 

   

A.T. : 443   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.14.59.144 Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, 

κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα. Με εύτηκτο σύνδεσμο. Αντοχής σε περίπτωση πυρκαγιάς για 

διάρκεια έως 4 ώρες. Διαστάσεων 600 X 450 mm 

 

Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, διαστάσεων 600 X 450 mm, κατάλληλο για τοποθέτηση 

σε δίκτυο αεραγωγών. Η ενεργοποίηση του διαφράγματος γίνεται μέσω εύτηκτου σύνδεσμου σε θερμοκρασία 

μεγαλύτερη των 72 βαθμών C. Το διάφραγμα είναι κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα, αντοχής σε 

περίπτωση πυρκαιάς για διάρκεια έως 4 ώρες. Το κλείσιμο του διαφράγματος γίνεται μέσω ισχυρού 

ελατηρίου. Δηλαδή, διάφραγμα πυρκαιάς με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και 

εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης, ελέγχων και δοκιμών, για παράδοση του σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. (1 τεμ) 

 

 

A.T. : 444   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.14.59.2 Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, κατασκευασμένο 

από ισχυρό χάλυβα. Με εύτηκτο σύνδεσμο. Αντοχής σε περίπτωση πυρκαγιάς για διάρκεια έως 4 

ώρες. Διαστάσεων 100 X 150 mm 

    

Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, διαστάσεων 100 X 150 mm, κατάλληλο για τοποθέτηση 

σε δίκτυο αεραγωγών. 

Η ενεργοποίηση του διαφράγματος γίνεται μέσω εύτηκτου σύνδεσμου σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 72 

βαθμών C. Το διάφραγμα είναι κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα, αντοχής σε περίπτωση πυρκαιάς για 

διάρκεια έως 4 ώρες. Το κλείσιμο του διαφράγματος γίνεται μέσω ισχυρού ελατηρίου. Δηλαδή, διάφραγμα 

πυρκαιάς με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησης, 

ρύθμισης, ελέγχων και δοκιμών, για παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

 

 

A.T. : 445   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.14.63.3 Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, με φλάντζα, 

κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα. Με εύτηκτο σύνδεσμο. Αντοχής σε περίπτωση πυρκαγιάς για 

διάρκεια έως 4 ώρες. Διαμέτρου Φ100 mm. 

    

Διάφραγμα πυρκαιάς (Fire Damper) τύπου κουρτίνας, με φλάντζα, διαμέτρου Φ100 mm, κατάλληλο για 

τοποθέτηση σε δίκτυο αεραγωγών. Η ενεργοποίηση του διαφράγματος γίνεται μέσω εύτηκτου σύνδεσμου σε 

θερμοκρασία μεγαλύτερη των 72 βαθμών C. Το διάφραγμα είναι κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα, 

αντοχής σε περίπτωση πυρκαιάς για διάρκεια έως 4 ώρες. Το κλείσιμο του διαφράγματος γίνεται μέσω 

ισχυρού ελατηρίου. Δηλαδή, διάφραγμα πυρκαιάς με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του 

έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης, ελέγχων και δοκιμών, για παράδοση του σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. (1 τεμ) 

 

 

A.T. : 446   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.14.61.2 Θυρίδα επίσκεψης αεραγωγού (access door), με πλαίσιο από 

γαλβανισμένη λαμαρίνα, με δύο πόμολα χειρισμού της πόρτας, διαστάσεων 300 x 150 mm ή 150 x 300 

mm 

 

Θυρίδα επίσκεψης αεραγωγού (access door), διαστάσεων 300 x 150 mm ή 150 x 300 mm, κατάλληλη για 
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ορθογωνικούς ή οβάλ αγωγούς. Η θυρίδα είναι κατασκευασμένη από γαλβανισμένη λαμαρίνα και φέρει 

δύο αστεροειδή πόμολα για εύκολο χειρισμό της πόρτας, πιάτο επικάλυψης προστασίας του κομμένου 

άκρου της μόνωσης, ειδικό ελαστικό προφίλ συγκράτησης της θυρίδας στον αεραγωγό (δεν υπάρχει 

θερμική γέφυρα) και προστατευτικό λάστιχο. Δηλαδή, θυρίδα επίσκεψης αεραγωγού με όλα τα απαραίτητα 

υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και ελέγχων, για παράδοση σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

 

   

A.T. : 447   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.14.61.5 Θυρίδα επίσκεψης αεραγωγού (access door), με πλαίσιο από 

γαλβανισμένη λαμαρίνα, με δύο πόμολα χειρισμού της πόρτας, διαστάσεων 400 x 300 mm ή 300 x 400 

mm 

    

Θυρίδα επίσκεψης αεραγωγού (access door), διαστάσεων 400 x 300 mm ή 300 x 400 mm, κατάλληλη για 

ορθογωνικούς ή οβάλ αγωγούς. Η θυρίδα είναι κατασκευασμένη από γαλβανισμένη λαμαρίνα και φέρει 

δύο αστεροειδή πόμολα για εύκολο χειρισμό της πόρτας, πιάτο επικάλυψης προστασίας του κομμένου 

άκρου της μόνωσης, ειδικό ελαστικό προφίλ συγκράτησης της θυρίδας στον αεραγωγό (δεν υπάρχει 

θερμική γέφυρα) και προστατευτικό λάστιχο. 

Δηλαδή, θυρίδα επίσκεψης αεραγωγού με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου 

και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και ελέγχων, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

(1 τεμ) 

 

  

A.T. : 448   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.14.61.7 Θυρίδα επίσκεψης αεραγωγού (access door), με πλαίσιο από 

γαλβανισμένη λαμαρίνα, με δύο πόμολα χειρισμού της πόρτας, διαστάσεων 500 x 400 mm ή 400 x 500 

mm 

    

Θυρίδα επίσκεψης αεραγωγού (access door), διαστάσεων 500 x 400 mm ή 400 x 500 mm, κατάλληλη για 

ορθογωνικούς ή οβάλ αγωγούς. Η θυρίδα είναι κατασκευασμένη από γαλβανισμένη λαμαρίνα και φέρει 

δύο αστεροειδή πόμολα για εύκολο χειρισμό της πόρτας, πιάτο επικάλυψης προστασίας του κομμένου 

άκρου της μόνωσης, ειδικό ελαστικό προφίλ συγκράτησης της θυρίδας στον αεραγωγό (δεν υπάρχει 

θερμική γέφυρα) και προστατευτικό λάστιχο. 

Δηλαδή, θυρίδα επίσκεψης αεραγωγού με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου 

και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και ελέγχων, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.(1 τεμ) 

   

A.T. : 449   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8541.14.61.10 Θυρίδα επίσκεψης αεραγωγού (access door), με πλαίσιο από 

γαλβανισμένη λαμαρίνα, με δύο πόμολα χειρισμού της πόρτας, διαστάσεων 700 x 500 mm ή 500 x 700 

mm 

     

Θυρίδα επίσκεψης αεραγωγού (access door), διαστάσεων 700 x 500 mm ή 500 x 700 mm, κατάλληλη για 

ορθογωνικούς ή οβάλ αγωγούς. Η θυρίδα είναι κατασκευασμένη από γαλβανισμένη λαμαρίνα και φέρει 

δύο αστεροειδή πόμολα για εύκολο χειρισμό της πόρτας, πιάτο επικάλυψης προστασίας του κομμένου 

άκρου της μόνωσης, ειδικό ελαστικό προφίλ συγκράτησης της θυρίδας στον αεραγωγό (δεν υπάρχει 

θερμική γέφυρα) και προστατευτικό λάστιχο. 

Δηλαδή, θυρίδα επίσκεψης αεραγωγού με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου 

και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και ελέγχων, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

 

   

A.T. : 450   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8540.101.1.1 Ειδικό τεμάχιο για το σημείο στήριξης αεραγωγού (εξάρτημα 

ανάρτησης για αεραγωγό), σε μορφή θερμομονωτικής λωρίδας, με εξωτερικό φύλλο γαλβανισμένης 

λαμαρίνας ελάχιστου πάχους 0,6 mm και εσωτερικά ορθογώνια στοιχεία διογκωμένης 

πολυουρεθάνης.  Πάχος εξαρτήματος 13 mm 
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Ειδικό τεμάχιο στήριξης αεραγωγού (εξάρτημα ανάρτησης κατάλληλο για αεραγωγό), για την αποφυγή 

δημιουργίας θερμογέφυρας στο σημείο ανάρτησης του αεραγωγού και για την εξασφάλιση της συνέχειας 

της μόνωσης. Το εξάρτημα θα κατασκευαστεί από τυποποιημένη θερμομονωτική λωρίδα πλάτους από 75mm 

έως 100mm, αποτελούμενη από αφρώδες ελαστομερές υλικό. Στην εσωτερική πλευρά η ειδική λωρίδα θα 

φέρει ενσωματωμένα ορθογώνια στοιχεία από διογκωμένη πολυουρεθάνη, πυκνότητας 145 Kg/m3, για την 

εξασφάλιση επαρκούς στήριξης και στην εξωτερική πλευρά θα φέρει φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας 

ελάχιστου πάχους 0,6 mm για φράγμα υδρατμών της πολυουρεθάνης. 

Η κόλληση στις ενώσεις θα γίνεται με ειδική κόλλα πολυμερισμού του ιδίου οίκου κατασκευής του 

εξαρτήματος και σύμφωνα με τις οδηγίες του. Όλες οι εφαρμογές θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες 

του κατασκευαστικού οίκου. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης. 

Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά στερέωσης 

 του εξαρτήματος, καθώς και την απαιτούμενη εργασία πλήρους εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. (1 m) Πάχος εξαρτήματος 13 mm (Ενδεικτικού τύπου ARMAFIX ή ισοδύναμου) 

 

   

A.T. : 451   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8540.101.1.2 Ειδικό τεμάχιο για το σημείο στήριξης αεραγωγού (εξάρτημα 

ανάρτησης για αεραγωγό), σε μορφή θερμομονωτικής λωρίδας, με εξωτερικό φύλλο γαλβανισμένης 

λαμαρίνας ελάχιστου πάχους 0,6 mm και εσωτερικά ορθογώνια στοιχεία διογκωμένης 

πολυουρεθάνης.  Πάχος εξαρτήματος 19 mm 

    

Ειδικό τεμάχιο στήριξης αεραγωγού (εξάρτημα ανάρτησης κατάλληλο για αεραγωγό), για την αποφυγή 

δημιουργίας θερμογέφυρας στο σημείο ανάρτησης του αεραγωγού και για την εξασφάλιση της συνέχειας 

της μόνωσης. Το εξάρτημα θα κατασκευαστεί από τυποποιημένη θερμομονωτική λωρίδα πλάτους από 75mm 

έως 100mm, αποτελούμενη από αφρώδες ελαστομερές υλικό. Στην εσωτερική πλευρά η ειδική λωρίδα θα 

φέρει ενσωματωμένα ορθογώνια στοιχεία από διογκωμένη πολυουρεθάνη, πυκνότητας 145 Kg/m3, για την 

εξασφάλιση επαρκούς στήριξης και στην εξωτερική πλευρά θα φέρει φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας 

ελάχιστου πάχους 0,6 mm για φράγμα υδρατμών της πολυουρεθάνης. 

Η κόλληση στις ενώσεις θα γίνεται με ειδική κόλλα πολυμερισμού του ιδίου οίκου κατασκευής του 

εξαρτήματος και σύμφωνα με τις οδηγίες του. Όλες οι εφαρμογές θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες 

του κατασκευαστικού οίκου. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης. 

Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά στερέωσης 

του εξαρτήματος, καθώς και την απαιτούμενη εργασία πλήρους εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. (1 m) Πάχος εξαρτήματος 19 mm (Ενδεικτικού τύπου ARMAFIX ή ισοδύναμου) 

   

  

A.T. : 452   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8540.101.1.4 Ειδικό τεμάχιο για το σημείο στήριξης αεραγωγού (εξάρτημα 

ανάρτησης για αεραγωγό), σε μορφή θερμομονωτικής λωρίδας, με εξωτερικό φύλλο γαλβανισμένης 

λαμαρίνας ελάχιστου πάχους 0,6 mm και εσωτερικά ορθογώνια στοιχεία διογκωμένης 

πολυουρεθάνης.  Πάχος εξαρτήματος 32 mm 

 

Ειδικό τεμάχιο στήριξης αεραγωγού (εξάρτημα ανάρτησης κατάλληλο για αεραγωγό), για την αποφυγή 

δημιουργίας θερμογέφυρας στο σημείο ανάρτησης του αεραγωγού και για την εξασφάλιση της συνέχειας 

της μόνωσης. Το εξάρτημα θα κατασκευαστεί από τυποποιημένη θερμομονωτική λωρίδα πλάτους από 75mm 

έως 100mm, αποτελούμενη από αφρώδες ελαστομερές υλικό. Στην εσωτερική πλευρά η ειδική λωρίδα θα 

φέρει ενσωματωμένα ορθογώνια στοιχεία από διογκωμένη πολυουρεθάνη, πυκνότητας 145 Kg/m3, για την 

εξασφάλιση επαρκούς στήριξης και στην εξωτερική πλευρά θα φέρει φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας 

ελάχιστου πάχους 0,6 mm για φράγμα υδρατμών της πολυουρεθάνης. 

Η κόλληση στις ενώσεις θα γίνεται με ειδική κόλλα πολυμερισμού του ιδίου οίκου κατασκευής του 

εξαρτήματος και σύμφωνα με τις οδηγίες του. Όλες οι εφαρμογές θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες 

του κατασκευαστικού οίκου. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης. 

Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά στερέωσης 
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του εξαρτήματος, καθώς και την απαιτούμενη εργασία πλήρους εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. (1 m) Πάχος εξαρτήματος 32 mm (Ενδεικτικού τύπου ARMAFIX ή ισοδύναμου) 

   

  

A.T. : 453   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8052.1.1.1 Ειδικό στήριγμα αεραγωγών κατάλληλο για αεραγωγό με μέγιστη 

διάσταση στήριξης έως 500 mm. 

 

Ειδικό στήριγμα αεραγωγών κατάλληλο για αεραγωγό με μέγιστη διάσταση στήριξης έως 500 mm, 

αποτελούμενο από ράγα γαλβανισμένη βαριάς καταπόνησης (ενδεικτικού τύπου MQ-41 της HILTI), 

ντίζες M10, κατάλληλα εκτονωτικά βύσματα κλπ σύμφωνα με τα σχέδια την Τεχνική περιγραφή και τα 

λοιπά Συμβατικά Τεύχη της μελέτης. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και προσαρμογή του στηρίγματος στην τελική του θέση, 

ελέγχοι και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

 

  

A.T. : 454   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8052.1.1.2 Ειδικό στήριγμα αεραγωγών κατάλληλο για αεραγωγό με μέγιστη 

διάσταση στήριξης από  500 mm έως 1000mm. 

 

Ειδικό στήριγμα αεραγωγών κατάλληλο για αεραγωγό με μέγιστη διάσταση στήριξης από 500 mm έως 

1000mm, αποτελούμενο από ράγα γαλβανισμένη βαριάς καταπόνησης (ενδεικτικού τύπου MQ-41 της 

HILTI), ντίζες M10, κατάλληλα εκτονωτικά βύσματα κλπ σύμφωνα με τα σχέδια την Τεχνική περιγραφή 

και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη της μελέτης. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και προσαρμογή του στηρίγματος στην τελική του θέση, 

ελέγχοι και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

 

 

A.T. : 098   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6107.2.4.1 Μεταλλικές κατασκευές από χάλυβα ψυχράς εξελάσεως γαλβανισμένο 

εν θερμώ, μετά της δαπάνης βαφής με δύο στρώσεις primer ειδικού για γαλβανισμένες επιφάνειες 

 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102 

Μεταλλικές κατασκευές (πλην κουφωμάτων, κλιμάκων και κιγκλιδωμάτων) οποιωνδήποτε συνολικών 

διαστάσεων και σχεδίου, από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα ψυχράς εξελάσεως, οποιωνδήποτε 

διατομών, διαστάσεων και μορφών, πλήρως συναρμολογημένες με οποιαδήποτε μέθοδο, τοποθετημένες 

και βαμμένες με δύο στρώσεις primer ειδικού για γαλβανισμένες επιφάνειες. Η ποιότητα των χαλύβων 

κατασκευής ορίζεται από την Μελέτη και τα Σχέδια του Έργου. Επισημαίνεται ότι σε θέσεις 

συγκολλήσεων επί τόπου του έργου θα γίνεται πλήρης καθαρισμός της γύρω περιοχής (από ίχνη 

οξειδώσεων, κατάλοιπα συγκολλήσεων κλπ), επιμελής λείανση των επιφανειών των συγκολλήσεων και θα 

ακολουθεί τοπικό ψυχρό γαλβάνισμα με ψεκασμό. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας 

εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις λεπτομέρειες των εγκεκριμένων από την Υπηρεσία 

κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της 

Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε 

οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες χρήσης των πάσης 

φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και 

απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών, μικροϋλικών και βοηθητικών 

υλικών κατασκευής, συναρμολόγησης, σύνδεσης, συγκόλλησης, στερέωσης, βαφής ως άνω, σφράγισης 

αρμών κλπ μετά φθοράς και απομείωσης, οι δαπάνες όλων των μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων μέχρι 

την θέση της τελικής ενσωμάτωσης των μεταλλικών κατασκευών στο έργο, οι δαπάνες διάθεσης 

εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, βοηθητικού εξοπλισμού, εργαλείων και ανυψωτικών μέσων 

και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την 

έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας.  

Επιμέτρηση σε χιλιόγραμμα πλήρως περαιωμένης κατασκευής. (1 kg) 
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A.T. : 455   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8552.2.128 Έλεγχοι και ρυθμίσεις όλων των εγκαταστάσεων κλιματισμού του 

κτιρίου ώστε να επιτευχθεί απόλυτα ικανοποιητική λειτουργία όλων των επιμέρους συστημάτων. 

    

Έλεγχοι και ρυθμίσεις όλων των εγκαταστάσεων κλιματισμού  του  κτιρίου  ώστε  να επιτευχθεί  απόλυτα  

ικανοποιητική  λειτουργία  όλων  των  επιμέρους  συστημάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης.Οι 

έλεγχοι και ρυθμίσεις θα γίνουν σύμφωνα με όσα λεπτομερή  περιγράφονται στην ΤΟΤΕΕ 2423  και σύμφωνα  

με όσα αναφέρονται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης και συνοπτικά θα περιλαμβάνουν: 

α.Για τα δίκτυα αεραγωγών: - Έλεγχος πιθανών διαρροών αέρα. - Μέτρηση και ρύθμιση της παροχής αέρα, 

στις μονάδες,  στους  ανεμιστήρες, στα κιβώτια μίξης, στους κύριους  και δευτερεύοντες  κλάδους των  

αεραγωγών,  σε όλα τα στόμια. - Μέτρηση έντασης και τάσης ηλεκτροκινητήρων και ρύθμιση θερμικών. 

- Μέτρηση του αριθμού στροφών όλων των ανεμιστήρων. β.Για τα δίκτυα σωληνώσεων νερού: 

- Σύγκριση  των  τεχνικών  χαρακτηριστικών  των  μηχανημάτων  και συσκευών που προβλέπονται  από  τη  

μελέτη  με  αυτά  των  μηχανημάτων  και  συσκευών που τοποθετήθηκαν. - Καθαρισμός, έκπλυση και 

επαναπλήρωση και εξαερισμός της εγκατάστασης. - Έλεγχος της σωστής λειτουργίας όλων των διατάξεων 

ασφαλείας. Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν με κατάλληλα κατά περίπτωση πιστοποιημένα όργανα 

όπως λεπτομερώς αναφέρονται στην ΤΟΤΕΕ 2423. (Τιμή κατ' αποκοπή) 

   

  

1.2.7. ΙΣΧΥΡΑ - ΚΙΝΗΣΗ 
A.T. : 456   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.13.4 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής  3 Χ 6 

mm2 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια,  προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών 

(κολλάρα, κοχλίες, μούφες,  τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά,  ειδικά  

στηρίγματα κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του  κτιρίου, 

τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και 

πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. (1 m) Διατομής 3 Χ 6 mm2 

 

 

A.T. : 457   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.16.4 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, διατομής  5 Χ 6 

mm2 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου NYY ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών 

(κολλάρα, κοχλίες, μούφες,  τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά,  ειδικά 

στηρίγματα κλπ) επί τόπου  και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο  του κτιρίου, 

τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και 

πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. (1 m) Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 6 mm2 

 

 

A.T. : 458   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.16.5 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, διατομής 5 x 

10 mm2 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια,  προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών 

(κολλάρα, κοχλίες, μούφες,  τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά 

στηρίγματα κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του  κτιρίου, 

τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και 

πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. (1 m) Πενταπολικό Διατομής 5 x 10 mm2 

 

  

A.T. : 459   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.16.6 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, διατομής 5 Χ 

16 mm2 
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   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου  NYY  ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών 

(κολλάρα, κοχλίες, μούφες,  τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά, ειδικά 

στηρίγματα κλπ) επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του  κτιρίου, 

τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και 

πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. (1 m) Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 16 mm2 

 

  

A.T. : 460   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.14.1 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό με ουδέτερη 

μειωμένης διατομής, 3 Χ 25 + 16 mm2 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο  δηλαδή  προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών 

(κολλάρα, κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά,  ειδικά 

στηρίγματα κλπ)  επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του  κτιρίου, 

τοποθέτηση  διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και 

πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. (1 m) Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής 

Διατομής  3 Χ 25 + 16     mm2 

  

  

A.T. : 461   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.14.2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό με ουδέτερη 

μειωμένης διατομής, 3 Χ 35 + 16 mm2 

    

Καλώδιο τύπου NYY ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών 

(κολλάρα, κοχλίες, μούφες,  τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά 

στηρίγματα κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 

τοποθέτηση  διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και 

πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. (1 m) Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής 

Διατομής  3 Χ 35 + 16 mm2 

  

 

A.T. : 462   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.14.4 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό με ουδέτερη 

μειωμένης διατομής,  3 x 70 + 35  mm2 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου NYY  ορατό ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών 

(κολλάρα, κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά 

στηρίγματα κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του  κτιρίου, 

τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και 

πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. (1 m) Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής 

Διατομής 3 x 70 + 35  mm2 

   

  

A.T. : 463   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.11.6 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο, μονοπολικό, διατομής  1 Χ 

16 mm2 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου NYY ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών 

(κολλάρα, κοχλίες, μούφες,  τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά 

στηρίγματα κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του  κτιρίου, 

τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και 

πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. (1 m) Μονοπολικό Διατομής 1 Χ 16 mm2 
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A.T. : 464   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.11.8 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο, μονοπολικό, διατομής  1 Χ 

35 mm2 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια,  προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών 

(κολλάρα, κοχλίες, μούφες,  τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά,  ειδικά  

στηρίγματα κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του  κτιρίου, 

τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και 

πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. (1 m) Μονοπολικό Διατομής  1 Χ 35 mm2 

 

   

A.T. : 465   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.11.11 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο, μονοπολικό, διατομής  1 Χ 

95 mm2 

    

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια,  προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών 

(κολλάρα, κοχλίες, μούφες,  τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά,  ειδικά  

στηρίγματα κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του  κτιρίου, 

τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και 

πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. (1 m) Μονοπολικό Διατομής 1 Χ 95 mm2 

  

  

A.T. : 466   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.11.13 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο, μονοπολικό, διατομής  1 Χ 

150 mm2 αναθεώρησης:  

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια,  προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών 

(κολλάρα, κοχλίες, μούφες,  τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά,  ειδικά  

στηρίγματα κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως 

αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του  κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και 

σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης 

εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. (1 m) Μονοπολικό Διατομής 1 Χ 150 mm2 

  

 

A.T. : 467   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.11.14 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο, μονοπολικό, διατομής 1 Χ 

185 mm2 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια,  προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών 

(κολλάρα, κοχλίες, μούφες,  τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά,  ειδικά  

στηρίγματα κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του  κτιρίου, 

τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και 

πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. (1 m) Μονοπολικό Διατομής 1 Χ 185 mm2 

  

  

A.T. : 468   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.15.5 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο τετραπολικό διατομής  4 x 

10mm2 

    

Καλώδιο τύπου NYY ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών 

(κολλάρα, κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά 

στηρίγματα κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 

τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και 

πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. (1 m) Τετραπολικό διατομής  4 x 10 mm2 
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A.T. : 469   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8757.2.3 Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 25mm2. 

    

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) Πολύκλωνος, διατομής 25mm2 

 

 

A.T. : 470   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8040.31.1.6 Πλαστικός σωλήνας εύκαμπτος, προστασίας καλωδίων,  

πολυαιθυλενίου HDPE 2ης γενιάς (σ.63, MRS 8, PE 80) κατά DIN  8074-8075., 4atm, εξωτερικής 

διαμέτρου Φ 90 mm 

    

Πλαστικός σωλήνας εύκαμπτος, κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο HD PE, 2ης γενιάς (σ.63, MRS 8, 

PE 80), κατά DIN  8074-8075, με πίεση λειτουργίας 4atm, εξωτερικής διαμέτρου Φ 90 mm. 

Ο σωλήνας είναι κατάλληλος για εγκαταστάσεις υπόγειων αλλά και επιφανειακών δικτύων προστασίας 

καλωδίων. Ο σωλήνας θα είναι πλήρως τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης και τα υλικά 

στερέωσης. Δηλαδή: σωλήνας, σύνδεσμοι, και λοιπά απαραίτητα υλικά και μικρουλικά, στον τόπο του έργου 

και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 m) 

 

   

A.T. : 471   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.30.1.9 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή 4 ins πισσαρισμένος εντός 

εδάφους 

    

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη  ετικέττα), πισσαρισμένος εντός 

εδάφους, δηλαδή σιδηροσωλήνας πισσαρισμένος μαζί με κάθε  είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), 

άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι, σχοινί κλπ), 

επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως για παράδοση σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. (1 m) Διαμέτρου 4 ins 

 

 

A.T. : 472   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8749.2.2.7 Φρεάτιο έλξης ή διακλάδωσης υπογείων καλωδίων ή αγωγών, από 

σκυρόδεμα, στεγανό, βάθους 0,50 m έως 1,00 m, διαστάσεων 0,50 x 0,50 m 

 

Φρεάτιο έλξης ή διακλάδωσης υπογείων καλωδίων ή αγωγών, κατασκευασμένο από σκυρόδεμα, στεγανό 

(όπως αναλυτικά περιγράφεται στα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή και τα λοιπά 

συμβατικά τεύχη). Διαστάσεων 0,50 x 0,50 m, βάθους 0,50 m έως 1,00 m, δηλαδή: α) Eκσκαφή σε έδαφος 

γαιώδες ή ημιβραχώδες, με χρήση εργαλείων χειρός ή ελαφρών μηχανημάτων, β) διάστρωση πυθμένα με 

άοπλο σκυρόδεμα C12/16 πάχους 15 cm, γ) δόμηση των πλευρικών επιφανειών πάχους 15 cm, με 

οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 συνήθων κατασκευών, μετά της δαπάνης των τύπων και του οπλισμού B500C 

σε αναλογία 40kg/m3 - με απόκλιση 5%, δ) διαμόρφωση οπών εισόδου και εξόδου καλωδίων, 

ε) επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του 

φρεατίου, στ)εξαγωγή, φόρτωση, μεταφορά προς απόρριψη και απόρριψη των προϊόντων εκσκαφών και 

αχρήστων υλικών σε μέρος που επιτρέπεται από τις Αρχές. Επίσης περιλαμβάνονται το κάλυμμα του 

φρεατίου από χυτοσίδηρο κλάσης B 125 αντοχής 12,5 τόνων με το ανάλογο παρέμβυσμα στεγανοποίησης, ο 

σωλήνας αποστράγγισης Φ50 με μεταλλική σίτα προστασίας, καθώς και όλα τα υλικά βελτίωσης της 

εργασιμότητας του σκυροδέματος και τα αντιδιαβρωτικά πρόσμικτα προστασίας του οπλισμού. (1 τεμ) 

 

   

A.T. : 473   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9302.1.1 Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων, σωλήνων κλπ, σε 

έδαφος γαιώδες ή  ημιβραχώδες 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 

Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων, σωλήνων κλπ πλάτους όφρυος ορύγματος μικροτέρου ή 

μέχρι 1,00m και σε βάθος μέχρι 1,80m με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο εκσκαφής σε ξηρό έδαφος ή μέσα 
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σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε ηρεμία ή υποβιβάζεται με άντληση, που  θα πληρωθεί 

ξεχωριστά, την  μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων  δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται για την 

αναπέταση  των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως 

φορτοεκφορτώσεων, τοπικών μετακινήσεων (οριζόντιων ή  κατακορύφων) και μεταφορών για την 

οριστική απομάκρυνση των προϊόντων που περισεύουν σε θέση που επιτρέπεται από τις Αρμόδιες Αρχές 

ή προσωρινή απόθεση αυτών για την κατασκευή επιχωμάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων 

χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας των μεταφορικών μέσων. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η 

εργασία εκτελέσεως της  επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις πλήρως συμπιεζόμενες 

καθώς και η συσσώρευση των άχρηστων υλικών προς φόρτωση, η φόρτωση, η μεταφορά και η απόρριψη σε 

θέση επιτρεπτή από τις Αρμόδιες Αρχές. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η τοποθέτηση 

εντός του αύλακος των καλωδίων και σωληνώσεων. (1 m3) Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος γαιώδες ή 

ημιβραχώδες 

   

  

A.T. : 184   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2162.1 Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωληνώσεων με άμμο λατομείου 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069 

Έδραση - εγκιβωτισμός και επικάλυψη σωληνώσεων (πλαστικών, PVC, πολυαιθυλενίου, μεταλλικών κλπ) 

δικτύων ή διέλευσης καλωδίων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, με άμμο λατομείου. Η τιμή αφορά 

οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τους όρους της αντίστοιχης 

ισχύουσας Τεχνικής Προδιαγραφής και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και 

σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται: α. Η προμήθεια της άμμου λατομείου. 

β. Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στην θέση εκτέλεσης του 

έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση. γ. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση 

του υλικού στις τάφρους - ορύγματα. δ. Η ισοπέδωση - συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και η 

ελαφρά συμπύκνωση των στρώσεων  εγκιβωτισμού - έτσι ώστε να περιβάλλουν πλήρως τις σωληνώσεις - με 

ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή. Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης 

ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την Μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές 

αγωγών). (1 m3) 

 

 

A.T. : 185   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9305.1.1 Πλέγμα σήμανσης υπόγειων σωληνώσεων και καλωδίων. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 

Πλέγμα σήμανσης υπόγειων σωληνώσεων και καλωδίων. Δηλαδή συνθετικό πλέγμα σήμανσης και 

προστασίας υπογείων καλωδίων και σωληνώσεων πλάτους 30cm, χρώματος κόκκινου για τη σήμανση  

ηλεκτρικών καλωδίων, πορτοκαλί για καλώδια ΟΤΕ, μπλε για σωλήνες ύδρευσης, κίτρινου για σωλήνες 

φωταερίου και καφέ για σωλήνες αποχέτευσης. Ητοι προμήθεια πλέγματος και τοποθέτηση αυτού στη θέση 

που ορίζεται στις λεπτομέρειες των σχεδίων και τις οδηγίες της επίβλεψης. (1 m) 

 

A.T. : 474   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8740.9.7.12 Σχάρα καλωδίων μεταλλική, βαρέως τύπου, από λαμαρίνα 

γαλβανισμένη εν θερμώ μετά την κατασκευή, με πάχος λαμαρίνας 1,50mm, διαστάσεων 600 x 60 mm, 

διάτρητη. 

    

Σχάρα καλωδίων μεταλλική, βαρέως τύπου, κατασκευασμένη από λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ μετά 

την κατασκευή, με συνεχή διάτρηση στη βάση και στα πλευρικά τοιχώματα για δέσιμο και αερισμό των 

καλωδίων, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές, τα σχέδια και τα λοιπά συμβατικά 

τεύχη της μελέτης. Η σχάρα θα είναι σε τεμάχια μήκους τουλάχιστον 3,0 μέτρων, με τις αναλογούσες 

διακλαδώσεις, τους συνδέσμους, τα στηρίγματα και τα λοιπά απαραίτητα εξαρτήματα σύνδεσης και 

στερέωσης και λοιπά μικροϋλικά. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, 

όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών 

υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την 

ασφαλή διέλευση και προστασία της σχάρας,  καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με 
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έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία 

πλήρους τοποθέτησης και σύνδεσης, για παράδοση της σχάρας πλήρως εγκατεστημένης. 

Η σχάρα θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου 

και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών 

Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς 

Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με 

βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, 

μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. (1 m) 

Διαστάσεων 600x60 mm, πάχος λαμαρίνας 1,50mm, διάτρητη. 

 

 

A.T. : 475   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8740.9.7.6 Σχάρα καλωδίων μεταλλική, βαρέως τύπου, από λαμαρίνα 

γαλβανισμένη εν θερμώ μετά την κατασκευή, με πάχος λαμαρίνας 1,50mm, διαστάσεων 300 x 60 mm, 

διάτρητη. 

 

Σχάρα καλωδίων μεταλλική, βαρέως τύπου, κατασκευασμένη από λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ μετά 

την κατασκευή, με συνεχή διάτρηση στη βάση και στα πλευρικά τοιχώματα για δέσιμο και αερισμό των 

καλωδίων, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές, τα σχέδια και τα λοιπά συμβατικά 

τεύχη της μελέτης. Η σχάρα θα είναι σε τεμάχια μήκους τουλάχιστον 3,0 μέτρων, με τις αναλογούσες 

διακλαδώσεις, τους συνδέσμους, τα στηρίγματα και τα λοιπά απαραίτητα εξαρτήματα σύνδεσης και 

στερέωσης και λοιπά μικροϋλικά. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, 

όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών 

υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την 

ασφαλή διέλευση και προστασία της σχάρας,  καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία 

πλήρους τοποθέτησης και σύνδεσης, για παράδοση της σχάρας πλήρως εγκατεστημένης. Η σχάρα θα πρέπει 

να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης 

με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των 

σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια 

δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την 

Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας 

Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.  (1 m)  Διαστάσεων 300x60 mm, πάχος λαμαρίνας 1,50mm, 

διάτρητη. 

 

   

A.T. : 476   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8740.9.7.3 Σχάρα καλωδίων μεταλλική, βαρέως τύπου, από λαμαρίνα 

γαλβανισμένη εν θερμώ μετά την κατασκευή, με πάχος λαμαρίνας 1,50mm, διαστάσεων 150 x 60 mm, 

διάτρητη. 

    

Σχάρα καλωδίων μεταλλική, βαρέως τύπου, κατασκευασμένη από λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ μετά 

την κατασκευή, με συνεχή διάτρηση στη βάση και στα πλευρικά τοιχώματα για δέσιμο και αερισμό των 

καλωδίων, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές, τα σχέδια και τα λοιπά συμβατικά 

τεύχη της μελέτης. Η σχάρα θα είναι σε τεμάχια μήκους τουλάχιστον 3,0 μέτρων, με τις αναλογούσες 

διακλαδώσεις, τους συνδέσμους, τα στηρίγματα και τα λοιπά απαραίτητα εξαρτήματα σύνδεσης και 

στερέωσης και λοιπά μικροϋλικά. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, 

όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών 

υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την 

ασφαλή διέλευση και προστασία της σχάρας,  καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία 

πλήρους τοποθέτησης και σύνδεσης, για παράδοση της σχάρας πλήρως εγκατεστημένης. 

Η σχάρα θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου 

και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών 
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Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς 

Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με 

βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, 

μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

(1 m)Διαστάσεων 150x60 mm, πάχος λαμαρίνας 1,50mm, διάτρητη. 

 

   

A.T. : 477   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8740.9.7.2 Σχάρα καλωδίων μεταλλική, βαρέως τύπου, από λαμαρίνα 

γαλβανισμένη εν θερμώ μετά την κατασκευή, με πάχος λαμαρίνας 1,50mm, διαστάσεων 100 x 60 mm, 

διάτρητη. 

 

Σχάρα καλωδίων μεταλλική, βαρέως τύπου, κατασκευασμένη από λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ μετά 

την κατασκευή, με συνεχή διάτρηση στη βάση και στα πλευρικά τοιχώματα για δέσιμο και αερισμό των 

καλωδίων, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές, τα σχέδια και τα λοιπά συμβατικά 

τεύχη της μελέτης. Η σχάρα θα είναι σε τεμάχια μήκους τουλάχιστον 3,0 μέτρων, με τις αναλογούσες 

διακλαδώσεις, τους συνδέσμους, τα στηρίγματα και τα λοιπά απαραίτητα εξαρτήματα σύνδεσης και 

στερέωσης και λοιπά μικροϋλικά. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, 

όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών 

υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την 

ασφαλή διέλευση και προστασία της σχάρας,  καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία 

πλήρους τοποθέτησης και σύνδεσης, για παράδοση της σχάρας πλήρως εγκατεστημένης. 

Η σχάρα θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου 

και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών 

Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς 

Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με 

βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος 

τηςυρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, 

μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

(1 m) Διαστάσεων 100x60 mm,  πάχος λαμαρίνας 1,50mm, διάτρητη. 

 

 

A.T. : 478   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8740.51.2.8 Καπάκι σχάρας καλωδίων, μεταλλικό, από λαμαρίνα γαλβανισμένη εν 

θερμώ μετά την κατασκευή κατά EN ISO 1461, με πάχος λαμαρίνας 1,5mm και πλάτους 600 mm. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 

Καπάκι σχάρας καλωδίων, μεταλλικό, κατασκευασμένο από λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ μετά την 

κατασκευή του, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές, τα σχέδια και τα λοιπά συμβατικά 

τεύχη της μελέτης. Το καπάκι θα είναι σε τεμάχια μήκους τριών (3) μέτρων, με τις αναλογούσες καμπύλες, 

τους συνδέσμους, τα μάνδαλα, τα στηρίγματα και τα λοιπά απαραίτητα εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης 

και λοιπά μικροϋλικά. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία πλήρους τοποθέτησης και σύνδεσης. Το 

καπάκι σχάρας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου 

και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών 

Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς 

Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από 

το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής  

Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της 

αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.  (1 m) Πλάτους 600 mm, πάχος λαμαρίνας 

1,5mm. 

   

A.T. : 479   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8740.51.2.5 Καπάκι σχάρας καλωδίων, μεταλλικό, από λαμαρίνα γαλβανισμένη εν 

θερμώ μετά την κατασκευή κατά EN ISO 1461, με πάχος λαμαρίνας 1,5mm και πλάτους 300 mm. 
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   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 

Καπάκι σχάρας καλωδίων, μεταλλικό, κατασκευασμένο από λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ μετά την 

κατασκευή του, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές, τα σχέδια και τα λοιπά 

συμβατικά τεύχη της μελέτης. Το καπάκι θα είναι σε τεμάχια μήκους τριών (3) μέτρων, με τις αναλογούσες 

καμπύλες, τους συνδέσμους, τα μάνδαλα, τα στηρίγματα και τα λοιπά απαραίτητα εξαρτήματα σύνδεσης και 

στερέωσης και λοιπά μικροϋλικά. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία πλήρους τοποθέτησης και 

σύνδεσης. Το καπάκι σχάρας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά 

ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών 

και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες 

Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με 

βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, 

μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. (1 m) 

Πλάτους 300 mm, πάχος λαμαρίνας 1,5mm. 

 

  

A.T. : 480   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8740.51.2.2 Καπάκι σχάρας καλωδίων, μεταλλικό, από λαμαρίνα γαλβανισμένη εν 

θερμώ μετά την κατασκευή, με πάχος λαμαρίνας 1,5mm και πλάτους 100 mm. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 

Καπάκι σχάρας καλωδίων, μεταλλικό, κατασκευασμένο από λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ μετά την 

κατασκευή του, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές, τα σχέδια και τα λοιπά συμβατικά 

τεύχη της μελέτης.  Το καπάκι θα είναι σε τεμάχια μήκους τριών (3) μέτρων, με τις αναλογούσες καμπύλες, 

τους  συνδέσμους, τα μάνδαλα, τα στηρίγματα και τα λοιπά απαραίτητα εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης 

και λοιπά μικροϋλικά. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία πλήρους τοποθέτησης και σύνδεσης. 

Το καπάκι σχάρας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού 

ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και 

Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές 

(Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με 

βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, 

μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

(1 m) Πλάτους 100 mm, πάχος λαμαρίνας 1,5mm. 

   

  

A.T. : 481   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8740.26.1.12 Σκάλα καλωδίων μεταλλική, βαρέως τύπου, από λαμαρίνα 

γαλβανισμένη εν θερμώ μετά την κατασκευή κατά EN ISO 1461, με πάχος λαμαρίνας 1,5mm, 

διαστάσεων 600x60 mm. 

    

Σκάλα καλωδίων μεταλλική, βαρέως τύπου, κατασκευασμένη από λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ μετά 

την κατασκευή, με πάχος λαμαρίνας 1,5mm. Η σκάλα θα είναι σε τεμάχια μήκους τουλάχιστον 3,0 μέτρων, με 

τις αναλογούσες διακλαδώσεις, τους συνδέσμους, τα στηρίγματα και τα λοιπά απαραίτητα εξαρτήματα 

σύνδεσης και στερέωσης και λοιπά μικροϋλικά και θα είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικό χώρο ή σε 

εσωτερικό με υγρή ατμόσφαιρα, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές, τα σχέδια και τα 

λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες 

εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως 

δομικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για 

την ασφαλή διέλευση και προστασία της σχάρας, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή 

με έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία 

πλήρους τοποθέτησης και σύνδεσης, για παράδοση της σκάλας πλήρως εγκατεστημένης. 

Η σκάλα καλωδίων θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού 

ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και 

Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές 

(Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με 

βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 
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Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, 

μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

(1 m) Διαστάσεων 600x60 mm, πάχος λαμαρίνας 1,5mm. 

 

   

A.T. : 482   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8177.1 Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών, επίτοιχη, πλήρης 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39 

Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών, επίτοιχη, ισχύος 2,0 KW, μονοφασικός 220 - 240V/50Hz, 

αθόρυβης λειτουργίας, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση με το δίκτυο 

ηλεκτρικού ρεύματος, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που  χρειάζονται, δοκιμή και παράδοση σε 

πλήρη λειτουργία.  

(1 τεμ) 

   

A.T. : 483   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8740.11.4.5 Πλαστικό κανάλι καλωδίων διαστάσεων 150 x 50 mm, διμερές 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικό κανάλι καλωδίων, διαστάσεων 150 x 50 mm, διμερές, σε τεμάχια των δύο μέτρων, για ευθεία 

συναρμολόγηση με τα ανάλογα εξαρτήματα (καμπύλες, γωνίες, τάπες, διαχωριστικά κάθε είδους κ.λ.π) 

καθώς και το αντίστοιχο καπάκι κλεισίματος, στηρίγματα και λοιπά μικροϋλικά εγκατάστασης (ενδεικτικού 

τύπου DLP της Legrand ή ισοδύναμου). Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία πλήρους εγκατάστασης 

και συναρμολόγησης, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 m) 

   

  

A.T. : 484   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8997.1.10 Σημείο ρευματοληψίας διμερές,  με ρευματοδότη SCHUKO χωνευτό ή 

επίτοιχο ή  επί πλαστικού  καναλιού ή σε ενδοδαπέδιο κουτί κλπ, απλό ή στεγανό και τα 

αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Σημείο ρευματοληψίας διμερές, με ρευματοδότη κατάλληλο για χωνευτή ή επίτοιχη τοποθέτηση ή για 

τοποθέτηση επί πλαστικού καναλιού ή σε ενδοδαπέδιο κουτί κλπ, απλό ή στεγανό. Το σημείο 

ρευματοληψίας περιλαμβάνει : - Ένα ρευματοδότη SCHUKO διμερή (χωνευτό ή επίτοιχο ή επί πλαστικού 

καναλιού, ή σε ενδοδαπέδιο κουτί κλπ), απλό ή στεγανό, χρώματος και μηχανισμού αναλόγου προς την 

χρήση του (ΔΕΗ - Η/Ζ - UPS) σύμφωνα με τα σχέδια την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα λοιπά 

συμβατικά τεύχη της μελέτης. - Τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από πλαστικό σωλήνα ευθύ και 

σπιράλ ανηγμένα σε πλαστικό σωλήνα ευθύ διαμέτρου 16 mm, το αντίστοιχο καλώδιο τροφοδοσίας και τα 

κουτιά διακλάδωσης και οργάνων πάσης φύσεως σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης την τεχνική περιγραφή, 

προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης. Ακόμη, στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι 

δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες,  όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης των τοίχων-πλακών-  

υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο 

υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της 

πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με έντεχνο τρόπο,  σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. 

(Μέγιστο μήκος εγκατάστασης 35m). Δεν περιλαμβάνεται η αναλογία μεταλλικής σχάρας και πλαστικού 

καναλιού που αποτιμώνται χωριστά. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση όλων των 

παραπάνω, έλεγχοι και δοκιμές για παράδοση του σημείου ρευματοληψίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(1 τεμ) 

  

  

A.T. : 485   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8997.10.1.4 Σημείο ρευματοληψίας,  με ρευματοδότη βιομηχανικού τύπου, επίτοιχο, 

στεγανό IP 44, μονοφασικό ή τριφασικό, 16Α/32Α και τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 
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Σημείο ρευματοληψίας, με ρευματοδότη κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση. Το σημείο ρευματοληψίας 

περιλαμβάνει: 

- Ένα ρευματοδότη βιομηχανικού τύπου, κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση, στεγανό με βαθμό 

προστασίας IP 44, μονοφασικό ή τριφασικό, έντασης 16Α/32Α, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια της μελέτης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. 

- Τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ ανηγμένα σε 

πλαστικό σωλήνα ευθύ διαμέτρου 23 mm, το αντίστοιχο καλώδιο τροφοδοσίας και τα κουτιά 

διακλάδωσης και οργάνων πάσης φύσεως, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης την Τεχνική Περιγραφή τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης. 

Ακόμη, στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες,  όπου 

απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης των τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών 

υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την 

ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή 

με έντεχνο τρόπο,  σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. (Μέγιστο μήκος εγκατάστασης 35m). 

Δεν περιλαμβάνεται η  αναλογία μεταλλικής  σχάρας και πλαστικού καναλιού που αποτιμώνται 

χωριστά. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση όλων των παραπάνω, έλεγχοι και δοκιμές 

για παράδοση του σημείου ρευματοληψίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(Ενδεικτικού τύπου P17 TEMPRA της LEGRAND ή ισοδύναμου) 

 

 

A.T. : 486   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8766.101.3.2 Ηλεκτρική παροχή με καλώδιο ΝΥΜ ή ΝΥΥ 3x1,5mm2 έως 3x2,5mm2, 

πάσης φύσεως μηχανήματος ή ηλεκτρικής συσκευής, υποπινάκων, αντλιών κλπ 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

Ηλεκτρική παροχή με καλώδιο ΝΥΜ ή ΝΥΥ 3x1,5mm2 έως 3x2,5mm2, πάσης φύσεως μηχανήματος ή 

ηλεκτρικής συσκευής, υποπινάκων, ΚΚΜ, οργάνων αυτοματισμού, αντλιών κλπ, που περιλαμβάνει: 

- Tο τροφοδοτικό καλώδιο τύπου ΝΥΜ ή ΝΥΥ 3x1,5mm2 έως 3x2,5mm2, τις πάσης φύσεως σωληνώσεις 

προστασίας του καλωδίου (χωνευτές ή εξωτερικές), τα κουτιά διακλάδωσης, όλα τα απαραίτητα υλικά 

και μικροϋλικά σύνδεσης και στήριξης, πλήρως εγκατεστημένο και συνδεδεμένο στον αντίστοιχο 

ηλεκτρικό πίνακα και στο μηχάνημα που τροφοδοτεί, σύμφωνα με τα Σχέδια της μελέτης την Τεχνική 

Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης. 

- Ακόμη, στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, 

ήτοι: της διάτρησης των τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και  γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, 

της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή 

διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή 

με έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. (Μέγιστο μήκος εγκατάστασης 20m). 

Δεν περιλαμβάνεται η αναλογία μεταλλικής σχάρας και πλαστικού καναλιού που αποτιμώνται χωριστά. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση όλων των παραπάνω, έλεγχοι και δοκιμές, για 

παράδοση της ηλεκτρικής παροχής σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

 

 

A.T. : 487   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8766.101.3.3 Ηλεκτρική παροχή με καλώδιο ΝΥΜ ή ΝΥΥ 3 x 4mm2, πάσης φύσεως 

μηχανήματος ή ηλεκτρικής συσκευής, υποπινάκων, αντλιών κλπ 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

Ηλεκτρική παροχή με καλώδιο ΝΥΜ ή ΝΥΥ 3 x 4mm2, πάσης φύσεως μηχανήματος ή ηλεκτρικής συσκευής, 

υποπινάκων, ΚΚΜ, οργάνων αυτοματισμού, αντλιών κλπ, που περιλαμβάνει: 

- Tο τροφοδοτικό καλώδιο τύπου ΝΥΜ ή ΝΥΥ 3 x 4mm2, τις πάσης φύσεως σωληνώσεις προστασίας του 

καλωδίου (χωνευτές ή εξωτερικές), τα κουτιά διακλάδωσης, όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά 

σύνδεσης και στήριξης, πλήρως εγκατεστημένο και συνδεδεμένο στον αντίστοιχο ηλεκτρικό πίνακα και 

στο μηχάνημα που τροφοδοτεί, σύμφωνα με τα Σχέδια της μελέτης την Τεχνική Περιγραφή, τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης. 

- Ακόμη, στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, 

ήτοι: της διάτρησης των τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και  γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, 

της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή 

διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή 
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με έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. (Μέγιστο μήκος εγκατάστασης 20m). 

Δεν περιλαμβάνεται η αναλογία μεταλλικής σχάρας και πλαστικού καναλιού που αποτιμώνται χωριστά. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση όλων των παραπάνω, έλεγχοι και δοκιμές, για 

παράδοση της ηλεκτρικής παροχής σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 488   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9343.2.6.9 Πλάκα γείωσης χάλκινη  (Cu) διαστάσεων 500x500x5mm, με χάλκινο 

πολύκλωνο αγωγό 35 mm2 μήκους περίπου 1,00m, με αλουμινοθερμική συγκόλληση. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 

Πλάκα γείωσης, κατασκευασμένη από χαλκό (Cu), ο οποία συνοδεύεται από χάλκινο πολύκλωνο αγωγό 35 

mm2 μήκους περίπου 1,00m, συνδεδεμένα μεταξύ τους με αλουμινοθερμική συγκόλληση. Οι διαστάσεις 

της πλάκας είναι 500x500x5mm. Η πλάκα θα πρέπει να έχει υποστεί με επιτυχία όλες τις προβλεπόμενες 

εργαστηριακές δοκιμές περιβαλλοντικές και ηλεκτρικές με κεραυνικό ρεύμα 100kA, κυματομορφής 10/350μs, 

σε όλες τις μορφές σύνδεσης που θα πραγματοποιηθούν στο έργο. Η πραγματοποίηση των ανωτέρω 

δοκιμών θα αποδεικνύεται με το Δελτίο Αποτελεσμάτων Δοκιμών. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση στον τόπο του έργου, εγκατάσταση και σύνδεση στο δίκτυο και 

έλεγχοι, με όλα τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά και εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. 

Η πλάκα γείωσης, θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού 

ελέγχου και δοκιμών και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων 

Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από 

Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και 

διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα 

διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for 

Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) 

αυτής. (1 τεμ) 

 

  

A.T. : 489   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.211 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΦΝ-1.1 

    

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη: Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή τοποθέτηση 

σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. Κατάλληλη θέση στο 

εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα συνδεσμολογίας του 

πίνακα. Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του έργου, ώστε να μπορεί 

να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές 

προδιαγραφές και το αντίστοιχο μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής παραγωγής πλήρως 

κατασκευασμένος σε εργοστάσιο με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), 

των μικροϋλικών, ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  απαιτούνται για την 

εύρυθμη λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη με πακτούμενα 

σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης και 

αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποιητικό ISO και ο πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά 

σειράς και δοκιμών σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα :   ΦΝ-1.1  

προστασίας  IP 31  με κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 
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A.T. : 490   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.212 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΦΝ-1.2 

    

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη: Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή τοποθέτηση 

σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά.  Μεταλλική πλάκα. Κατάλληλη θέση στο 

εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα συνδεσμολογίας του 

πίνακα. Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του έργου, 

ώστε να μπορεί να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική 

περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και το αντίστοιχο μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής 

παραγωγής πλήρως κατασκευασμένος σε εργοστάσιο με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, 

ενδεικτικές λυχνίες κλπ), των μικροϋλικών, ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  

απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη 

με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης 

και αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO και ο πίνακας να συνοδεύεται από 

τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά σειράς και δοκιμών σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς 

κανονισμούς). (1 τεμ)  Ονομασία Ηλ.πίνακα :   ΦΝ-1.2  προστασίας  IP 31  με κλειστή την πόρτα και 

τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

 

   

A.T. : 491   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.213 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΦΝ-1.3 

    

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα παρακάτω 

μέρη: Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή τοποθέτηση σύμφωνα με τα 

σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. Κατάλληλη θέση στο εσωτερικό της 

πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα συνδεσμολογίας του πίνακα. 

Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του έργου, ώστε να μπορεί να 

δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές 

προδιαγραφές και το αντίστοιχο μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής παραγωγής πλήρως 

κατασκευασμένος σε εργοστάσιο με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), 

των μικροϋλικών, ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  απαιτούνται για την 

εύρυθμη λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη με πακτούμενα 

σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης και 

αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποιητικό ISO και ο πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά 

σειράς και δοκιμών σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα :                               

ΦΝ-1.3  προστασίας  IP 31  με κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 
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A.T. : 492   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.214  Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΦΝ-1.4 

 

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη: Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή τοποθέτηση 

σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. Κατάλληλη θέση στο 

εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα συνδεσμολογίας του 

πίνακα. Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του έργου, ώστε να μπορεί 

να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές 

προδιαγραφές και το αντίστοιχο μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής παραγωγής πλήρως 

κατασκευασμένος σε εργοστάσιο με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), 

των μικροϋλικών, ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  απαιτούνται για την 

εύρυθμη λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη με πακτούμενα 

σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης και 

αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποιητικό ISO και ο πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά 

σειράς και δοκιμών σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα :                               

ΦΝ-1.4  προστασίας  IP 31  με κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

 

 

A.T. : 493   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.215 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΦΝ-2.1 

    

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη: 

Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή τοποθέτηση σύμφωνα με τα 

σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. Κατάλληλη θέση στο εσωτερικό της 

πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα συνδεσμολογίας του πίνακα. 

Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του έργου, ώστε να μπορεί να 

δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές 

προδιαγραφές και το αντίστοιχο μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής παραγωγής πλήρως 

κατασκευασμένος σε εργοστάσιο με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), 

των μικροϋλικών, ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  απαιτούνται για την 

εύρυθμη λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη με πακτούμενα 

σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης και 

αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

(Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO και ο 

πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά σειράς και δοκιμών 

σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα :  ΦΝ-2.1  προστασίας  IP 31  με 

κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 
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A.T. : 494   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.216  Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΦΝ-2.1.1 

 

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη: Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή 

τοποθέτηση σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. 

Κατάλληλη θέση στο εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα 

συνδεσμολογίας του πίνακα. Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του 

έργου, ώστε να μπορεί να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική 

περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και το αντίστοιχο μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής 

παραγωγής πλήρως κατασκευασμένος σε εργοστάσιο με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, 

ενδεικτικές λυχνίες κλπ), των μικροϋλικών, ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  

απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη 

με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης 

και αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποιητικό ISO και  ο πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά 

σειράς και δοκιμών σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα :                             

ΦΝ-2.1.1  προστασίας  IP 31  με κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

 

   

A.T. : 495   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.217 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και 

μορφοσίδηρο Ηλεκτρικός Πίνακας ΦΝ-2.2 

 

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη: Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή τοποθέτηση 

σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. Κατάλληλη θέση στο 

εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα συνδεσμολογίας του 

πίνακα. Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του έργου, ώστε να μπορεί 

να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές 

προδιαγραφές και το αντίστοιχο μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής παραγωγής πλήρως 

κατασκευασμένος σε εργοστάσιο με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), 

των μικροϋλικών, ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  απαιτούνται για την 

εύρυθμη λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη με πακτούμενα 

σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης και  

αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποιητικό ISO και ο πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά 

σειράς και δοκιμών σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα :  ΦΝ-2.2  

προστασίας  IP 31  με κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

 

 

A.T. : 496   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.218  Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΦΝ-2.2.1 
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Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη: Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή 

τοποθέτηση σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. 

Κατάλληλη θέση στο εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα 

συνδεσμολογίας του πίνακα. Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του 

έργου, ώστε να μπορεί να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και το αντίστοιχο 

μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής παραγωγής πλήρως κατασκευασμένος σε εργοστάσιο 

με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), των μικροϋλικών, 

ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  απαιτούνται για την εύρυθμη 

λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη με πακτούμενα 

σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης και 

αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO και ο 

πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά σειράς και δοκιμών 

σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα :  ΦΝ-2.2.1  προστασίας  IP 31  

με κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

 

  

A.T. : 497   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.219  Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΦΝ-2.2.2 

 

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη: Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή τοποθέτηση 

σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. Κατάλληλη θέση στο 

εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα συνδεσμολογίας του 

πίνακα. Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του έργου, ώστε να μπορεί 

να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές 

προδιαγραφές και το αντίστοιχο μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής παραγωγής πλήρως 

κατασκευασμένος σε εργοστάσιο με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), 

των μικροϋλικών, ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  απαιτούνται για την 

εύρυθμη λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη με πακτούμενα 

σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης και 

αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και  

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποιητικό ISO και ο πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά 

σειράς και δοκιμών σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα : ΦΝ-2.2.2  

προστασίας  IP 31  με κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

 

   

A.T. : 498   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.220 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΦΝ-2.3 

    

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 
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ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη: Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή 

τοποθέτηση σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. 

Μεταλλική πλάκα. Κατάλληλη θέση στο εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο 

το διάγραμμα συνδεσμολογίας του πίνακα. Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την 

ολοκλήρωση του έργου, ώστε να μπορεί να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και το αντίστοιχο 

μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής παραγωγής πλήρως κατασκευασμένος σε εργοστάσιο 

με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), των μικροϋλικών, 

ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  απαιτούνται για την εύρυθμη 

λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη με πακτούμενα 

σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης και 

αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποιητικό ISO και ο πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά 

σειράς και δοκιμών σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ)  Ονομασία Ηλ.πίνακα :                  

ΦΝ-2.3  προστασίας  IP 31  με κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

 

 

A.T. : 499   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.221 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΦΝ-3.1 

 

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη: Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή 

τοποθέτηση σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. 

Κατάλληλη θέση στο εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθείπλαστικοποιημένο το διάγραμμα 

συνδεσμολογίας του πίνακα. Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του 

έργου,ώστε να μπορεί να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και το αντίστοιχο 

μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής παραγωγής πλήρως κατασκευασμένος σε εργοστάσιο 

με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), των μικροϋλικών, 

ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  απαιτούνται για την εύρυθμη 

λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη με πακτούμενα 

σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης και 

αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

(Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO και ο 

πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά σειράς και δοκιμών 

σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα :  ΦΝ-3.1  προστασίας  IP 31  με 

κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

 

  

A.T. : 500   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.222 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΦΝ-3.1.1 

 

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 
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πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη: Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή 

τοποθέτηση σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. 

Μεταλλική πλάκα. Κατάλληλη θέση στο εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί 

πλαστικοποιημένο το διάγραμμα συνδεσμολογίας του πίνακα. Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 

30% μετά την ολοκλήρωση του έργου, ώστε να μπορεί να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και το αντίστοιχο 

μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής παραγωγής πλήρως κατασκευασμένος σε εργοστάσιο 

με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), των μικροϋλικών, 

ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  απαιτούνται για την εύρυθμη 

λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη με πακτούμενα 

σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης και 

αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποιητικό ISO και ο πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά 

σειράς και δοκιμών σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα :  ΦΝ-3.1.1  

προστασίας  IP 31  με κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

 

  

A.T. : 501   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.223 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΦΝ-3.2 

 

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη: Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή 

τοποθέτηση σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. 

Κατάλληλη θέση στο εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα 

συνδεσμολογίας του πίνακα. Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του 

έργου, ώστε να μπορεί να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και το αντίστοιχο 

μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής παραγωγής πλήρως κατασκευασμένος σε εργοστάσιο 

με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), των μικροϋλικών, 

ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  απαιτούνται για την εύρυθμη 

λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη με πακτούμενα 

σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης και 

αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποιητικό ISO και ο πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά 

σειράς και δοκιμών σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα :   ΦΝ-3.2  

προστασίας  IP 31  με κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

 

 

A.T. : 502   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.224  Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΦΝ-3.3 

 

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 
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παρακάτω μέρη: Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή τοποθέτηση 

σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. 

Κατάλληλη θέση στο εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα 

συνδεσμολογίας του πίνακα. Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του 

έργου, ώστε να μπορεί να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και το αντίστοιχο 

μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής παραγωγής πλήρως κατασκευασμένος σε εργοστάσιο 

με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), των μικροϋλικών, 

ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  απαιτούνται για την εύρυθμη 

λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη με πακτούμενα 

σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης και 

αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποιητικό ISO και ο πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά 

σειράς και δοκιμών σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα :                            

ΦΝ-3.3  προστασίας  IP 31  με κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

 

  

A.T. : 503   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.225 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΦΝ-4.1 

 

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη: Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή τοποθέτηση 

σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. Κατάλληλη θέση στο 

εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα συνδεσμολογίας του 

πίνακα. Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του έργου, ώστε να μπορεί 

να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές 

προδιαγραφές και το αντίστοιχο μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής παραγωγής πλήρως 

κατασκευασμένος σε εργοστάσιο με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), 

των μικροϋλικών, ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  απαιτούνται για την 

εύρυθμη λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη με πακτούμενα 

σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης και 

αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποιητικό ISO και ο πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά 

σειράς και δοκιμών σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα :                               

ΦΝ-4.1  προστασίας  IP 31  με κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

 

   

  

A.T. : 504   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.226 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΦΝ-4.2 

 

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη:  Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή τοποθέτηση 

σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. 
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Κατάλληλη θέση στο εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα 

συνδεσμολογίας του πίνακα. Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του 

έργου, ώστε να μπορεί να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική 

περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και το αντίστοιχο μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής 

παραγωγής πλήρως κατασκευασμένος σε εργοστάσιο με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, 

ενδεικτικές λυχνίες κλπ), των μικροϋλικών, ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  

απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη 

με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης 

και αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποιητικό ISO και ο πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά 

σειράς και δοκιμών σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα :                               

ΦΝ-4.2  προστασίας  IP 31  με κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

 

 

A.T. : 505   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.227 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΦΕ-1.1 

 

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη:  Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή τοποθέτηση 

σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. Κατάλληλη θέση στο 

εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα συνδεσμολογίας του 

πίνακα. Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του έργου, 

ώστε να μπορεί να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική 

περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και το αντίστοιχο μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής 

παραγωγής πλήρως κατασκευασμένος σε εργοστάσιο με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, 

ενδεικτικές λυχνίες κλπ), των μικροϋλικών, ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  

απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη 

με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης 

και  αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποιητικό ISO και ο  πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά 

σειράς και δοκιμών σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς).  (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα :                               

ΦΕ-1.1  προστασίας  IP 31  με κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

 

 

A.T. : 506    

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.228 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΦΕ-1.2 

 

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη: Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή τοποθέτηση 

σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. Κατάλληλη θέση στο 

εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα συνδεσμολογίας του 

πίνακα. Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του έργου, ώστε να μπορεί 

να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές 

προδιαγραφές και το αντίστοιχο μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής παραγωγής πλήρως 
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κατασκευασμένος σε εργοστάσιο με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), 

των μικροϋλικών, ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  απαιτούνται για την 

εύρυθμη λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη με πακτούμενα 

σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης και 

αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποιητικό ISO και ο πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά 

σειράς και δοκιμών σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα :   ΦΕ-1.2  

προστασίας  IP 31  με κλειστή την  πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

  

  

A.T. : 507   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.229 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΦΕ-1.3 

 

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη: Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή τοποθέτηση 

σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. Κατάλληλη θέση στο 

εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα συνδεσμολογίας του 

πίνακα. Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του έργου, ώστε να μπορεί 

να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές 

προδιαγραφές και το αντίστοιχο μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής παραγωγής πλήρως 

κατασκευασμένος σε εργοστάσιο με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), 

των μικροϋλικών, ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  απαιτούνται για την 

εύρυθμη λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη με πακτούμενα 

σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης και 

αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποιητικό ISO και ο πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά 

σειράς και δοκιμών σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα : ΦΕ-1.3  

προστασίας  IP 31  με κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

 

 

A.T. : 508   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.230 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΦΕ-1.4 

 

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη: Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή τοποθέτηση 

σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. Κατάλληλη θέση στο 

εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα συνδεσμολογίας του 

πίνακα. Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του έργου, ώστε να μπορεί 

να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές 

προδιαγραφές και το αντίστοιχο μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής παραγωγής πλήρως 

κατασκευασμένος σε εργοστάσιο με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), 

των μικροϋλικών, ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  απαιτούνται για την 

εύρυθμη λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη με πακτούμενα 

σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης και 
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αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και  

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποιητικό ISO και ο πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά 

σειράς και δοκιμών σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα :                               

ΦΕ-1.4  προστασίας  IP 31  με κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

 

  

A.T. : 509   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.231 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΦΕ-2.1 

 

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη: Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή τοποθέτηση 

σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. Κατάλληλη θέση στο 

εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα συνδεσμολογίας του 

πίνακα. Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του έργου, 

ώστε να μπορεί να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και το αντίστοιχο 

μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής παραγωγής πλήρως κατασκευασμένος σε εργοστάσιο 

με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), των μικροϋλικών, 

ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  απαιτούνται για την εύρυθμη 

λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη με πακτούμενα 

σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης και 

αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποιητικό ISO και ο πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά 

σειράς και δοκιμών σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα :                               

ΦΕ-2.1  προστασίας  IP 31  με κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

 

   

A.T. : 510   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.232 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΦΕ-2.1.1 

 

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη: Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή τοποθέτηση 

σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. Κατάλληλη θέση στο 

εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα συνδεσμολογίας του 

πίνακα. Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του έργου, ώστε να μπορεί 

να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές 

προδιαγραφές και το αντίστοιχο μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής παραγωγής πλήρως 

κατασκευασμένος σε εργοστάσιο με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), 

των μικροϋλικών, ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  απαιτούνται για την 

εύρυθμη λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη με πακτούμενα 

σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης και 

αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
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(Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO και ο 

πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά σειράς και δοκιμών 

σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα :   ΦΕ-2.1.1  προστασίας  IP 31  

με κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

 

 

A.T. : 511   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.233 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και 

μορφοσίδηρο Ηλεκτρικός Πίνακας ΦΕ-2.1.2 

 

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη: Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή τοποθέτηση 

σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. Κατάλληλη θέση στο 

εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα συνδεσμολογίας του 

πίνακα. Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του έργου, ώστε να μπορεί 

να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές 

προδιαγραφές και το αντίστοιχο μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής παραγωγής πλήρως 

κατασκευασμένος σε εργοστάσιο με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), 

των μικροϋλικών, ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  απαιτούνται για την 

εύρυθμη λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη με πακτούμενα 

σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης και 

αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποιητικό ISO και ο πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά 

σειράς και δοκιμών σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα :                             

ΦΕ-2.1.2  προστασίας  IP 31  με κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

 

 

A.T. : 512   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.234 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΦΕ-2.2 

 

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα παρακάτω 

μέρη: Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή τοποθέτηση σύμφωνα με τα 

σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. Κατάλληλη θέση στο εσωτερικό της 

πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα συνδεσμολογίας του πίνακα. 

Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του έργου, ώστε να μπορεί να 

δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές 

προδιαγραφές και το αντίστοιχο μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής παραγωγής πλήρως 

κατασκευασμένος σε εργοστάσιο με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), 

των μικροϋλικών, ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  απαιτούνται για την 

εύρυθμη λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη με πακτούμενα 

σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης και 

αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO και ο 

πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά σειράς και δοκιμών 
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σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα :  ΦΕ-2.2  προστασίας  IP 31  με 

κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

 

   

A.T. : 513   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.235 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΦΕ-2.2.1 

 

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη: Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή τοποθέτηση 

σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. Κατάλληλη θέση στο 

εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα συνδεσμολογίας του 

πίνακα. Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του έργου, ώστε να μπορεί 

να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές 

προδιαγραφές και το αντίστοιχο μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής παραγωγής πλήρως 

κατασκευασμένος σε εργοστάσιο με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), 

των μικροϋλικών, ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  απαιτούνται για την 

εύρυθμη λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη με πακτούμενα 

σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης και 

αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO και ο 

πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά σειράς και δοκιμών 

σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα :  ΦΕ-2.2.1  προστασίας  IP 31  

με κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

 

   

A.T. : 514   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.236 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΦΕ-2.2.2 

 

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το  

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη: Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή τοποθέτηση 

σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. Κατάλληλη θέση στο 

εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα συνδεσμολογίας του 

πίνακα. Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του έργου, ώστε να μπορεί 

να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές 

προδιαγραφές και το αντίστοιχο μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής παραγωγής πλήρως 

κατασκευασμένος σε εργοστάσιο με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), 

των μικροϋλικών, ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  απαιτούνται για την 

εύρυθμη λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη με πακτούμενα 

σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης και 

αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

(Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO και ο 

πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά σειράς και δοκιμών 

σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα :    ΦΕ-2.2.2  προστασίας  IP 31  

με κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 
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A.T. : 515   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.237 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και 

μορφοσίδηρο Ηλεκτρικός Πίνακας ΦΕ-3.1 

  

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη: Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή τοποθέτηση 

σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. Κατάλληλη θέση στο 

εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα συνδεσμολογίας του 

πίνακα. Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του έργου, ώστε να μπορεί 

να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές 

προδιαγραφές και το αντίστοιχο μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής παραγωγής πλήρως 

κατασκευασμένος σε εργοστάσιο με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), 

των μικροϋλικών, ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  απαιτούνται για την 

εύρυθμη λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη με πακτούμενα 

σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης και 

αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποιητικό ISO και ο πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά 

σειράς και δοκιμών σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα :                               

ΦΕ-3.1  προστασίας  IP 31  με κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

 

     

A.T. : 516   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.238 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΦΕ-3.1.1 

 

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη: Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή τοποθέτηση 

σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. Κατάλληλη θέση στο 

εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα συνδεσμολογίας του 

πίνακα. Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του έργου, ώστε να μπορεί 

να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές 

προδιαγραφές και το αντίστοιχο μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής παραγωγής πλήρως 

κατασκευασμένος σε εργοστάσιο με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), 

των μικροϋλικών, ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  απαιτούνται για την 

εύρυθμη λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη με πακτούμενα 

σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης και 

αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO και ο 

πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά σειράς και δοκιμών 

σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα :  ΦΕ-3.1.1  προστασίας  IP 31  

με κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

 

   

A.T. : 517   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.239 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΦΕ-3.2 



206 
 

 

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη: Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή τοποθέτηση 

σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. Κατάλληλη θέση στο 

εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα συνδεσμολογίας του 

πίνακα.  Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του έργου, ώστε να 

μπορεί να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις 

τεχνικές προδιαγραφές και το αντίστοιχο μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής παραγωγής 

πλήρως κατασκευασμένος σε εργοστάσιο με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές 

λυχνίες κλπ), των μικροϋλικών, ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  

απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη 

με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης 

και αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποιητικό ISO και ο πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά 

σειράς και δοκιμών σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα :  ΦΕ-3.2  

προστασίας  IP 31  με κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

 

 

A.T. : 518   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.240 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΦΕ-3.3 

 

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη: Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή τοποθέτηση 

σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. Κατάλληλη θέση στο 

εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα συνδεσμολογίας του 

πίνακα. Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του έργου, ώστε να μπορεί 

να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές 

προδιαγραφές και το αντίστοιχο μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής παραγωγής πλήρως 

κατασκευασμένος σε εργοστάσιο με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), 

των μικροϋλικών, ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  απαιτούνται για την 

εύρυθμη λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη με πακτούμενα 

σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης και  

αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία . 

(Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO και ο 

πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά σειράς και δοκιμών 

σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα : ΦΕ-3.3  προστασίας  IP 31  με 

κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

 

   

A.T. : 519   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.241 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΦΕ-4.1 

 

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 
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ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη: Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή τοποθέτηση 

σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. Κατάλληλη θέση στο 

εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα συνδεσμολογίας του 

πίνακα. Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του έργου, ώστε να μπορεί 

να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό.  

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και το αντίστοιχο 

μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής παραγωγής πλήρως κατασκευασμένος σε εργοστάσιο 

με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), των μικροϋλικών, 

ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  απαιτούνται για την εύρυθμη 

λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη με πακτούμενα 

σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης και 

αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO και ο 

πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά σειράς και δοκιμών 

σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα : ΦΕ-4.1  προστασίας  IP 31  με 

κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

 

   

A.T. : 520   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.242 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΦΕ-4.2 

 

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη:  

Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή τοποθέτηση σύμφωνα με τα 

σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. Κατάλληλη θέση στο εσωτερικό της 

πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα συνδεσμολογίας του πίνακα. 

Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του έργου, ώστε να μπορεί να 

δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές 

προδιαγραφές και το αντίστοιχο μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής παραγωγής πλήρως 

κατασκευασμένος σε εργοστάσιο με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), 

των μικροϋλικών, ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  απαιτούνται για την 

εύρυθμη λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη με πακτούμενα 

σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης και 

αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO και ο 

πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά σειράς και δοκιμών 

σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα : ΦΕ-4.2  προστασίας  IP 31  με 

κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

 

   

 

A.T. : 521   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.243 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΦΑ-2.1 

 

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 
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2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη: Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή 

τοποθέτηση σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. 

Κατάλληλη θέση στο εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα 

συνδεσμολογίας του πίνακα. Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του 

έργου, ώστε να μπορεί να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική 

περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και το αντίστοιχο μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής 

παραγωγής πλήρως κατασκευασμένος σε εργοστάσιο με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, 

ενδεικτικές λυχνίες κλπ), των μικροϋλικών, ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  

απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη 

με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης 

και αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

(Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO και ο 

πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά σειράς και δοκιμών 

σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα :   ΦΑ-2.1  προστασίας  IP 31  με 

κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

 

  

A.T. : 522   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.244 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΦΑ-2.2 

 

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη: Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή τοποθέτηση 

σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. Κατάλληλη θέση στο 

εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα συνδεσμολογίας του 

πίνακα. Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του έργου, ώστε να μπορεί 

να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές 

προδιαγραφές και το αντίστοιχο μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής παραγωγής πλήρως 

κατασκευασμένος σε εργοστάσιο με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), 

των μικροϋλικών, ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  απαιτούνται για την 

εύρυθμη λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη με πακτούμενα 

σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης και 

αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO και ο 

πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά σειράς και δοκιμών 

σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα :  ΦΑ-2.2  προστασίας  IP 31  με 

κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

 

   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.245 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΦΑ-3.1 

 

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 
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παρακάτω μέρη: Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή τοποθέτηση 

σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. 

Κατάλληλη θέση στο εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα 

συνδεσμολογίας του πίνακα. Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του 

έργου, ώστε να μπορεί να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική 

περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και το αντίστοιχο μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής 

παραγωγής πλήρως κατασκευασμένος σε εργοστάσιο με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, 

ενδεικτικές λυχνίες κλπ), των μικροϋλικών, ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  

απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη 

με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης 

και αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

(Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO και ο 

πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά σειράς και δοκιμών 

σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα :   ΦΑ-3.1  προστασίας  IP 31  με 

κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

 

   

A.T. : 524   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.246  Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΦΑ-3.2 

 

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη: Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή τοποθέτηση 

σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. Κατάλληλη θέση στο 

εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα συνδεσμολογίας του 

πίνακα. Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του έργου, ώστε να μπορεί 

να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές 

προδιαγραφές και το αντίστοιχο μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής παραγωγής πλήρως 

κατασκευασμένος  σε εργοστάσιο με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), 

των μικροϋλικών, ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  απαιτούνται για την 

εύρυθμη λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη με πακτούμενα 

σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης και 

αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση  του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO και ο 

πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά σειράς και δοκιμών 

σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα : ΦΑ-3.2  προστασίας  IP 31  με 

κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

 

 

A.T. : 525   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.247 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΦΑ-3.3 

 

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 
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πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη: 

Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή τοποθέτηση σύμφωνα με τα 

σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. 

Κατάλληλη θέση στο εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί 

πλαστικοποιημένο το διάγραμμα συνδεσμολογίας του πίνακα. 

Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του έργου, ώστε να μπορεί να 

δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και το αντίστοιχο 

μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής παραγωγής πλήρως κατασκευασμένος σε εργοστάσιο 

με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), των μικροϋλικών, 

ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  απαιτούνται για την εύρυθμη 

λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη με πακτούμενα 

σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης και 

αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO και ο 

πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά σειράς και δοκιμών 

σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς).(1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα :   ΦΑ-3.3  προστασίας  IP 31  με 

κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

 

   

A.T. : 526   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.248 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΦΑ-4.1 

 

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη:Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή τοποθέτηση 

σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. 

Κατάλληλη θέση στο εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί 

πλαστικοποιημένο το διάγραμμα συνδεσμολογίας του πίνακα. 

Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του έργου, ώστε να μπορεί να 

δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και το αντίστοιχο 

μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής παραγωγής πλήρως κατασκευασμένος σε εργοστάσιο 

με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), των μικροϋλικών, 

ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  απαιτούνται για την εύρυθμη 

λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη με πακτούμενα 

σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης και 

αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO και ο πίνακας να συνοδεύεται από 

τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά σειράς και δοκιμών σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς 

κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα :  ΦΑ-4.1  προστασίας  IP 31  με κλειστή την 

πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

 

   

A.T. : 527   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.249 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΦΑ-4.2 
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Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη: Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή τοποθέτηση 

σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. 

Κατάλληλη θέση στο εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί 

πλαστικοποιημένο το διάγραμμα συνδεσμολογίας του πίνακα. 

Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του έργου, ώστε να μπορεί να 

δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και το αντίστοιχο 

μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής παραγωγής πλήρως κατασκευασμένος σε εργοστάσιο 

με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), των μικροϋλικών, 

ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  απαιτούνται για την εύρυθμη 

λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη με πακτούμενα 

σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης και 

αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO και ο 

πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά σειράς και δοκιμών 

σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα :  ΦΑ-4.2  προστασίας  IP 31  με 

κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

 

   

A.T. : 528   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.250 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΚΕ-1.1 

 

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη: Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή τοποθέτηση 

σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. 

Κατάλληλη θέση στο εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα 

συνδεσμολογίας του πίνακα. Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του 

έργου, ώστε να μπορεί να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και το αντίστοιχο 

μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής παραγωγής πλήρως κατασκευασμένος σε εργοστάσιο 

με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), των μικροϋλικών, 

ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  απαιτούνται για την εύρυθμη 

λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη με πακτούμενα 

σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης και 

αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO και ο 

πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά σειράς και δοκιμών 

σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα :  ΚΕ-1.1  προστασίας  IP 54  με 

κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

 

 

A.T. : 529   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.251 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και 

μορφοσίδηρο Ηλεκτρικός Πίνακας ΚΕ-1.2 
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Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη: Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή τοποθέτηση 

σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. 

Κατάλληλη θέση στο εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα 

συνδεσμολογίας του πίνακα. Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του 

έργου, ώστε να μπορεί να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και το αντίστοιχο 

μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής παραγωγής πλήρως κατασκευασμένος σε εργοστάσιο 

με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), των μικροϋλικών, 

ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  απαιτούνται για την εύρυθμη 

λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη με πακτούμενα 

σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης και 

αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO και ο 

πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά σειράς και δοκιμών 

σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα :  ΚΕ-1.2  προστασίας  IP 54  με 

κλειστή τηνπόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

 

 

A.T. : 530   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.252 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΚΕ-1.3 

 

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη: Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή τοποθέτηση 

σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. Κατάλληλη θέση στο 

εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα συνδεσμολογίας του 

πίνακα. Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του έργου, ώστε να μπορεί 

να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές 

προδιαγραφές και το αντίστοιχο μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής παραγωγής πλήρως 

κατασκευασμένος σε εργοστάσιο με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), 

των μικροϋλικών, ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  απαιτούνται για την 

εύρυθμη λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη με πακτούμενα 

σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης και 

αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO και ο 

πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά σειράς και δοκιμών 

σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα : ΚΕ-1.3  προστασίας  IP 54  με 

κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

  

  

A.T. : 531   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.253 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΚΕ-1.4 

 

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 



213 
 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη: Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή τοποθέτηση 

σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. 

Κατάλληλη θέση στο εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα 

συνδεσμολογίας του πίνακα.  Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του 

έργου, ώστε να μπορεί να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική 

περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και το αντίστοιχο μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής 

παραγωγής πλήρως κατασκευασμένος σε εργοστάσιο με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, 

ενδεικτικές λυχνίες κλπ), των μικροϋλικών, ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  

απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη 

με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης 

και αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO και ο 

πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά σειράς και δοκιμών 

σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα : ΚΕ-1.4  προστασίας  IP 54  με 

κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα.  

 

 

A.T. : 532   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.254 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΚΕ-1.5 

 

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη: Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή τοποθέτηση 

σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. Κατάλληλη θέση στο 

εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα συνδεσμολογίας του 

πίνακα. Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του έργου, ώστε να μπορεί 

να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές 

προδιαγραφές και το αντίστοιχο μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής παραγωγής πλήρως 

κατασκευασμένος σε εργοστάσιο με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), 

των μικροϋλικών, ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  απαιτούνται για την 

εύρυθμη λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη με πακτούμενα 

σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης και 

αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

(Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO και ο 

πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά σειράς και δοκιμών 

σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα : ΚΕ-1.5  προστασίας  IP 54  με 

κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

 

 

A.T. : 533   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.255 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας ΚΕ-5.1 

    

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 
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πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη: Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή τοποθέτηση 

σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα. Κατάλληλη θέση στο 

εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα συνδεσμολογίας του 

πίνακα. Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του έργου, ώστε να μπορεί 

να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές 

προδιαγραφές και το αντίστοιχο μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής παραγωγής πλήρως 

κατασκευασμένος σε εργοστάσιο με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), 

των μικροϋλικών, ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  απαιτούνται για την 

εύρυθμη λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη με πακτούμενα 

σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης και 

αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO και ο πίνακας να συνοδεύεται από 

τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά σειράς και δοκιμών σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς 

κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα :  ΚΕ-5.1  προστασίας  IP 54  με κλειστή την πόρτα και 

τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

 

   

A.T. : 534   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.9.256 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Ηλεκτρικός Πίνακας Γ.Π.Α. 

 

Ηλεκτρικός πίνακας, βιομηχανικής παραγωγής, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 

2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή και 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη:  Μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή τοποθέτηση 

σύμφωνα με τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα με κλειδαριά. Μεταλλική πλάκα.  

Κατάλληλη θέση στο εσωτερικό της πόρτας, στην οποία θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα 

συνδεσμολογίας του πίνακα. Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% μετά την ολοκλήρωση του 

έργου, ώστε να μπορεί να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και το αντίστοιχο 

μονογραμμικό σχέδιο. Δηλαδή πίνακας βιομηχανικής παραγωγής πλήρως κατασκευασμένος σε εργοστάσιο 

με το σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), των μικροϋλικών, 

ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που  απαιτούνται για την εύρυθμη 

λειτουργία του, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, εντοίχιση ή στήριξη με πακτούμενα 

σιδηρά ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης και 

αναχωρήσεων μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των 

καλωδίων σε ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιμές και 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO και ο 

πίνακας να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και πιστοποιητικά σειράς και δοκιμών 

σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Ηλ.πίνακα :  Γ.Π.Α.  προστασίας  IP 31  με 

κλειστή την πόρτα και τουλάχιστον IP20 με ανοικτή την πόρτα. 

 

   

A.T. : 535   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8010.10.23.11 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

τύπου "ΠΙΛΛΑΡ" Πίνακας  PILLAR (ΦN-2.4) 

 

Ηλεκτρικός πίνακας τύπου "ΠΙΛΛΑΡ", βιομηχανικής παραγωγής, κατασκευασμένος από χαλυβδοέλασμα 

'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πάχους 2,5mm, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, έχει 

βαθεί με δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής και ηλεκτροστατικής βαφής φούρνου χρώματος RAL 

επιλογής της επίβλεψης, κατασκευασμένος σύμφωνα με τους κανονισμούς VDE 0660, EN 60439-1 και 3 
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και τους αντίστοιχους Ελληνικούς κανονισμούς και που αποτελείται από τα παρακάτω μέρη: 

- Μεταλλικό εξωτερικό κιβώτιο, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' πρεσσαριστό, στο εσωτερικό του 

οποίου υπάρχει πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' ώστε να εξασφαλίζεται στεγανότητα του πίνακα, 

κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση σύμφωνα με τα σχέδια.  

- Μεταλλικό πλαίσιο από προφίλ (σιδηρογωνιές, λάμες κλπ), συγκολλημένα ή συνδεδεμένα με 

κοχλίες. - Πόρτα με κλειδαριά. - Μεταλλική πλάκα. - Κατάλληλη θέση στο εσωτερικό της πόρτας, στην οποία 

θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένο το διάγραμμα συνδεσμολογίας του πίνακα. 

Το πίλλαρ θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 20% μετά την ολοκλήρωση του έργου, ώστε να μπορεί 

να δεχθεί 20% επιπλέον διακοπτικό υλικό. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις 

τεχνικές προδιαγραφές και το αντίστοιχο μονογραμμικό σχέδιο. 

Δηλαδή πίλλαρ βιομηχανικής παραγωγής πλήρως κατασκευασμένο σε εργοστάσιο με το σύνολο των 

οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), των μικροϋλικών, ακροδεκτών, εσωτερικών 

καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του, μεταφορά επί 

τόπου του έργου, η διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, τοποθέτηση, στήριξη με πακτούμενα σιδηρά 

ελάσματα, διάνοιξη οπών εισόδου και εξόδου, πλήρης σύνδεση με τις γραμμές άφιξης και αναχωρήσεων 

μέσω κατάλληλης κλεμμοσειράς, αρίθμηση των γραμμών, όδευση και στερέωση των καλωδίων σε 

ξεχωριστό καλωδιοδιάδρομο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού, δοκιμές και παράδοση του 

σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

(Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO και ο πίνακας να 

συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και δοκιμών σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς 

κανονισμούς). (1 τεμ) Ονομασία Πίλλαρ :  PILLAR (ΦN-2.4)  προστασίας  IP 54 

   

 

 

1.2.8. ΙΣΧΥΡΑ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
A.T. : 637   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\7000.3.68.3 Φωτιστικό σώμα LED τύπου panel, κατάλληλο για τοποθέτηση  σε  

ψευδοροφή, ορυκτής ίνας ορατού συστήματος οδηγών, ισχύος 1Χ38W, συνολικής απόδοσης 3.400 lm 

ή 90lm/W 

 

Φωτιστικό σώμα LED τύπου panel, κατάλληλο για τοποθέτηση  σε  ψευδοροφή, ορυκτής ίνας ορατού 

συστήματος οδηγών, ισχύος 1Χ38W, συνολικής απόδοσης 3.400 lm ή 90lm/W, θερμοκρασίας χρώματος 

4000K, 0,9 συντελεστή ισχύος, διάρκεια ζωής λειτουργίας 50.000 ώρες, προστασίας IP20, τάσης 

εισόδου 220-240V και συχνότητας εισόδου 50 έως 60 HZ. Το σώμα του φωτιστικού είναι  κατασκευασμένο 

από ατσάλινη λαμαρίνα βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό. (ενδ.τύπου PHILLIPS LEDINAIRE 

RC065B LED34S/840 ή ισοδύναμου). Επίσης  στην τιμή  περιλαμβάνονται: τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής 

γραμμής από πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ ανηγμένα  σε  πλαστικό  σωλήνα  ευθύ διαμέτρου 13,5mm 

το αντίστοιχο καλώδιο τροφοδοσίας και τα κουτιά διακλάδωσης και οργάνων  πάσης φύσεως από το 

φωτιστικό σώμα προς τον διακόπτη και τον αντίστοιχο ηλεκτρικό  πίνακα, σύμφωνα  με τα σχέδια, την τεχνική 

περιγραφή, προδιαγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης. Δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,  

εγκατάσταση, σύνδεση όλων των παραπάνω, δοκιμές και παράδοση του φωτιστικού  σώματος σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Στην  τιμή συμπεριλαμβάνονται  και οι  δαπάνες για τις ακόλουθες  εργασίες, όπου 

απαιτούνται,  ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως  δομικών υλικών, 

της  κατασκευής φέροντος  πλαισίου  από  κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ)  για την ασφαλή  

διέλευση και  προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης  στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 537   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8982.4.7.62 Φωτιστικό  σώμα  φθορισμού ψευδοροφής, 2x18W. Kάλυμμα επίπεδο, 

methacrylate, διαφανές. Οθόνη με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία διπλής 

παραβολικότητας, από προανοδειωμένο ματ αλουμίνιο. Mε τους λαμπτήρες κλάσης Α ή Β 

και Ra>80, IP40, με ηλεκτρονικό ballast και τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού χωνευτό, κατάλληλο για τοποθέτηση σε ψευδοροφή λωρίδων αλουμινίου ή 

γυψοσανίδας και για λαμπτήρες 2x18W ενεργειακής απόδοσης κλάσης Α ή Β και χρωματικής απόδοσης 



216 
 

Ra>80. Το σώμα του φωτιστικού είναι κατασκευασμένο από ατσάλινη λαμαρίνα βαμμένη ηλεκτροστατικά 

σε χρώμα λευκό. Το κάλυμμα του είναι επίπεδο, κατασκευασμένο από methacrylate, διαφανές, 

πρισματικό, αντιθαμβωτικό, διαμορφωμένο με τη μέθοδο injection. Το φωτιστικό φέρει οθόνη με 

εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία διπλής παραβολικότητας σε τετραγωνική 

διάταξη κατασκευασμένη από προανοδειωμένο ματ αλουμίνιο και κορνίζα από αλουμίνιο λευκού 

χρώματος με ατσάλινα ελατήρια για την προσαρμογή του καλύμματος στο σώμα του φωτιστικού. Ο 

βαθμός απόδοσης του φωτιστικού πρέπει να είναι R>50% και ο βαθμός προστασίας IP40. 

Περιλαμβάνονται οι λαμπτήρες (ενδ.τύπου TL-D 18W PHILIPS ή ισοδύναμου) και το ηλεκτρονικό 

Ballast σταθερής φωτεινότητας. 

Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται: τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής αποτελούμενα από : 

πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ ανηγμένα σε πλαστικό σωλήνα ευθύ διαμέτρου 13,5mm, το αντίστοιχο 

καλώδιο τροφοδοσίας και τα κουτιά διακλάδωσης και οργάνων πάσης φύσεως, από το φωτιστικό σώμα 

προς το διακόπτη και τον αντίστοιχο ηλεκτρικό πίνακα.  

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές, τα Σχέδια και τα λοιπά 

Συμβατικά Τεύχη της μελέτης. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: 

της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της 

κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή 

διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση όλων των παραπάνω, δοκιμές και έλεγχοι, για 

παράδοση του φωτιστικού σώματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Το Φωτιστικό σώμα, θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά 

ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων 

Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από 

Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και 

διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα 

διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for 

Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) 

αυτής. (Ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ LSP 562x18 ή ισοδύναμου). (1 τεμ) 

 

  

A.T. : 538   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8982.4.7.59 Φωτιστικό  σώμα  φθορισμού ψευδοροφής, 1x18W. Kάλυμμα επίπεδο, 

methacrylate, διαφανές. Οθόνη με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία διπλής 

παραβολικότητας, από προανοδειωμένο ματ αλουμίνιο. Mε το λαμπτήρα κλάσης Α ή Β και 

Ra>80, IP40, με ηλεκτρονικό ballast και τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού χωνευτό, κατάλληλο για τοποθέτηση σε ψευδοροφή λωρίδων αλουμινίου ή 

γυψοσανίδας και για λαμπτήρα 1x18W ενεργειακής απόδοσης κλάσης Α ή Β και χρωματικής απόδοσης 

Ra>80. Το σώμα του φωτιστικού είναι κατασκευασμένο από ατσάλινη λαμαρίνα βαμμένη ηλεκτροστατικά 

σε χρώμα λευκό. Το κάλυμμα του είναι επίπεδο, κατασκευασμένο από methacrylate, διαφανές, 

πρισματικό, αντιθαμβωτικό, διαμορφωμένο με τη μέθοδο injection. Το φωτιστικό φέρει οθόνη με 

εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία διπλής παραβολικότητας σε τετραγωνική 

διάταξη κατασκευασμένη από προανοδειωμένο ματ αλουμίνιο και κορνίζα από αλουμίνιο λευκού 

χρώματος με ατσάλινα ελατήρια για την προσαρμογή του καλύμματος στο σώμα του φωτιστικού. Ο 

βαθμός απόδοσης του φωτιστικού πρέπει να είναι R>50% και ο βαθμός προστασίας IP40. 

Περιλαμβάνονται ο λαμπτήρας (ενδ.τύπου master TL-D18W super 80 PHILIPS ή ισοδύναμου) και το 

ηλεκτρονικό Ballast σταθερής φωτεινότητας. 

Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται: τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής αποτελούμενα από : 

πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ ανηγμένα σε πλαστικό σωλήνα ευθύ διαμέτρου 13,5mm, το αντίστοιχο 

καλώδιο τροφοδοσίας και τα κουτιά διακλάδωσης και οργάνων πάσης φύσεως, από το φωτιστικό σώμα 

προς το διακόπτη και τον αντίστοιχο ηλεκτρικό πίνακα. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές, τα Σχέδια και τα λοιπά 

Συμβατικά Τεύχη της μελέτης. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: 
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της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της 

κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή 

διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση όλων των παραπάνω, δοκιμές και έλεγχοι, για 

παράδοση του φωτιστικού σώματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Το Φωτιστικό σώμα, θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά 

ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων 

Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από 

Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και 

διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα 

διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for 

Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) 

αυτής. (Ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ LSP 561x18 ή ισοδύναμου). (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 638   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\7000.3.68.6Α Φωτιστικό σώμα  LED τύπου downlight, εσωτερικής διαμέτρου 

Φ200mm, κατάλληλου για κρυφή τοποθέτηση σε ψευδοροφή, ισχύος 1Χ28W, συνολικής απόδοσης 

2.000 lm και τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής σωλήνωσης και καλωδίου. 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Φωτιστικό σώμα  LED τύπου downlight, εσωτερικής διαμέτρου Φ200mm, κατάλληλου για κρυφή 

τοποθέτηση σε ψευδοροφή, ισχύος 1Χ28W, συνολικής απόδοσης 2.000 lm, θερμοκρασίας χρώματος 

4000K,προστασίας IP20, τάσης εισόδου 220-240V και συχνότητας εισόδου 50 έως 60 HZ. 

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι  κατασκευασμένο από αλουμίνιο βαμμένο ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό. 

(ενδ.τύπου PHILLIPS LEDINAIRE ή ισοδύναμου). 

Περιλαμβάνονται τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής αποτελούμενα από : πλαστικό σωλήνα ευθύ 

και σπιράλ ανηγμένα σε πλαστικό σωλήνα ευθύ διαμέτρου 13,5mm, το αντίστοιχο καλώδιο τροφοδοσίας 

και τα κουτιά διακλάδωσης και οργάνων πάσης φύσεως, από το φωτιστικό σώμα προς το διακόπτη και 

τον αντίστοιχο ηλεκτρικό πίνακα, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή, προδιαγραφή και τα 

λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: 

της διάτρησης τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της κατασκευής 

φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και 

προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με έντεχνο τρόπο, 

σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση όλων των παραπάνω, δοκιμές, έλεγχοι και 

παράδοση του φωτιστικού σώματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα με τις εντολές της 

Υπηρεσίας. (Ενδεικτικού τύπου PHILLIPS LEDINAIRE ή ισοδύναμου. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 542   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8982.3.6.23 Φωτιστικό  σώμα  φθορισμού, ψευδοροφής, 2x36W, με μεταλλικό 

κέλυφος χρώματος λευκού και περσίδες μεταλλικές λευκές, προστασίας IP 20, με τους λαμπτήρες 

ενεργειακής απόδοσης κλάσης Α ή Β και χρωματικής απόδοσης Ra>80, με ηλεκτρονικό ballast και τα 

αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, κατάλληλο για τοποθέτηση σε ψευδοροφή. Το κέλυφος του φωτιστικού είναι 

κατασκευασμένο από χαλυβδόφυλλο γαλβανισμένο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος λευκού. Θα 

φέρει περσίδες μεταλλικές χρώματος λευκού. Το φωτιστικό σώμα είναι κατάλληλο για λαμπτήρες 2x36W 

ενεργειακής απόδοσης κλάσης Α ή Β και χρωματικής απόδοσης Ra>80, με τους λαμπτήρες και το 

ηλεκτρονικό Ballast σταθερής φωτεινότητας, θα είναι βαθμού προστασίας IP 20 και θα πληρεί την 

προδιαγραφή F.Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή. 

Περιλαμβάνονται οι λαμπτήρες (ενδ.τύπου TL-D 36W PHILIPS ή ισοδύναμου), τα αναλογούντα μήκη 

ηλεκτρικής γραμμής αποτελούμενα από : πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ ανηγμένα σε πλαστικό 

σωλήνα ευθύ διαμέτρου 13,5mm, το αντίστοιχο καλώδιο τροφοδοσίας και τα κουτιά διακλάδωσης και 
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οργάνων πάσης φύσεως, από το φωτιστικό σώμα προς το διακόπτη και τον αντίστοιχο ηλεκτρικό 

πίνακα, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή, προδιαγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη 

της μελέτης. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, 

ήτοι: της διάτρησης τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της κατασκευής 

φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και 

προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με έντεχνο τρόπο, 

σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση όλων 

των παραπάνω, δοκιμές, έλεγχοι και παράδοση του φωτιστικού σώματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(Ενδεικτικού τύπου TBS 330/236 L1 της PHILIPS ή ισοδύναμου).(1 τεμ) 

  

  

A.T. : 543   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8982.4.25.5 Φωτιστικό  σώμα  φθορισμού, οροφής ή αναρτώμενο, στεγανό, 2x36W. 

Σώμα και κάλυμμα από αυτόσβηστο polycarbonate, κάλυμμα διαφανές, αντιβανδαλικό. Προστασίας 

IP65. Με τους λαμπτήρες κλάσης Α ή Β και Ra>80, με ηλεκτρονικό ballast και τα αναλογούντα μήκη 

ηλεκτρικής γραμμής. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή εφαπτόμενα ή με ανάρτηση και για 

λαμπτήρες 2x36W ενεργειακής απόδοσης κλάσης Α ή Β, χρωματικής απόδοσης Ra>80. Το σώμα και το 

κάλυμμα του φωτιστικού σώματος είναι κατασκευασμένα από αυτόσβηστο polycarbonate κατηγορίας V2, 

διαμορφωμένα με τη μέθοδο injection. Tο κάλυμμα επιπλέον είναι σταθεροποιημένο στην ακτινοβολία 

UV, είναι διαφανές με λεία εξωτερική επιφάνεια και πρισματική εσωτερική. Το άνοιγμα του καλύμματος είναι 

αντιβανδαλικό (ανοίγει μόνο με τη χρήση κατσαβιδιού). Ο ανταυγαστήρας και η βάση των οργάνων έναυσης 

είναι κατασκευασμένα από ατσάλινη λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ, βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα 

λευκό και οι γάντζοι ανάρτησης είναι από ατσάλι. Το υλικό στεγανοποίησης του φωτιστικού θα είναι 

οικολογικό.  

Το φωτιστικό θα είναι στεγανό με βαθμό προστασίας IP65, ο βαθμός απόδοσης του πρέπει να είναι 

R>75%. Περιλαμβάνονται οι λαμπτήρες (ενδ.τύπου TL-D 36W PHILIPS ή ισοδύναμου) και το ηλεκτρονικό 

Ballast σταθερής φωτεινότητας. 

Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται: οι γάντζοι ανάρτησης, τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής 

αποτελούμενα από : πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ ανηγμένα σε πλαστικό σωλήνα ευθύ διαμέτρου 

13,5mm, το αντίστοιχο καλώδιο τροφοδοσίας και τα κουτιά διακλάδωσης και οργάνων πάσης φύσεως, 

από το φωτιστικό σώμα προς το διακόπτη και τον αντίστοιχο ηλεκτρικό πίνακα. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές, τα Σχέδια και τα λοιπά 

Συμβατικά Τεύχη της μελέτης. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: 

της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της 

κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή 

διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση όλων των παραπάνω, δοκιμές και έλεγχοι, για 

παράδοση του φωτιστικού σώματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Το Φωτιστικό σώμα, θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά 

ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων 

Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από 

Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και 

διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα 

διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for 

Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) 

αυτής. (Ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ 3F Linda 2x36 ή ισοδύναμου). (1 τεμ) 

 

  

A.T. : 544   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8982.4.25.6 Φωτιστικό  σώμα  φθορισμού, οροφής ή αναρτώμενο, στεγανό, 2x58W. 

Σώμα και κάλυμμα από αυτόσβηστο polycarbonate, κάλυμμα διαφανές, αντιβανδαλικό. Προστασίας 

IP65. Με τους λαμπτήρες κλάσης Α ή Β και Ra>80, με ηλεκτρονικό ballast και τα αναλογούντα μήκη 
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ηλεκτρικής γραμμής. 

    

Φωτιστικό σώμα φθορισμού κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή εφαπτόμενα ή με ανάρτηση και για 

λαμπτήρες 2x58W ενεργειακής απόδοσης κλάσης Α ή Β, χρωματικής απόδοσης Ra>80. Το σώμα και το 

κάλυμμα του φωτιστικού σώματος είναι κατασκευασμένα από αυτόσβηστο polycarbonate κατηγορίας V2, 

διαμορφωμένα με τη μέθοδο injection. Tο κάλυμμα επιπλέον είναι σταθεροποιημένο στην ακτινοβολία 

UV, είναι διαφανές με λεία εξωτερική επιφάνεια και πρισματική εσωτερική. Το άνοιγμα του 

καλύμματος είναι αντιβανδαλικό (ανοίγει μόνο με τη χρήση κατσαβιδιού). Ο ανταυγαστήρας και η 

βάση των οργάνων έναυσης είναι κατασκευασμένα από ατσάλινη λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ, 

βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό και οι γάντζοι ανάρτησης θα είναι από ατσάλι. Το υλικό 

στεγανοποίησης του φωτιστικού θα είναι οικολογικό. 

Το φωτιστικό θα είναι στεγανό με βαθμό προστασίας IP65 και θα πληρεί την προδιαγραφή F. Ο βαθμός 

απόδοσης του φωτιστικού πρέπει να είναι R>75%. Περιλαμβάνονται οι λαμπτήρες (ενδ.τύπου master TL 

-D 58W Super 80 PHILIPS ή ισοδύναμου) και το ηλεκτρονικό Ballast σταθερής φωτεινότητας. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή. Επίσης στην τιμή 

περιλαμβάνονται: οι γάντζοι ανάρτησης, τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής αποτελούμενα από : 

πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ ανηγμένα σε πλαστικό σωλήνα ευθύ διαμέτρου 13,5mm, το αντίστοιχο 

καλώδιο τροφοδοσίας και τα κουτιά διακλάδωσης και οργάνων πάσης φύσεως, από το φωτιστικό σώμα 

προς το διακόπτη και τον αντίστοιχο ηλεκτρικό πίνακα, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική 

περιγραφή, προδιαγραγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: 

της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της 

κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή 

διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση όλων των παραπάνω, δοκιμές και έλεγχοι, για 

παράδοση του φωτιστικού σώματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(Ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ 3F Linda 2x58 ή ισοδύναμου). (1 τεμ) 

   

  

     

A.T. : 545   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8982.4.4.6 Φωτιστικό  σώμα  φθορισμού, οροφής, 2x58W. Σώμα από ατσάλινη 

λαμαρίνα λευκό, κάλυμμα διαφανές πρισματικό, αντιθαμβωτικό, από methacrylate. Προστασίας IP40. 

Με τους λαμπτήρες κλάσης Α ή Β και Ra>80, με ηλεκτρονικό ballast και τα αναλογούντα μήκη 

ηλεκτρικής γραμμής. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή εφαπτόμενα και για λαμπτήρες 2x58W 

ενεργειακής απόδοσης κλάσης Α ή Β, χρωματικής απόδοσης Ra>80. Το σώμα του φωτιστικού σώματος 

είναι κατασκευασμένo από ατσάλινη λαμαρίνα βαμμένη ηλεκτροστατικά σε λευκό χρώμα. Η προσαρμογή 

του καλύμματος στο σώμα γίνεται με κλιπς ασφαλείας από polycarbonate. Το κάλυμμα θα είναι 

διαφανές πρισματικό, αντιθαμβωτικό, από methacrylate διαμορφωμένο με τη μέθοδο injection. 

Το φωτιστικό θα έχει βαθμό προστασίας IP40 και θα πληρεί την προδιαγραφή F. Ο βαθμός απόδοσης 

του φωτιστικού πρέπει να είναι R>70%. Περιλαμβάνονται οι λαμπτήρες (ενδ.τύπου TL-D 58W PHILIPS ή 

ισοδύναμου) και το ηλεκτρονικό Ballast σταθερής φωτεινότητας. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή. Επίσης στην τιμή 

περιλαμβάνονται: τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής αποτελούμενα από : πλαστικό σωλήνα ευθύ 

και σπιράλ ανηγμένα σε πλαστικό σωλήνα ευθύ διαμέτρου 13,5mm, το αντίστοιχο καλώδιο τροφοδοσίας 

και τα κουτιά διακλάδωσης και οργάνων πάσης φύσεως, από το φωτιστικό σώμα προς το διακόπτη και 

τον αντίστοιχο ηλεκτρικό πίνακα, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή, προδιαγραγραφή και 

τα λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: 

της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της 

κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή 

διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. 
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Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση όλων των παραπάνω, δοκιμές και έλεγχοι, για 

παράδοση του φωτιστικού σώματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (Ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ Zero 

3F 2x58 ή ισοδύναμου). (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 546   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8982.6.1.3 Φωτιστικό  σώμα στεγανό "ΧΕΛΩΝΑ" οβάλ, με λαμπτήρα TC-D(EL) 

1x26W ενεργειακής απόδοσης κλάσης Α ή Β, με βάση θερμοπλαστική, σώμα και πλαίσιο από 

θερμοπλαστική ρητίνη, πλαστικό πλέγμα, ανακλαστήρα αλουμινίου και αμμοβολημένο ή διάφανο 

γυάλινο διαχύτη, προστασίας IP 64 και τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 

Φωτιστικό σώμα στεγανό, τύπου ΧΕΛΩΝΑ, με λαμπτήρα TC-D(EL) 1x26W, κατάλληλο για τοποθέτηση σε 

οροφή ή για επίτοιχη τοποθέτηση. Η βάση του φωτιστικού σώματος είναι θερμοπλαστική, το σώμα και 

πλαίσιο είναι κατασκευασμένα από θερμοπλαστική ρητίνη. Το φωτιστικό φέρει εσωτερικό ανακλαστήρα 

αλουμινίου, πρισματικό διαχύτη από διάφανο ή αμμοβολημένο γυαλί και πλαστικό προστατευτικό 

πλέγμα. Η βάση φέρει κατάλληλες προεξοχές με οπές για τη διέλευση των υλικών στερέωσης (βίδες 

από χάλυβα με επικάλυψη ψευδαργύρου αντιδιαβρωτικής προστασίας). Επίσης φέρει όλα τα απαραίτητα 

εξαρτήματα για την προσαρμογή του λαμπτήρα. 

Κλάση προστασίας φωτιστικού ΙΙ, βαθμός προστασίας IP 64. Το φωτιστικό σώμα θα είναι κατάλληλο 

για οικονομικό λαμπτήρα φθορισμού 1x26W ενεργειακής απόδοσης κλάσης Α ή Β. 

Δηλαδή φωτιστικό σώμα με το λαμπτήρα και τα απαραίτητα όργανα έναυσης και την εργασία πλήρους 

εγκατάστασης. 

Περιλαμβάνονται ο λαμπτήρας (ενδεικτικού τύπου TC-D(EL)/G24q ή ισοδύναμος)1x26W, τα αναλογούντα 

μήκη ηλεκτρικής γραμμής από πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ ανηγμένα σε πλαστικό σωλήνα ευθύ 

διαμέτρου 13,5mm, το αντίστοιχο καλώδιο τροφοδοσίας και τα κουτιά διακλάδωσης και οργάνων πάσης 

φύσεως από το φωτιστικό σώμα προς το διακόπτη και τον αντίστοιχο ηλεκτρικό πίνακα. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές, τα Σχέδια και τα λοιπά 

Συμβατικά Τεύχη της μελέτης. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: 

της διάτρησης τοίχων-πλακών- υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της κατασκευής 

φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και 

προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με έντεχνο τρόπο, 

σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση όλων 

των παραπάνω, έλεγχοι και δοκιμές για παράδοση του φωτιστικού σώματος σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Το Φωτιστικό σώμα, θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά 

ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών 

και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες 

Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με 

βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, 

μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.(1 τεμ) 

   

  

A.T. : 547   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8982.4.5.1 Φωτιστικό  σώμα  φθορισμού, πολλαπλών χρήσεων, 1x18W. Σώμα από 

ατσάλινη λαμαρίνα λευκό, κάλυμμα ημιδιαφανές από methacrylate, κεφαλές με στρογγυλεμένες 

λευκές άκρες. Προστασίας IP20. Με το λαμπτήρα κλάσης Α ή Β και Ra>80, με ηλεκτρονικό ballast και 

τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, πολλαπλών χρήσεων, κατάλληλο για φωτισμό εσωτερικών χώρων, για χρήση 

σε έπιπλα κουζίνας και μπάνιου και για κρυφό φωτισμό ραφιών και για λαμπτήρα 1x18W ενεργειακής 

απόδοσης κλάσης Α ή Β, χρωματικής απόδοσης Ra>80. Το σώμα του φωτιστικού σώματος είναι 

κατασκευασμένo από ατσάλινη λαμαρίνα βαμμένη ηλεκτροστατικά σε λευκό χρώμα. Το κάλυμμα θα είναι 

ημιδιαφανές από methacrylate. Το φωτιστικό φέρει κεφαλές με στρογγυλεμένες άκρες, λευκού 

χρώματος. Θα έχει βαθμό προστασίας IP20. Ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού πρέπει να είναι R>74%. 

Περιλαμβάνονται ο λαμπτήρας (ενδ.τύπου TL-D 18W PHILIPS ή ισοδύναμου) και το ηλεκτρονικό Ballast 
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σταθερής φωτεινότητας. 

Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται: τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής αποτελούμενα από : 

πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ ανηγμένα σε πλαστικό σωλήνα ευθύ διαμέτρου 13,5mm, το αντίστοιχο 

καλώδιο τροφοδοσίας και τα κουτιά διακλάδωσης και οργάνων πάσης φύσεως, από το φωτιστικό σώμα 

προς το διακόπτη και τον αντίστοιχο ηλεκτρικό πίνακα. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές, τα Σχέδια και τα λοιπά 

Συμβατικά Τεύχη της μελέτης. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: 

της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της 

κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή 

διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση όλων των παραπάνω, δοκιμές και έλεγχοι, για 

παράδοση του φωτιστικού σώματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Το Φωτιστικό σώμα, θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά 

ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων 

Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από 

Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και 

διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα 

διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for 

Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) 

αυτής. (Ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ KORM 118 ή ισοδύναμου). (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 548   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8983.10.1.10 Φωτιστικό  σώμα φθορισμού 1x26W, οροφής εξωτερικού χώρου, με 

σώμα χυτοπρεσσαριστού αλουμινίου και πυρίμαχο γυαλί προστασίας πάχους 5mm. Προστασίας 

IP65. Με το λαμπτήρα κλάσης Α ή Β και Ra>80, με ηλεκτρονικό ballast και τα αναλογούντα 

μήκη ηλεκτρικής γραμμής. 

    

Φωτιστικό σώμα φθορισμού κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή και για λαμπτήρα 1x26W ενεργειακής 

απόδοσης κλάσης Α ή Β, χρωματικής απόδοσης Ra>80. Το σώμα του φωτιστικού έχει κυλινδρική μορφή 

και είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο ηλεκτροστατικής και πολυεστερικής βαφής. 

Η στεγανοποίηση του φωτιστικού επιτυγχάνεται από ένα δεύτερο στεφάνι από χυτοπρεσσαριστό 

αλουμίνιο, σιλικονούχο λάστιχο υψηλής αντοχής και πυρίμαχο γυαλί προστασίας πάχους 5mm. 

Το φωτιστικό θα είναι στεγανό με βαθμό προστασίας IP65 και θα πληρεί την προδιαγραφή F. 

Περιλαμβάνονται ο λαμπτήρας (ενδ.τύπου TC-D 26W G24 d-3 ή ισοδύναμου) και το ηλεκτρονικό Ballast 

σταθερής φωτεινότητας. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή. 

Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται: τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής αποτελούμενα από : 

πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ ανηγμένα σε πλαστικό σωλήνα ευθύ διαμέτρου 13,5mm, το αντίστοιχο 

καλώδιο τροφοδοσίας και τα κουτιά διακλάδωσης και οργάνων πάσης φύσεως, από το φωτιστικό σώμα 

προς το διακόπτη και τον αντίστοιχο ηλεκτρικό πίνακα, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική 

περιγραφή, προδιαγραγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: 

της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της 

κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή 

διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 

σύνδεση όλων των παραπάνω, δοκιμές και έλεγχοι, για παράδοση του φωτιστικού σώματος σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. (Ενδεικτικού τύπου ARES VANNA της Moda Light ή ισοδύναμου). (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 549   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8982.5.3.4 Φωτιστικό  σώμα  φθορισμού ψευδοροφής, τύπου downlight, 1x11W, 

από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, με σύστημα συγκράτησης στη ψευδοροφή. Mε το λαμπτήρα 
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κλάσης Α ή Β και Ra>80, με ηλεκτρονικό ballast και τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής. 

 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού χωνευτό, κατάλληλο για τοποθέτηση σε ψευδοροφή και για λαμπτήρα 1x11W 

ενεργειακής απόδοσης κλάσης Α ή Β και χρωματικής απόδοσης Ra>80. Το σώμα του φωτιστικού είναι 

κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο. Το φωτιστικό έχει σύστημα συγκράτησης στη 

ψευδοροφή με δύο (2) ατσάλινα ελατήρια. Το φωτιστικό πρέπει να πληρεί την προδιαγραφή F. 

Περιλαμβάνονται ο λαμπτήρας (ενδ.τύπου CFL/max 11W/GU10/230V ή ισοδύναμου) και το ηλεκτρονικό 

Ballast σταθερής φωτεινότητας. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή. 

Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται: τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής αποτελούμενα από : 

πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ ανηγμένα σε πλαστικό σωλήνα ευθύ διαμέτρου 13,5mm, το αντίστοιχο 

καλώδιο τροφοδοσίας και τα κουτιά διακλάδωσης και οργάνων πάσης φύσεως, από το φωτιστικό σώμα 

προς το διακόπτη και τον αντίστοιχο ηλεκτρικό πίνακα, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική 

περιγραφή, προδιαγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: 

της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της 

κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή 

διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση όλων των παραπάνω, δοκιμές, έλεγχοι και 

παράδοση του φωτιστικού σώματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(Ενδεικτικού τύπου FIXUS της BRIGHT ή ισοδύναμου). (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 550   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8983.8.9.83 Φωτιστικό  σώμα φθορισμού εξωτερικού χώρου, χωνευτό, 1Χ26W, από 

χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο (σώμα - καπάκι). Κάτοπτρο ασύμμετρης δέσμης από καθαρό αλουμίνιο, 

ΙΡ 65. Mε το λαμπτήρα  τύπου Compact κλάσης Α ή Β και Ra>80, με ηλεκτρονικό ballast και τα 

αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής. 

 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο και για λαμπτήρα 

φθορισμού τύπου Compact 1Χ26W, ενεργειακής απόδοσης κλάσης Α ή Β και χρωματικής απόδοσης Ra>80. 

Το σώμα και το καπάκι του φωτιστικού σώματος είναι κατασκευασμένα από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο 

ηλεκτροστατικής και πολυεστερικής βαφής. Το φωτιστικό φέρει κάτοπτρο ασύμμετρης δέσμης από 

καθαρό αλουμίνιο 99,9% ανοδιωμένο. Το κάτοπτρο και το καπάκι του φωτιστικού είναι ειδικά 

σχεδιασμένα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ασύμμετρη κατανομή της δέσμης του φωτός και να 

αποφεύγεται η θάμβωση. 

Ο βαθμός προστασίας του φωτιστικού από σκόνη και υγρασία είναι IP 65. Η στεγανοποίηση του 

επιτυγχάνεται από τέσσερεις ανοξείδωτες βίδες allen, σιλικονούχο λάστιχο υψηλής αντοχής και 

πυρίμαχο γυαλί προστασίας, πάχους 3mm. 

Το φωτιστικό πρέπει να πληρεί την προδιαγραφή F. 

Περιλαμβάνονται ο λαμπτήρας (ενδ.τύπου TC-DE/max 26W/G24d ή ισοδύναμου) και το ηλεκτρονικό 

Ballast σταθερής φωτεινότητας. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή. 

Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται: τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής αποτελούμενα από : 

πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ ανηγμένα σε πλαστικό σωλήνα ευθύ διαμέτρου 13,5mm, το αντίστοιχο 

καλώδιο τροφοδοσίας και τα κουτιά διακλάδωσης και οργάνων πάσης φύσεως, από το φωτιστικό σώμα 

προς το διακόπτη και τον αντίστοιχο ηλεκτρικό πίνακα, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική 

περιγραφή, προδιαγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: 

της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της 

κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή 

διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση όλων των παραπάνω, δοκιμές, έλεγχοι και 

παράδοση του φωτιστικού σώματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
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(Ενδεικτικού τύπου SATIS 2 της BRIGHT ή ισοδύναμου). (1 τεμ) 

 

   

A.T. : 551   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8983.8.9.63 Φωτιστικό  σώμα φθορισμού εξωτερικού χώρου, χωνευτό, 1Χ9W, από 

χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο (σώμα - καπάκι). Κάτοπτρο ασύμμετρης δέσμης από καθαρό αλουμίνιο, 

πυρίμαχο γυαλί προστασίας, ΙΡ 65. Mε το λαμπτήρα  τύπου Compact κλάσης Α ή Β και 

Ra>80, με ηλεκτρονικό ballast και τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής. 

 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο και για λαμπτήρα 

φθορισμού τύπου Compact 1Χ9W, ενεργειακής απόδοσης κλάσης Α ή Β και χρωματικής απόδοσης Ra>80. 

Το σώμα και το καπάκι του φωτιστικού σώματος είναι κατασκευασμένα από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο 

ηλεκτροστατικής και πολυεστερικής βαφής. Το φωτιστικό φέρει κάτοπτρο από καθαρό αλουμίνιο 99,9% 

ανοδιωμένο. Το καπάκι του φωτιστικού είναι ειδικά σχεδιασμένο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται 

ασύμμετρη κατανομή της δέσμης του φωτός και να αποφεύγεται η θάμβωση. 

Ο βαθμός προστασίας του φωτιστικού από σκόνη και υγρασία είναι IP 65. Η στεγανοποίηση του 

επιτυγχάνεται από τέσσερεις ανοξείδωτες βίδες allen, σιλικονούχο λάστιχο υψηλής αντοχής και 

πυρίμαχο γυαλί προστασίας, πάχους 5mm. 

Το φωτιστικό πρέπει να πληρεί την προδιαγραφή F. 

Περιλαμβάνονται ο λαμπτήρας (ενδ.τύπου MFL/max 9W/GX53/230V ή ισοδύναμου) και το ηλεκτρονικό 

Ballast σταθερής φωτεινότητας. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή. 

Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται: τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής αποτελούμενα από : 

πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ ανηγμένα σε πλαστικό σωλήνα ευθύ διαμέτρου 13,5mm, το αντίστοιχο 

καλώδιο τροφοδοσίας και τα κουτιά διακλάδωσης και οργάνων πάσης φύσεως, από το φωτιστικό σώμα 

προς το διακόπτη και τον αντίστοιχο ηλεκτρικό πίνακα, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική 

περιγραφή, προδιαγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: 

της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της 

κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή 

διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση όλων των παραπάνω, δοκιμές, έλεγχοι και 

παράδοση του φωτιστικού σώματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(Ενδεικτικού τύπου NEXUS WALL της BRIGHT ή ισοδύναμου). (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 552   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8983.3.4.4 Φωτιστικό  σώμα γραμμικής φωτεινής δέσμης, εξωτερικού 

χώρου/ανάδειξης χώρου, επίμηκες 1,20m, ΙΡ 65, με συστοιχία λαμπτήρων τύπου LED 1,5W, με σώμα 

από προανοδειωμένο αλουμίνιο, με τους λαμπτήρες και τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής. 

 

Φωτιστικό σώμα γραμμικής φωτεινής δέσμης, κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο για την 

ανάδειξη του, επίμηκες, μήκους 1,20m, με συστοιχία λαμπτήρων τύπου LED 1,5W. Το σώμα του 

φωτιστικού είναι κατασκευασμένο από προανοδειωμένο αλουμίνιο. Στα άκρα του εφαρμόζονται δύο (2) 

ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα για την πλήρη στεγανοποίηση του. Ο βαθμός προστασίας από σκόνη και 

υγρασία είναι ΙΡ 65. 

Περιλαμβάνονται οι λαμπτήρες τύπου LED 1,5W, τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από πλαστικό 

σωλήνα ευθύ και σπιράλ ανηγμένα σε πλαστικό σωλήνα ευθύ διαμέτρου 13,5mm, το αντίστοιχο καλώδιο 

τροφοδοσίας και τα κουτιά διακλάδωσης και οργάνων πάσης φύσεως από το φωτιστικό σώμα προς το 

διακόπτη και τον αντίστοιχο ηλεκτρικό πίνακα σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή, 

προδιαγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: 

της διάτρησης τοίχων-πλακών- υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της κατασκευής 

φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και 

προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με έντεχνο τρόπο, 
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σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση όλων των παραπάνω, έλεγχοι και δοκιμές για 

παράδοση του φωτιστικού σώματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(Ενδεικτικού τύπου LEDline2 BCS722 της PHILIPS ή ισοδύναμου). (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 639   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8981.2.1.4Β Φωτιστικό σώμα ασφαλείας LED, φωτεινής απόδοσης 100lm, 220-240V, 

50Hz, συνεχούς λειτουργίας (τύπου maintained),  αυτονομίας 1,5 ώρα, με ενδεικτικό LED φόρτισης, 

μίας όψης, οροφής ή  επίτοιχο, IP 40. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό σώμα ασφαλείας LED μίας όψης, συστήματος σήμανσης των οδεύσεων διαφυγής ή πορείας, 

συνεχούς λειτουργίας (τύπου maintained), με λαμπτήρα LED, φωτεινής απόδοσης 100lm, κατάλληλο για 

επίτοιχη τοποθέτηση ή για τοποθέτηση σε οροφή. Το φωτιστικό σώμα περιλαμβάνει μπαταρίες Ni-cd 

διάρκειας αυτονομίας τουλάχιστον 1,5 ώρας. Το σώμα φέρει κάλυμμα ανθεκτικό στην πυρκαγιά, με 

αυτοκόλλητη πράσινη ετικέτα που θα φέρει ένδειξη εξόδου (EXIT) ή πορείας. Το σώμα του φωτιστικού 

και ο εσωτερικός ανακλαστήρας είναι κατασκευασμένα από λευκό ABS και το κάλυμμα από διαφανές 

polycarbonate. Το φωτιστικό, φέρει ενδεικτικό LED φόρτισης. Επίσης φέρει ένδειξη με λευκά 

γράμματα ή βέλη κατεύθυνσης ή εικονογραφήματα σε πράσινη αυτοκόλλητη ταινία που θα καλύπτει 

πλήρως το κάλυμμα σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις. Ο βαθμός προστασίας του 

φωτιστικού είναι ΙΡ 40. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται επιπλέον, τα υλικά στερέωσης,υλικά και μικροϋλικά στερέωσης, 

εγκατάστασης και σύνδεσης. Επίσης περιλαμβάνονται τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από 

πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ ανηγμένα σε πλαστικό σωλήνα ευθύ διαμέτρου 13,5mm, το αντίστοιχο 

καλώδιο τροφοδοσίας και τα κουτιά διακλάδωσης και οργάνων πάσης φύσεως, σύμφωνα με τα σχέδια, 

την τεχνική περιγραφή και προδιαγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης. 

Ακόμη, στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, 

ήτοι: της διάτρησης των τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της 

κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή 

διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση όλων των παραπάνω, δοκιμές 

και παράδοση του φωτιστικού σώματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Το Φωτιστικό σώμα ασφαλείας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα 

πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και 

Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές 

(Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με 

βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, 

μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης. (1 τεμ) 

 

  

A.T. : 640   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8981.2.1.4Γ Φωτιστικό σώμα ασφαλείας LED, φωτεινής απόδοσης 100lm, 220-240V, 

50Hz, συνεχούς λειτουργίας (τύπου maintained),  αυτονομίας 1,5 ώρα, με ενδεικτικό LED φόρτισης, 

διπλής όψης, οροφής ή  επίτοιχο, IP 40. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό σώμα ασφαλείας LED διπλής όψης, συστήματος σήμανσης των οδεύσεων διαφυγής ή πορείας, 

συνεχούς λειτουργίας (τύπου maintained), με λαμπτήρα LED, φωτεινής απόδοσης 100lm, κατάλληλο 

για επίτοιχη τοποθέτηση ή για τοποθέτηση σε οροφή. Το φωτιστικό σώμα περιλαμβάνει μπαταρίες Ni- 

cd διάρκειας αυτονομίας τουλάχιστον 1,5 ώρας. Το σώμα φέρει κάλυμμα ανθεκτικό στην πυρκαγιά, με 

αυτοκόλλητη πράσινη ετικέτα που θα φέρει ένδειξη εξόδου (EXIT) ή πορείας. Το σώμα του φωτιστικού 

και ο εσωτερικός ανακλαστήρας είναι κατασκευασμένα από λευκό ABS και το κάλυμμα από διαφανές 

polycarbonate. Το φωτιστικό, φέρει ενδεικτικό LED φόρτισης. Επίσης φέρει ένδειξη με λευκά 

γράμματα ή βέλη κατεύθυνσης ή εικονογραφήματα σε πράσινη αυτοκόλλητη ταινία που θα καλύπτει 

πλήρως το κάλυμμα σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις. 
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Ο βαθμός προστασίας του φωτιστικού είναι ΙΡ 40. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται επιπλέον, τα υλικά στερέωσης,υλικά και μικροϋλικά στερέωσης, 

εγκατάστασης και σύνδεσης. Επίσης περιλαμβάνονται τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από 

πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ ανηγμένα σε πλαστικό σωλήνα ευθύ διαμέτρου 13,5mm, το αντίστοιχο 

καλώδιο τροφοδοσίας και τα κουτιά διακλάδωσης και οργάνων πάσης φύσεως, σύμφωνα με τα σχέδια, 

την τεχνική περιγραφή και προδιαγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης. 

Ακόμη, στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, 

ήτοι: της διάτρησης των τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της 

κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή 

διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση όλων των παραπάνω, δοκιμές 

και παράδοση του φωτιστικού σώματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Το Φωτιστικό σώμα ασφαλείας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα 

πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και 

Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές 

(Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με 

βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, 

μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης. (1 τεμ) 

 

  

A.T. : 555   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8801.11.1 Διακοπτικό σημείο, διμερές, χωνευτό ή ορατό, πάσης φύσεως και τα 

αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Διακοπτικό σημείο, διμερές, χωνευτό ή ορατό που περιλαμβάνει : 

- Ένα διακόπτη πάσης φύσεως (απλό, κομιτατέρ, αλλέ-ρετούρ, ορατό ή χωνευτό, απλό ή στεγανό κλπ) 

- Τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ ανηγμένα σε 

πλαστικό σωλήνα ευθύ διαμέτρου 13,5 mm, το αντίστοιχο καλώδιο τροφοδοσίας και τα κουτιά 

διακλάδωσης και οργάνων πάσης φύσεως από το διακόπτη προς τον ηλεκτρικό πίνακα και προς το 

φωτιστικό σώμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές 

και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης. 

Ακόμη, στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες,  όπου 

απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης των τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών 

υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την 

ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή 

με έντεχνο τρόπο,  σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. 

(Μέγιστο μήκος εγκατάστασης 35m). 

Δεν περιλαμβάνεται η αναλογία μεταλλικής σχάρας και πλαστικού καναλιού που αποτιμώνται χωριστά. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση όλων των παραπάνω, έλεγχοι και δοκιμές, για 

παράδοση του διακοπτικού σημείου σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 556   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8801.51.1.1 Μπουτόν, πάσης φύσεως, με τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής 

γραμμής. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Μπουτόν πάσης φύσεως που περιλαμβάνει: 

- Ενα μπουτόν, εντάσης 6 Α τάσης 250 V, πάσης φύσεως(ορατό ή χωνευτό, απλό ή στεγανό κλπ). 

- Τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ ανηγμένα σε 

πλαστικό σωλήνα ευθύ διαμέτρου 16,0 mm, το αντίστοιχο καλώδιο τροφοδοσίας και τα κουτιά 

διακλάδωσης και οργάνων πάσης φύσεως από το διακόπτη προς τον ηλεκτρικό πίνακα και προς το 

φωτιστικό σώμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης. 

Ακόμη, στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες,  όπου 
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απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης των τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών 

υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την 

ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή 

με έντεχνο τρόπο,  σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. (Μέγιστο μήκος εγκατάστασης 35m). 

Δεν περιλαμβάνεται η αναλογία μεταλλικής σχάρας και πλαστικού καναλιού που αποτιμώνται χωριστά. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση όλων των παραπάνω, έλεγχοι και δοκιμές, για 

παράδοση του διακοπτικού σημείου σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 557   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8801.5.1.12 Μπουτονιέρα επιτραπέζια ή επίτοιχη, στεγανή, δώδεκα θέσεων 

    

Μπουτονιέρα επιτραπέζια ή επίτοιχη, στεγανή, δώδεκα θέσεων, που περιλαμβάνει: 

- Μία μπουτονιέρα επιτραπέζια ή επίτοιχη, κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και 

μορφοσίδηρο, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή 

και ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, με δώδεκα μπουτόν, τις 

αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες τους και το μιμικό διάγραμμα των φωτιστικών σωμάτων που ελέγχει. 

- Τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ ανηγμένα σε 

πλαστικό σωλήνα ευθύ διαμέτρου 13,5 mm, το αντίστοιχο καλώδιο τροφοδοσίας και τα κουτιά 

διακλάδωσης και οργάνων πάσης φύσεως από τη μπουτονιέρα προς τον ηλεκτρικό πίνακα, σύμφωνα με τα 

σχέδια της μελέτης την τεχνική περιγραφή, προδιαγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης. 

Ακόμη, στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, 

ήτοι: της διάτρησης των τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της 

κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή 

διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. (Μέγιστο μήκος εγκατάστασης 20m). 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση όλων των παραπάνω, έλεγχοι και δοκιμές, για 

παράδοση της μπουτονιέρας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 558   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8801.5.1.13 Μπουτονιέρα επιτραπέζια ή επίτοιχη, στεγανή, δεκατριών θέσεων 

    

Μπουτονιέρα επιτραπέζια ή επίτοιχη, στεγανή, δεκατριών θέσεων, που περιλαμβάνει: 

- Μία μπουτονιέρα επιτραπέζια ή επίτοιχη, κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και 

μορφοσίδηρο, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή 

και ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, με δεκατρία μπουτόν, τις 

αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες τους και το μιμικό διάγραμμα των φωτιστικών σωμάτων που ελέγχει. 

- Τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ ανηγμένα σε 

πλαστικό σωλήνα ευθύ διαμέτρου 13,5 mm, το αντίστοιχο καλώδιο τροφοδοσίας και τα κουτιά 

διακλάδωσης και οργάνων πάσης φύσεως από τη μπουτονιέρα προς τον ηλεκτρικό πίνακα, σύμφωνα με τα 

σχέδια της μελέτης την τεχνική περιγραφή, προδιαγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης. 

Ακόμη, στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, 

ήτοι: της διάτρησης των τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της 

κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή 

διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. (Μέγιστο μήκος εγκατάστασης 20m). 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση όλων των παραπάνω, έλεγχοι και δοκιμές, για 

παράδοση της μπουτονιέρας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

     

   

A.T. : 559   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8801.5.1.17 Μπουτονιέρα επιτραπέζια ή επίτοιχη, στεγανή, δεκαεπτά θέσεων 

    

Μπουτονιέρα επιτραπέζια ή επίτοιχη, στεγανή, δεκαεπτά θέσεων, που περιλαμβάνει: 

- Μία μπουτονιέρα επιτραπέζια ή επίτοιχη, κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και 
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μορφοσίδηρο, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή 

και ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, με δεκαεπτά μπουτόν, τις 

αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες τους και το μιμικό διάγραμμα των φωτιστικών σωμάτων που ελέγχει. 

- Τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ ανηγμένα σε 

πλαστικό σωλήνα ευθύ διαμέτρου 13,5 mm, το αντίστοιχο καλώδιο τροφοδοσίας και τα κουτιά 

διακλάδωσης και οργάνων πάσης φύσεως από τη μπουτονιέρα προς τον ηλεκτρικό πίνακα, σύμφωνα με τα 

σχέδια της μελέτης την τεχνική περιγραφή, προδιαγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης. 

Ακόμη, στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, 

ήτοι: της διάτρησης των τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της 

κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή 

διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. (Μέγιστο μήκος εγκατάστασης 20m). 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση όλων των παραπάνω, έλεγχοι και δοκιμές, για 

παράδοση της μπουτονιέρας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 560   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8801.5.1.23 Μπουτονιέρα επιτραπέζια ή επίτοιχη, στεγανή, είκοσι τριών θέσεων 

    

Μπουτονιέρα επιτραπέζια ή επίτοιχη, στεγανή, είκοσι τριών θέσεων, που περιλαμβάνει: 

- Μία μπουτονιέρα επιτραπέζια ή επίτοιχη, κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και 

μορφοσίδηρο, που έχει υποστεί απολίπανση, φωσφάτωση, αστάρωμα, δύο στρώσεις αντισκωριακή βαφή 

και ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος RAL επιλογής της επίβλεψης, με είκοσι τρία μπουτόν, τις 

αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες τους και το μιμικό διάγραμμα των φωτιστικών σωμάτων που ελέγχει. 

- Τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ ανηγμένα σε 

πλαστικό σωλήνα ευθύ διαμέτρου 13,5 mm, το αντίστοιχο καλώδιο τροφοδοσίας και τα κουτιά 

διακλάδωσης και οργάνων πάσης φύσεως από τη μπουτονιέρα προς τον ηλεκτρικό πίνακα, σύμφωνα με τα 

σχέδια της μελέτης την τεχνική περιγραφή, προδιαγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης. 

Ακόμη, στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, 

ήτοι: της διάτρησης των τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της 

κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή 

διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. (Μέγιστο μήκος εγκατάστασης 20m). 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση όλων των παραπάνω, έλεγχοι και δοκιμές, για 

παράδοση της μπουτονιέρας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

 

 

  

1.2.9. ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ 
A.T. : 561   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8961.2.2.15 Πίνακας  μέσης τάσης, σειράς 20 KV, προστασίας IP 31, πλήρως 

εξοπλισμένος 

 

Πίνακας μέσης τάσης, σειράς 20 KV, βαθμού προστασίας IP31, τυποποιημένης εργοστασιακής 

κατασκευής, κατά IEC 298, με πιστοποιητικά τύπου, σειράς και δοκιμών, κατασκευασμένος και πλήρως 

εξοπλισμένος με όλα τα υλικά διακοπής, ασφάλειας, μετρήσεων κλπ. σύμφωνα με τα σχέδια, την 

τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και θέση σε 

λειτουργία του πίνακα με τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά και τις απαραίτητες δοκιμές για 

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Επίσης περιλαμβάνεται και η κατασκευή κατάλληλα 

υπερυψωμένης βάσης για την όδευση των καλωδίων. (1 τεμ) 

 

 

A.T. : 562   



228 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8956.11.14 Μετασχηματιστής ισχύος, σειράς 20 KV, τριφασικός, ξηρού τύπου, 

κλάσης μόνωσης F, με φυσική ψύξη, κατάλληλος για εσωτερική εγκατάσταση, ονομαστικής ισχύος 

1250 ΚVΑ 

 

Μετασχηματιστής ισχύος, σειράς 20 KV, τριφασικός, ξηρού τύπου, κλάσης μόνωσης F, 

με φυσική ψύξη, κατάλληλος για εσωτερική εγκατάσταση, ονομαστικής ισχύος 1250ΚVΑ, τάσεως 

δευτερεύοντος 400/230 V, τάσεως βραχυκυκλώσεως 6%, συνδεσμολογίας Dyn 11. 

Ο Μ/Σ θα φέρει μονωτήρες υψηλής και χαμηλής τάσης, συσκευή θερμικής προστασίας, τροχούς κύλισης, 

κρίκους ανύψωσης, τρύπες για ρυμούλκηση στη βάση, ακροδέκτες γείωσης κλπ. πλήρης, με τα υλικά 

και μικροϋλικά σύνδεσης, εγκατάστασης σε έτοιμη βάση κλπ. όπως λεπτομερώς περιγράφεται στην 

τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. 

Δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου, καθώς και  εργασία εγκατάστασης, 

σύνδεσης με τα καλώδια άφιξης και αναχώρησης, ελέγχων και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. 

Η διαδικασία σχεδιασμού και παραγωγής του Μ/Σ θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 

14001, από ανεγνωρισμένο οργανισμό και θα διαθέτει όλα τα πιστοποιητικά δοκιμών τύπου και σειράς 

και οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 563   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8845.2.1.2 Γενικός Πίνακας διανομής Χαμηλής Τάσης, προστασίας IP31, 

κατασκευασμένος και πλήρως  εξοπλισμένος με όλα τα υλικά διακοπής. 

  

Γενικός Πίνακας διανομής Χαμηλής Τάσης, προστασίας IP31, τυποποιημένης εργοστασιακής κατασκευής, 

κατά IEC 298, με πιστοποιητικά τύπου, σειράς και δοκιμών, κατασκευασμένος και πλήρως 

εξοπλισμένος με όλα τα υλικά διακοπής, ασφάλειας, μετρήσεων κλπ., σύμφωνα με τα Σχέδια, την 

Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές, έλεγχοι και 

θέση σε λειτουργία του πίνακα με τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά και τις απαραίτητες δοκιμές 

για παράδοση σε πλήρη και κανονική  λειτουργία. Επίσης περιλαμβάνεται και η κατασκευή 

υπερυψωμένης βάσης για την όδευση των καλωδίων. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 564   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8957.2.2 Πίνακας αυτόματης αντιστάθμισης (βελτίωσης συντελεστή ισχύος), 

ονομαστικής ισχύος 320 KVAR (8 x 40 KVAR), ονομαστικής τάσης 400 V. 

 

Πίνακας αυτόματης αντιστάθμισης (βελτίωσης συντελεστή ισχύος), βιομηχανικής παραγωγής, 

ονομαστικής ισχύος 320 KVAR, ονομαστικής τάσης 400 V, συχνότητας 50 Hz, προστασίας ΙΡ 31, με 

πυκνωτές σε 8 βαθμίδες, τριφασικό, ισχύος κάθε βαθμίδας 40 KVAR και με όλα τα όργανα για την 

αυτόματη ζεύξη και απόζευξη τους ανάλογα με τις ανάγκες της άεργης ισχύος, κατασκευασμένος 

σύμφωνα με τα πρότυπο IEC 60439-1 IEC 61921, ΕΝ 60439-1 και τους αντίστοιχους Ελληνικούς 

κανονισμούς. Ο πίνακας περιλαμβάνει: 

- Οκτώ (8) πυκνωτές αντιστάθμισης ισχύος 40 KVAR, με ενσωματωμένες αντιστάσεις εκφόρτισης, 

- Ένα (1) γενικό αυτόματο διακόπτη προστασίας, - Ένα (1) όργανο αυτόματης αντιστάθμισης, 

- Οκτώ (8) τηλεχειριζόμενους αεροδιακόπτες - Μαχαιρωτές ασφάλειες τύπου ΝΗ 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το καλώδιο σύνδεσης του με τον γενικό πίνακα χαμηλής τάσης. Κατά τα 

λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά Σσυμβατικά Τεύχη. 

Ήτοι προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και έλεγχος για παράδοση σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 565   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8959.10.20 Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, τριφασικού εναλλασσόμενου 

ρεύματος, τάσεως 230/400 V, ισχύος συνεχούς λειτουργίας  500 KVA, με τον ηλεκτρικό πίνακα 

αυτόματης μεταγωγής φορτίων. 
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Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, τριφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος, τάσης 230/400V, 50 περιόδων 

αποτελούμενο από κινητήρα DIESEL και εναλλακτήρα, με δεξαμενή καυσίμων κατάλληλη για αυτόνομη 

λειτουργία 8 (οκτώ) ωρών σε πλήρες φορτίο, με αυτόματο πίνακα ελέγχου, μπαταρία 12 V, 

ενσωματωμένο φορτιστή μπαταρίας από το δίκτυο της ΔΕΗ, εδραζόμενο μέσω ελαστικών αντικραδασμικών 

βάσεων σε ισχυρό χαλύβδινο πλαίσιο (βάση), πλήρες. 

Συμπεριλαμβάνεται ο πίνακας αυτόματης μεταγωγής φορτίων (ΔΕΗ-Η/Ζ), ο οποίος αποτελεί ξεχωριστό 

ερμάριο κατάλληλο για επίτοιχη ή επιδαπέδια τοποθέτηση και περιλαμβάνει: δύο (2) αυτόματους 

τετραπολικούς διακόπτες, ηλεκτρικά και μηχανικά μανδαλωμένους μεταξύ τους, κατάλληλης ισχύος ο 

καθένας, ώστε να αποφεύγεται η παράλληλη λειτουργία του Η/Ζ με τη ΔΕΗ και τριφασικό επιτηρητή 

τάσης ΔΕΗ για την εντολή εκκίνησης του Η/Ζ σε περίπτωση διακοπής. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την 

τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. 

Δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση του ζεύγους και του πίνακα μεταγωγής, των βοηθητικών διατάξεων 

και απαραιτήτων σωληνώσεων και καλωδιώσεων για τη σύνδεση του προς τον πίνακα μεταγωγής και την 

αποθήκη καυσίμων καθώς και των σωληνώσεων απαγωγής καυσαερίων, τον ανεμιστήρα ψύξης και κάθε 

εργασία με τα υλικά και μικροϋλικά για την κατασκευή της χαλύβδινης στιβαρής βάσεως της 

εγκαταστάσεως του ζεύγους και του πίνακα μεταγωγής, της κατασκευής των σωληνώσεων και 

καλωδιώσεων, των δοκιμών, των ελέγχων και της παράδοσης του Η/Ζ σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία. 

(Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO και το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος να 

συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς).  

(1 τεμ) Ισχύος συνεχούς λειτουργίας 500 KVA.  Ισχύος εφεδρικής λειτουργίας 550 KVA 

   

  

A.T. : 566   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8960.20.12 Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS), τριφασικής  

εισόδου/εξόδου, ονομαστικής  ισχύος 60 KVA,  on-line διπλής μετατροπής, με χρόνο αυτονομίας 

30min. 

 

Σύστημα αδιάλειπτης παροχήςισχύος(UPS), τριφασικής εισόδου/εξόδου (3x380V/220V), ονομαστικής 

ισχύος 60 KVA, τεχνολογίας on-line διπλής μετατροπής με συσσωρευτές για αυτονομία 30 min, 

πλήρες. Το UPS είναι υψηλού βαθμού απόδοσης, με αυτόματη παράκαμψη, με οθόνη κατάλληλη για εξ' 

αποστάσεως παρακολούθηση του UPS, εμφάνιση κατάστασης λειτουργίας, διάγνωσης και απεικόνισης 

βλαβών κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή  και τις τεχνικές προδιαγραφές. Το UPS έχει 

δυνατότητα εκκίνησης χωρίς τροφοδοσία με ισχύ από τη μπαταρία, δυνατότητα επιλογής τάσης/συχνότητας 

εξόδου, σειριακής επικοινωνίας με υπολογιστές ή με σύστημα κεντρικού ελέγχου (B.M.S.) και διαθέτει 

πιστοποιημένη συμβατότητα με τα πρότυπα CE και UL καθώς και πιστοποίηση μετρήσεων από Διεθνώς 

αναγνωρισμένο εργαστήριο. 

Δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση του UPS, των βοηθητικών διατάξεων και των απαραίτητων 

σωληνώσεων, καλωδιώσεων για την σύνδεση του με τον πίνακα του ρεύματος και καταναλώσεων και κάθε 

εργασία με τα υλικά και μικροϋλικά για τη στερέωση του σε μεταλλική βάση, της εγκατάστασης του 

UPS, της σύνδεσης των καλωδίων, των ρυθμίσεων και δοκιμών και της παράδοσης του σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

     

  

A.T. : 567   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8100.50.1 Υλικά ασφάλειας και προστασίας χειρισμών ηλεκτρικού υποσταθμού 

μέσης τάσης 

    

Υλικά ασφάλειας και προστασίας χειρισμών ηλεκτρικού υποσταθμού μέσης τάσης (Μ.Τ.) αποτελούμενα 

από:  

- Δύο ζεύγη ηλεκτρομονωτικών γαντιών εργασίας 24 KV με την αντίστοιχη επίτοιχη θήκη τους, 

- Δύο ζεύγη ηλεκτρομονωτικών γαντιών εργασίας 1 KV με την αντίστοιχη επίτοιχη θήκη τους, 

- Ηλεκτρομονωτικός τάπητας 20 KV διαστάσεων 1,00 Χ 2,50m και πάχους 3mm, 

- Ηλεκτρομονωτικός τάπητας 20 KV διαστάσεων 1,00 Χ 5,00m και πάχους 3mm, 

- Ενα δοκιμαστικό παρουσίας τάσης 5-40 KV εσωτερικού χώρου με μπουτόν για τεστ λειτουργίας, 

- Ενα ακόντιο διάσωσης 45KV, μήκους 1,65m, 
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- Ενα ηλεκτρομονωτικό σκαμπό 24 KV εσωτερικού χώρου, 

- Δύο πολυαμιδικά κράνη προστασίας, 

- Ενα σετ φανού κεφαλής / κράνους με λάμπα αλογόνου, 

- Επίτοιχο ταμπλώ για την στήριξη των ανωτέρω. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια όλων των παραπάνω υλικών και η επίτοιχη (πλην των ταπήτων) 

εγκατάσταση στο χώρο του Υποσταθμού σε ειδικό ταμπλώ του οποίου η θέση θα υποδειχθεί από την 

επίβλεψη. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 568   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8850.3.21 Πλήρες δίκτυο γειώσεων Ηλεκτρικού Υποσταθμού 

    

Πλήρες δίκτυο γειώσεων Ηλεκτρικού Υποσταθμού αποτελούμενο από: 

- Την περιμετρική γείωση του ισοδυναμικού πλέγματος 

- Τη γείωση των μεταλλικών μερών 

- Τη γείωση του ουδετέρου του μετασχηματιστή 

- Τη γείωση του ουδετέρου του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) 

- Τη γείωση των ζυγών γείωσης του Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ.) 

- Τους ισοδυναμικούς ζυγούς 

- Τις λάμες χαλκού 

- Τα καλώδια ΝΥΥ 1Χ95mm2, ΝΥΥ 1Χ150mm2 και ΝΥΥ 1Χ185mm2 

- Tο χαλκό Cu 1Χ70mm2 

Η όλη κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τα Σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της 

Μελέτης. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών καθώς και η 

εργασία συναρμολόγησης, τοποθέτησης, σύνδεσης, μετρήσεων, ελέγχων και δοκιμών για παράδοση σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. (Τιμή κατ' αποκοπή) 

   

  

A.T. : 569   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8957.3.10 Πίνακας μόνιμης-σταθερής αντιστάθμισης μετασχηματιστή, ισχύος 50 

KVAR, ονομαστικής τάσης 400 V 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Πίνακας μόνιμης-σταθερής αντιστάθμισης μετασχηματιστή, βιομηχανικής παραγωγής, ισχύος 50 KVAR, 

ονομαστικής τάσης 400 V, συχνότητας 50 Hz. Ο πίνακας προσφέρει σταθερή διόρθωση συντελεστή 

ισχύος χωρίς ρυθμιστή, με γενικό αυτόματο διακόπτη. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το καλώδιο σύνδεσης του με τον γενικό πίνακα χαμηλής τάσης. Κατά τα 

λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη. 

Ήτοι προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και έλεγχος για παράδοση σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. 

Ο Πίνακας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού 

ελέγχου και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και 

Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές 

(Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με 

βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, 

μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. (1 τεμ) 

   

  

1.2.10. ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ 
A.T. : 570   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8993.5.1.7 Τοπικός κατανεμητής ορόφου  (RACK 19")  - 12U δομημένης 

καλωδίωσης, επίτοιχος αναδιπλούμενος,  (ΚΔΚ -1.1), πλήρως εξοπλισμένος 

 

Τοπικός κατανεμητής ορόφου (RACK 19") δομημένης καλωδίωσης, επίτοιχος αναδιπλούμενος (με 

περιστρεφόμενη βάση), (ΚΔΚ -1.1), πλήρως εξοπλισμένος σύμφωνα με τα Σχέδια, την Τεχνική 
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Περιγραφή και Προδιαγραφή και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη της μελέτης. 

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει : 

- Επίτοιχο RACK 19" - 12U διπλό - αναδιπλούμενο (με περιστρεφόμενη βάση), κατασκευασμένο από 

λαμαρίνα πάχους 1,5mm, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή. 

Το RACK θα διαθέτει: κλειδαριά ασφαλείας, ανοιγόμενα πλαινά τμήματα, ρυθμιζόμενες κολώνες 

(ικριώματα 19") στήριξης συσκευών με αριθμημένη σήμανση ανά U και λοιπά μικροϋλικά. 

- Ένα (1) PATCH PANEL 19", ύψους 1U, συρταρωτού τύπου (μέγιστης χωρητικότητας 6 μπλοκ οπτικών 

ινών), με 1 μπλοκ οπτικών ινών ST, εξοπλισμένο με 1 through adaptors για πολύτροπες ίνες 

62,5/125μm ή 50/125μm. Διαθέτει αρθρωτή 2 επιπέδων splice casette με splite holder για έως 24 

ίνες. 

- Τρία (3) PATCH PANEL 19" χαλκού, μέγιστης χωρητικότητας 24 θυρών RJ-45 (UTP-cat 6), ύψους 1U. 

Η εμπρόσθια όψη έχει αριθμημένη σήμανση ανά θύρα RJ 45, πλαστικές πινακίδες σήμανσης και διάφανα 

εμπρόσθια αρθρωτά προστατευτικά κλείστρα ανά θύρα RJ 45 έναντι της σκόνης. Διαθέτει μεταλλική 

ποδιά με οπίσθια στηρίγματα ταξινόμησης καλωδίων. 

- Τρεις (3) οργανωτές 19" διέλευσης και ταξινόμησης καλωδίων, ύψους 1U. 

- Μετώπη 19", ύψους 1U, με τρεις τουλάχιστον λήψεις SCHUKO. 

- Γείωση του κατανεμητή, με Cu 4mm2, με τον πλησιέστερο πίνακα. 

- Πλήρεις συνδέσεις στα patch panels με τα προβλεπόμενα απ' τη μελέτη καλώδια κατακόρυφης 

καλωδίωσης (backbone) voice-data, (οπτικών ινών (tight buffer)), καθώς και οτιδήποτε άλλο 

περιγράφεται στο αντίστοιχο σχέδιο και στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση και συνδέση όλου του προβλεπόμενου από 

την μελέτη εξοπλισμού και καλωδίων, δοκιμές και έλεγχοι, καθώς και όλα τα απαραίτητα υλικά και 

μικροϋλικά για παράδοση του κατανεμητή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

  

 

A.T. : 571   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8993.5.1.8 Τοπικός κατανεμητής ορόφου  (RACK 19")  - 12U δομημένης 

καλωδίωσης, επίτοιχος αναδιπλούμενος,  (ΚΔΚ 0.2), πλήρως εξοπλισμένος. 

 

Τοπικός κατανεμητής ορόφου (RACK 19") δομημένης καλωδίωσης, επίτοιχος αναδιπλούμενος (με 

περιστρεφόμενη βάση), (ΚΔΚ 0.2), πλήρως εξοπλισμένος σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή 

και προδιαγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης. 

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει : 

- Επίτοιχο RACK 19" - 12U διπλό - αναδιπλούμενο (με περιστρεφόμενη βάση), κατασκευασμένο από 

λαμαρίνα πάχους 1,5mm, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή. 

Το RACK θα διαθέτει: κλειδαριά ασφαλείας, ανοιγόμενα πλαινά τμήματα, ρυθμιζόμενες κολώνες 

(ικριώματα 19") στήριξης συσκευών με αριθμημένη σήμανση ανά U και λοιπά μικροϋλικά. 

- Ένα (1) PATCH PANEL 19", ύψους 1U, συρταρωτού τύπου (μέγιστης χωρητικότητας 6 μπλοκ οπτικών 

ινών), με 1 μπλοκ οπτικών ινών ST, εξοπλισμένο με 1 through adaptors για πολύτροπες ίνες 

62,5/125μm ή 50/125μm. Διαθέτει αρθρωτή 2 επιπέδων splice casette με splite holder για έως 24 

ίνες. - Τρία (3) PATCH PANEL 19" χαλκού, μέγιστης χωρητικότητας 24 θυρών RJ-45 (UTP-cat 6), ύψους 1U. 

Η εμπρόσθια όψη έχει αριθμημένη σήμανση ανά θύρα RJ 45, πλαστικές πινακίδες σήμανσης και διάφανα 

εμπρόσθια αρθρωτά προστατευτικά κλείστρα ανά θύρα RJ 45 έναντι της σκόνης. Διαθέτει μεταλλική 

ποδιά με οπίσθια στηρίγματα ταξινόμησης καλωδίων. 

- Τρεις (3) οργανωτές 19" διέλευσης και ταξινόμησης καλωδίων, ύψους 1U. 

- Μετώπη 19", ύψους 1U, με τρεις τουλάχιστον λήψεις SCHUKO. 

- Γείωση του κατανεμητή, με Cu 4mm2, με τον πλησιέστερο πίνακα. 

- Πλήρεις συνδέσεις στα patch panels με τα προβλεπόμενα απ' τη μελέτη καλώδια κατακόρυφης 

καλωδίωσης (backbone) voice-data, (οπτικών ινών (tight buffer)), καθώς και οτιδήποτε άλλο 

περιγράφεται στο αντίστοιχο σχέδιο και στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση και συνδέση όλου του προβλεπόμενου από 

την μελέτη εξοπλισμού και καλωδίων, δοκιμές και έλεγχοι, καθώς και όλα τα απαραίτητα υλικά και 

μικροϋλικά για παράδοση του κατανεμητή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 
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A.T. : 572   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8993.5.1.9 Τοπικός κατανεμητής ορόφου  (RACK 19")  - 12U δομημένης 

καλωδίωσης, επίτοιχος αναδιπλούμενος,  (ΚΔΚ 1.1), πλήρως εξοπλισμένος. 

 

Τοπικός κατανεμητής ορόφου (RACK 19") δομημένης καλωδίωσης, επίτοιχος αναδιπλούμενος (με 

περιστρεφόμενη βάση), (ΚΔΚ 1.1), πλήρως εξοπλισμένος σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή 

και προδιαγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης. 

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει : 

- Επίτοιχο RACK 19" - 12U διπλό - αναδιπλούμενο (με περιστρεφόμενη βάση), κατασκευασμένο από 

λαμαρίνα πάχους 1,5mm, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή. 

Το RACK θα διαθέτει: κλειδαριά ασφαλείας, ανοιγόμενα πλαινά τμήματα, ρυθμιζόμενες κολώνες 

(ικριώματα 19") στήριξης συσκευών με αριθμημένη σήμανση ανά U και λοιπά μικροϋλικά. 

- Ένα (1) PATCH PANEL 19", ύψους 1U, συρταρωτού τύπου (μέγιστης χωρητικότητας 6 μπλοκ οπτικών 

ινών), με 1 μπλοκ οπτικών ινών ST, εξοπλισμένο με 1 through adaptors για πολύτροπες ίνες 

62,5/125μm ή 50/125μm. Διαθέτει αρθρωτή 2 επιπέδων splice casette με splite holder για έως 24 

ίνες. 

- Τρία (3) PATCH PANEL 19" χαλκού, μέγιστης χωρητικότητας 24 θυρών RJ-45 (UTP-cat 6), ύψους 1U. 

Η εμπρόσθια όψη έχει αριθμημένη σήμανση ανά θύρα RJ 45, πλαστικές πινακίδες σήμανσης και διάφανα 

εμπρόσθια αρθρωτά προστατευτικά κλείστρα ανά θύρα RJ 45 έναντι της σκόνης. Διαθέτει μεταλλική 

ποδιά με οπίσθια στηρίγματα ταξινόμησης καλωδίων. 

- Δύο (2) οργανωτές 19" διέλευσης και ταξινόμησης καλωδίων, ύψους 1U. 

- Μετώπη 19", ύψους 1U, με τρεις τουλάχιστον λήψεις SCHUKO. 

- Γείωση του κατανεμητή, με Cu 4mm2, με τον πλησιέστερο πίνακα. 

- Πλήρεις συνδέσεις στα patch panels με τα προβλεπόμενα απ' τη μελέτη καλώδια κατακόρυφης 

καλωδίωσης (backbone) voice-data, (οπτικών ινών (tight buffer)), καθώς και οτιδήποτε άλλο 

περιγράφεται στο αντίστοιχο σχέδιο και στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση και συνδέση όλου του προβλεπόμενου από 

την μελέτη εξοπλισμού και καλωδίων, δοκιμές και έλεγχοι, καθώς και όλα τα απαραίτητα υλικά και 

μικροϋλικά για παράδοση του κατανεμητή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 573   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8993.5.1.10 Τοπικός κατανεμητής ορόφου  (RACK 19")  - 16U δομημένης 

καλωδίωσης, επίτοιχος αναδιπλούμενος,  (ΚΔΚ 2.1), πλήρως εξοπλισμένος. 

 

Τοπικός κατανεμητής ορόφου (RACK 19") δομημένης καλωδίωσης, επίτοιχος αναδιπλούμενος (με 

περιστρεφόμενη βάση), (ΚΔΚ 2.1), πλήρως εξοπλισμένος σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή 

και προδιαγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης. 

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει : 

- Επίτοιχο RACK 19" - 16U διπλό - αναδιπλούμενο (με περιστρεφόμενη βάση), κατασκευασμένο από 

λαμαρίνα πάχους 1,5mm, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή. 

Το RACK θα διαθέτει: κλειδαριά ασφαλείας, ανοιγόμενα πλαινά τμήματα, ρυθμιζόμενες κολώνες 

(ικριώματα 19") στήριξης συσκευών με αριθμημένη σήμανση ανά U και λοιπά μικροϋλικά. 

- Ένα (1) PATCH PANEL 19", ύψους 1U, συρταρωτού τύπου (μέγιστης χωρητικότητας 6 μπλοκ οπτικών 

ινών), με 1 μπλοκ οπτικών ινών ST, εξοπλισμένο με 1 through adaptors για πολύτροπες ίνες 

62,5/125μm ή 50/125μm. Διαθέτει αρθρωτή 2 επιπέδων splice casette με splite holder για έως 24 

ίνες. 

- Πέντε (5) PATCH PANEL 19" χαλκού, μέγιστης χωρητικότητας 24 θυρών RJ-45 (UTP-cat 6), ύψους 1U. 

Η εμπρόσθια όψη έχει αριθμημένη σήμανση ανά θύρα RJ 45, πλαστικές πινακίδες σήμανσης και 

διάφανα εμπρόσθια αρθρωτά προστατευτικά κλείστρα ανά θύρα RJ 45 έναντι της σκόνης. Διαθέτει 

μεταλλική ποδιά με οπίσθια στηρίγματα ταξινόμησης καλωδίων. 

- Πέντε (5) οργανωτές 19" διέλευσης και ταξινόμησης καλωδίων, ύψους 1U. 

- Μετώπη 19", ύψους 1U, με τέσσερις τουλάχιστον λήψεις SCHUKO. 

- Γείωση του κατανεμητή, με Cu 4mm2, με τον πλησιέστερο πίνακα. 

- Πλήρεις συνδέσεις στα patch panels με τα προβλεπόμενα απ' τη μελέτη καλώδια κατακόρυφης 

καλωδίωσης (backbone) voice-data, (οπτικών ινών (tight buffer)), καθώς και οτιδήποτε άλλο 
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περιγράφεται στο αντίστοιχο σχέδιο και στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση και συνδέση όλου του προβλεπόμενου από 

την μελέτη εξοπλισμού και καλωδίων, δοκιμές και έλεγχοι, καθώς και όλα τα απαραίτητα υλικά και 

μικροϋλικά για παράδοση του κατανεμητή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 574   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8993.5.1.11 Τοπικός κατανεμητής ορόφου  (RACK 19")  - 16U δομημένης 

καλωδίωσης, επίτοιχος αναδιπλούμενος,  (ΚΔΚ 2.2), πλήρως εξοπλισμένος. 

 

Τοπικός κατανεμητής ορόφου (RACK 19") δομημένης καλωδίωσης, επίτοιχος αναδιπλούμενος (με 

περιστρεφόμενη βάση), (ΚΔΚ 2.2), πλήρως εξοπλισμένος σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή 

και προδιαγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης. 

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει : 

- Επίτοιχο RACK 19" - 16U διπλό - αναδιπλούμενο (με περιστρεφόμενη βάση), κατασκευασμένο από 

λαμαρίνα πάχους 1,5mm, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή. 

Το RACK θα διαθέτει: κλειδαριά ασφαλείας, ανοιγόμενα πλαινά τμήματα, ρυθμιζόμενες κολώνες 

(ικριώματα 19") στήριξης συσκευών με αριθμημένη σήμανση ανά U και λοιπά μικροϋλικά. 

- Ένα (1) PATCH PANEL 19", ύψους 1U, συρταρωτού τύπου (μέγιστης χωρητικότητας 6 μπλοκ οπτικών 

ινών), με 1 μπλοκ οπτικών ινών ST, εξοπλισμένο με 1 through adaptors για πολύτροπες ίνες 

62,5/125μm ή 50/125μm. Διαθέτει αρθρωτή 2 επιπέδων splice casette με splite holder για έως 24 ίνες. 

- Πέντε (5) PATCH PANEL 19" χαλκού, μέγιστης χωρητικότητας 24 θυρών RJ-45 (UTP-cat 6), ύψους 1U. 

Η εμπρόσθια όψη έχει αριθμημένη σήμανση ανά θύρα RJ 45, πλαστικές πινακίδες σήμανσης και διάφανα 

εμπρόσθια αρθρωτά προστατευτικά κλείστρα ανά θύρα RJ 45 έναντι της σκόνης. Διαθέτει μεταλλική 

ποδιά με οπίσθια στηρίγματα ταξινόμησης καλωδίων. 

- Πέντε (5) οργανωτές 19" διέλευσης και ταξινόμησης καλωδίων, ύψους 1U. 

- Μετώπη 19", ύψους 1U, με τέσσερις τουλάχιστον λήψεις SCHUKO. 

- Γείωση του κατανεμητή, με Cu 4mm2, με τον πλησιέστερο πίνακα. 

- Πλήρεις συνδέσεις στα patch panels με τα προβλεπόμενα απ' τη μελέτη καλώδια κατακόρυφης 

καλωδίωσης (backbone) voice-data, (οπτικών ινών (tight buffer)), καθώς και οτιδήποτε άλλο 

περιγράφεται στο αντίστοιχο σχέδιο και στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση και συνδέση όλου του προβλεπόμενου από 

την μελέτη εξοπλισμού και καλωδίων, δοκιμές και έλεγχοι, καθώς και όλα τα απαραίτητα υλικά και 

μικροϋλικά για παράδοση του κατανεμητή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

  

  

A.T. : 575   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8993.5.1.12 Τοπικός κατανεμητής ορόφου  (RACK 19")  - 21U δομημένης 

καλωδίωσης, επίτοιχος αναδιπλούμενος,  (ΚΔΚ 0.1), πλήρως εξοπλισμένος. 

  

Τοπικός κατανεμητής ορόφου (RACK 19") δομημένης καλωδίωσης, επίτοιχος αναδιπλούμενος (με 

περιστρεφόμενη βάση), (ΚΔΚ 0.1), πλήρως εξοπλισμένος σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή 

και προδιαγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει : 

- Επίτοιχο RACK 19" - 21U διπλό - αναδιπλούμενο (με περιστρεφόμενη βάση), κατασκευασμένο από 

λαμαρίνα πάχους 1,5mm, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή. 

Το RACK θα διαθέτει: κλειδαριά ασφαλείας, ανοιγόμενα πλαινά τμήματα, ρυθμιζόμενες κολώνες 

(ικριώματα 19") στήριξης συσκευών με αριθμημένη σήμανση ανά U και λοιπά μικροϋλικά. 

- Ένα (1) PATCH PANEL 19", ύψους 1U, συρταρωτού τύπου (μέγιστης χωρητικότητας 6 μπλοκ οπτικών 

ινών), με 1 μπλοκ οπτικών ινών ST, εξοπλισμένο με 1 through adaptors για πολύτροπες ίνες 

62,5/125μm ή 50/125μm. Διαθέτει αρθρωτή 2 επιπέδων splice casette με splite holder για έως 24 

ίνες.  

- Έξι (6) PATCH PANEL 19" χαλκού, μέγιστης χωρητικότητας 24 θυρών RJ-45 (UTP-cat 6), ύψους 1U. Η 

εμπρόσθια όψη έχει αριθμημένη σήμανση ανά θύρα RJ 45, πλαστικές πινακίδες σήμανσης και διάφανα 

εμπρόσθια αρθρωτά προστατευτικά κλείστρα ανά θύρα RJ 45 έναντι της σκόνης. Διαθέτει μεταλλική 

ποδιά με οπίσθια στηρίγματα ταξινόμησης καλωδίων. 

- Πέντε (5) οργανωτές 19" διέλευσης και ταξινόμησης καλωδίων, ύψους 1U. 
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- Μετώπη 19", ύψους 1U, με τέσσερις τουλάχιστον λήψεις SCHUKO. 

- Γείωση του κατανεμητή, με Cu 4mm2, με τον πλησιέστερο πίνακα. 

- Πλήρεις συνδέσεις στα patch panels με τα προβλεπόμενα απ' τη μελέτη καλώδια κατακόρυφης 

καλωδίωσης (backbone) voice-data, (οπτικών ινών (tight buffer)), καθώς και οτιδήποτε άλλο 

περιγράφεται στο αντίστοιχο σχέδιο και στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση και συνδέση όλου του προβλεπόμενου από 

την μελέτη εξοπλισμού και καλωδίων, δοκιμές και έλεγχοι, καθώς και όλα τα απαραίτητα υλικά και 

μικροϋλικά για παράδοση του κατανεμητή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 576   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8993.5.1.13 Τοπικός κατανεμητής ορόφου  (RACK 19")  - 21U δομημένης 

καλωδίωσης, επίτοιχος αναδιπλούμενος,  (ΚΔΚ 1.2), πλήρως εξοπλισμένος 

 

Τοπικός κατανεμητής ορόφου (RACK 19") δομημένης καλωδίωσης, επίτοιχος αναδιπλούμενος (με 

περιστρεφόμενη βάση), (ΚΔΚ 1.2), πλήρως εξοπλισμένος σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή 

και προδιαγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει : 

- Επίτοιχο RACK 19" - 21U διπλό - αναδιπλούμενο (με περιστρεφόμενη βάση), κατασκευασμένο από 

λαμαρίνα πάχους 1,5mm, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή. 

Το RACK θα διαθέτει: κλειδαριά ασφαλείας, ανοιγόμενα πλαινά τμήματα, ρυθμιζόμενες κολώνες 

(ικριώματα 19") στήριξης συσκευών με αριθμημένη σήμανση ανά U και λοιπά μικροϋλικά. 

- Ένα (1) PATCH PANEL 19", ύψους 1U, συρταρωτού τύπου (μέγιστης χωρητικότητας 6 μπλοκ οπτικών 

ινών), με 1 μπλοκ οπτικών ινών ST, εξοπλισμένο με 1 through adaptors για πολύτροπες ίνες 

62,5/125μm ή 50/125μm. Διαθέτει αρθρωτή 2 επιπέδων splice casette με splite holder για έως 24 ίνες. 

- Οκτώ (8) PATCH PANEL 19" χαλκού, μέγιστης χωρητικότητας 24 θυρών RJ-45 (UTP-cat 6), ύψους 1U. 

Η εμπρόσθια όψη έχει αριθμημένη σήμανση ανά θύρα RJ 45, πλαστικές πινακίδες σήμανσης και διάφανα 

εμπρόσθια αρθρωτά προστατευτικά κλείστρα ανά θύρα RJ 45 έναντι της σκόνης. Διαθέτει μεταλλική 

ποδιά με οπίσθια στηρίγματα ταξινόμησης καλωδίων. 

- Έξι (6) οργανωτές 19" διέλευσης και ταξινόμησης καλωδίων, ύψους 1U. 

- Μετώπη 19", ύψους 1U, με τέσσερις τουλάχιστον λήψεις SCHUKO. 

- Γείωση του κατανεμητή, με Cu 4mm2, με τον πλησιέστερο πίνακα. 

- Πλήρεις συνδέσεις στα patch panels με τα προβλεπόμενα απ' τη μελέτη καλώδια κατακόρυφης 

καλωδίωσης (backbone) voice-data, (οπτικών ινών (tight buffer)), καθώς και οτιδήποτε άλλο 

περιγράφεται στο αντίστοιχο σχέδιο και στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση και συνδέση όλου του προβλεπόμενου από 

την μελέτη εξοπλισμού και καλωδίων, δοκιμές και έλεγχοι, καθώς και όλα τα απαραίτητα υλικά και 

μικροϋλικά για παράδοση του κατανεμητή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 577   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8993.5.2.3 Κεντρικός Κατανεμητής Δομημένης Καλωδίωσης (Τηλεφωνικό Δίκτυο) -   

(RACK 19")  - 33U, επιδαπέδιος, (Κ.Κ.Δ.Κ.- Α), πλήρως εξοπλισμένος 

 

Κεντρικός Κατανεμητής Δομημένης Καλωδίωσης (Τηλεφωνικό Δίκτυο) (RACK 19"), επιδαπέδιος, 

(Κ.Κ.Δ.Κ.- Α), πλήρως εξοπλισμένος σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και προδιαγραφή 

και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει: 

- Επιδαπέδιο RACK 19" - 33U, κατασκευασμένο από λαμαρίνα πάχους 2,00mm, βαμμένη με 

ηλεκτροστατική βαφή ή πολυεστερική επένδυση. 

Το RACK θα διαθέτει: δύο πόρτες (εμπρός και πίσω) με κλειδαριές ασφαλείας και χειρολαβή 

ανοίγματος πόρτας, αποσπώμενα πλαινά καλύμματα με κλειδαριές ασφαλείας, ρυθμιζόμενες κολώνες 

(ικριώματα 19") στήριξης συσκευών με αριθμημένη σήμανση ανά U, πλαινές σχισμές στήριξης 

καλωδίων, εξαερισμούς, δυνατότητα βάσης υπερύψωσης με ρυθμιζόμενους ρεγουλατόρους και λοιπά 

μικροϋλικά. 

- Δεκαέξι (16) PATCH PANEL 19" χαλκού, μέγιστης χωρητικότητας 24 θυρών RJ-45 (UTP-cat 6), ύψους 

1U, πλήρη. Η εμπρόσθια όψη έχει αριθμημένη σήμανση ανά θύρα RJ 45, πλαστικές πινακίδες σήμανσης 

και διάφανα εμπρόσθια αρθρωτά προστατευτικά κλείστρα ανά θύρα RJ 45 έναντι της σκόνης. Διαθέτει 
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μεταλλική ποδιά με οπίσθια στηρίγματα ταξινόμησης καλωδίων. 

- Εννέα (9) οργανωτές 19" διέλευσης και ταξινόμησης καλωδίων, ύψους 1U. 

- Γείωση του κατανεμητή, με Cu 4mm2, με τον πλησιέστερο πίνακα. 

- Πλήρεις συνδέσεις στα patch panels με τα προβλεπόμενα απ' τη μελέτη καλώδια κατακόρυφης 

καλωδίωσης (backbone) voice-data, καθώς και οτιδήποτε άλλο περιγράφεται στο αντίστοιχο σχέδιο, 

στις τεχνικές προδιαγραφές και στην τεχνική περιγραφή της μελέτης. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση και συνδέσεις όλου του προβλεπόμενου 

από την μελέτη εξοπλισμού και καλωδίων, δοκιμές και έλεγχοι, καθώς και όλα τα απαραίτητα υλικά 

και μικροϋλικά για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 578   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8993.5.2.4 Κεντρικός Κατανεμητής Δομημένης Καλωδίωσης (Δεδομένα) -   (RACK 

19")  - 33U, επιδαπέδιος, (Κ.Κ.Δ.Κ.- Β), πλήρως εξοπλισμένος. 

 

Κεντρικός Κατανεμητής Δομημένης Καλωδίωσης (Δεδομένα) (RACK 19"), επιδαπέδιος, (Κ.Κ.Δ.Κ.- Β), 

πλήρως εξοπλισμένος σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και προδιαγραφή και τα λοιπά 

συμβατικά τεύχη της μελέτης. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει: 

- Επιδαπέδιο RACK 19" - 33U, κατασκευασμένο από λαμαρίνα πάχους 2,0mm, βαμμένη με ηλεκτροστατική 

βαφή ή πολυεστερική επένδυση. 

Το RACK θα διαθέτει: δύο πόρτες (εμπρός και πίσω) με κλειδαριές ασφαλείας και χειρολαβή 

ανοίγματος πόρτας, αποσπώμενα πλαινά καλύμματα με κλειδαριές ασφαλείας, ρυθμιζόμενες κολώνες 

(ικριώματα 19") στήριξης συσκευών με αριθμημένη σήμανση ανά U, πλαινές σχισμές στήριξης 

καλωδίων, εξαερισμούς, δυνατότητα βάσης υπερύψωσης με ρυθμιζόμενους ρεγουλατόρους και λοιπά 

μικροϋλικά. 

- Τέσσερα (4) PATCH PANEL 19", ύψους 1U, συρταρωτού τύπου, με 6 μπλοκ οπτικών ινών ST (μέγιστη 

χωρητικότητα 24 θύρες οπτικής ίνας), πλήρη, εξοπλισμένο με 6 through adaptors για πολύτροπες 

ίνες 62,5/125μm ή 50/125μm, έκαστο. Διαθέτει αρθρωτή 2 επιπέδων splice casette με splite holder 

για έως 24 ίνες. 

- Τέσσερις (4) οργανωτές 19" διέλευσης και ταξινόμησης καλωδίων, ύψους 1U. 

- Τέσσερις (4) μετώπες 19", ύψους 1U, με έξι τουλάχιστον λήψεις SCHUKO εκάστη. 

- Γείωση του κατανεμητή, με Cu 4mm2, με τον πλησιέστερο πίνακα. 

- Πλήρεις συνδέσεις στα patch panels με τα προβλεπόμενα απ' τη μελέτη καλώδια κατακόρυφης 

καλωδίωσης (backbone) voice-data (οπτικών ινών (tight buffer)), καθώς και οτιδήποτε άλλο 

περιγράφεται στο αντίστοιχο σχέδιο, στις τεχνικές προδιαγραφές και στην τεχνική περιγραφή της 

μελέτης. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση και συνδέσεις όλου του προβλεπόμενου 

από την μελέτη εξοπλισμού και καλωδίων, δοκιμές και έλεγχοι, καθώς και όλα τα απαραίτητα υλικά 

και μικροϋλικά για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 579   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8993.1.1.4 Τηλεφωνικός κατανεμητής ΟΤΕ (Κ.ΟΤΕ), επίτοιχος, εσωτερικού ή 

εξωτερικού χώρου, 80 ζευγών, μεταλλικός, στεγανός IP55 

 

Τηλεφωνικός κατανεμητής ΟΤΕ (Κ.ΟΤΕ), υποδοχής των κεντρικών καλωδίων που τροφοδοτούν το 

τηλεφωνικό κέντρο και τις συσκευές καρτοτηλεφώνων, 80 ζευγών. Ο κατανεμητής είναι κατάλληλος για 

επίτοιχη τοποθέτηση σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, στεγανότητας ΙΡ 55, κατασκευασμένος σύμφωνα 

με τις διεθνείς προδιαγραφές IEC 439-1 και IEC 529. Ο κατανεμητής είναι κατασκευασμένος από 

λαμαρίνα DKP πάχους 1,5mm, βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή πολυεστερικής πούδρας, διαθέτει 

κλειδαριά ασφαλείας και είναι εξοπλισμένος με μεταλλικές βάσεις στήριξης οριολωρίδων 10 ζευγών 

(από αντιμαγνητικό ανοξείδωτο χάλυβα), αυτοκόλλητο πίνακα καταγραφής τηλεφωνικών ζευγών, καλώδια 

γειώσεων με κεντρικό σημείο γείωσης και βοηθητικά υλικά στερέωσης / ταξινόμισης καλωδίων, 

διάταξη για τη σταθεροποίηση των εισερχόμενων καλωδίων καθώς και περιμετρικό λάστιχο 

στεγανοποίησης. Περιλαμβάνονται επίσης οι οριολωρίδες οι οποίες στερεώνονται πάνω στις βάσεις  

σε διάταξη στηλών και είναι τύπου LSA-PLUS, με δυνατότητα τοποθέτησης επί των οριολωρίδων 
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αντικεραυνικών διατάξεων χωρίς να χρειάζεται να γίνει προέκταση βάθους του κατανεμητή. 

Ο αριθμός των οριολωρίδων, η εφεδρεία, ο τρόπος σύνδεσης όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά 

καθώς και όλες οι λεπτομέρειες της κατασκευής αναφέρονται αναλυτικά στα Σχέδια, στην Τεχνική 

Περιγραφή, στην Τεχνική Προδιαγραφή και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση και συνδέση, δοκιμές και έλεγχοι, καθώς 

και όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά για παράδοση του κατανεμητή σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. (Ο κατανεμητής θα έχει δυνατότητα επαύξησης κατά 50% τουλάχιστον). (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 580   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8993.2.2.2 Τηλεφωνικός κατανεμητής ΟΤΕ (Κ.ΟΤΕ-ΔΣ), επίτοιχος, εσωτερικού ή 

εξωτερικού χώρου, 20 ζευγών, πλαστικός, στεγανός IP54 

 

Τηλεφωνικός κατανεμητής ΟΤΕ (Κ.ΟΤΕ-ΔΣ), υποδοχής των κεντρικών καλωδίων που τροφοδοτούν το 

τηλεφωνικό κέντρο και τις συσκευές καρτοτηλεφώνων, 20 ζευγών. Ο κατανεμητής είναι κατάλληλος για 

επίτοιχη τοποθέτηση σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, στεγανότητας ΙΡ 54, διαστάσεων περίπου 

152x87x223mm, κατασκευασμένος σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές DIN 40050, IEC 529. 

Ο κατανεμητής είναι κατασκευασμένος από πλαστικό υλικό Polycarbonate (PC αυτοσβεννύμενο) για 

αντοχή στις εξωτερικές περιβαλλοντολογικές συνθήκες. Διαθέτει κλειδαριά ασφαλείας και είναι 

εξοπλισμένος με μεταλλικές βάσεις στήριξης οριολωρίδων 10 ζευγών (από αντιμαγνητικό ανοξείδωτο 

χάλυβα), αυτοκόλλητο πίνακα καταγραφής τηλεφωνικών ζευγών, καλώδιο με κεντρικό σημείο γείωσης 

και βοηθητικά υλικά στερέωσης / ταξινόμισης καλωδίων και στερέωσης του πίνακα, καθώς και διάταξη 

για την σταθεροποίηση των εισερχόμενων καλωδίων. Περιλαμβάνονται επίσης οι οριολωρίδες οι οποίες 

στερεώνονται πάνω στις βάσεις σε διάταξη στηλών και είναι τύπου LSA-PLUS, με δυνατότητα 

τοποθέτησης επί των οριολωρίδων αντικεραυνικών διατάξεων χωρίς να χρειάζεται να γίνει προέκταση 

βάθους του κατανεμητή. 

Ο αριθμός των οριολωρίδων, η εφεδρεία, ο τρόπος σύνδεσης όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά 

καθώς και όλες οι λεπτομέρειες της κατασκευής αναφέρονται αναλυτικά στα Σχέδια, στην Τεχνική 

Περιγραφή, στην Τεχνική Προδιαγραφή και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση και συνδέση, δοκιμές και έλεγχοι, καθώς 

και όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(Ο κατανεμητής θα έχει δυνατότητα επαύξησης κατά 50% τουλάχιστον). (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 581   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8998.3.1.2 Τηλεπικοινωνιακή λήψη (πρίζα) RJ-45 CAT-6, δύο υποδοχών (διπλή), 

με ενσωματωμένη διπλή ετικέτα καθορισμού χρήσης, για VOICE - DATA, με τα αντίστοιχα καλώδια 

UTP 4" CAT-6. 

 

Τηλεπικοινωνιακή λήψη (πρίζα) RJ-45 CAT-6, με δύο υποδοχές (διπλή), για VOICE - DATA, με τα 

αντίστοιχα καλώδια UTP 4" CAT-6. Η πρίζα θα διαθέτει ενσωματωμένη διπλή ετικέτα για τον 

καθορισμό της χρήσης τους, με δυνατότητα αντικατάστασης της και θα προστατεύεται από κατάλληλο 

ανοιγόμενο διαφανές πλαστικό κάλυμμα. Περιλαμβάνονται αναλυτικά : 

- Η προμήθεια και η εγκατάσταση της πρίζας με τους δύο μηχανισμούς RJ45 και το κουτί οργάνων, σε 

οποιαδήποτε θέση (εντοιχισμένη σε τοίχο ή γυψοσανίδα, εξωτερική ή σε πλαστικό επίτοιχο κανάλι ή 

σε ενδοδαπέδιο κουτί κλπ), με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα στερέωσης, 

- Η προμήθεια και η τοποθέτηση των καλωδίων UTP 4" CAT-6, από τον αντίστοιχο διανομέα (RACK) 

μέχρι την πρίζα, 

- Η εργασία σύνδεσης των δύο καλωδίων UTP 4" CAT-6, τόσο στην πλευρά της πρίζας όσο και στο 

PATCH PANEL του αντίστοιχου διανομέα, 

- Η προμήθεια και η εγκατάσταση των σωληνώσεων και των κουτιών διακλάδωσης πάσης φύσεως (πλην 

επίτοιχων πλαστικών καναλιών και μεταλλικών σχαρών), 

- και τα λοιπά μικροϋλικά στερέωσης και εγκατάστασης και όλες οι απαραίτητες εργασίες 

εγκατάστασης. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά 

συμβατικά τεύχη της μελέτης. 
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Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: 

 της διάτρησης τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της κατασκευής 

φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και 

προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με έντεχνο τρόπο, 

σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση όλων των απαραίτητων υλικών και μικρουλικών, εγκατάσταση, σύνδεση, 

δοκιμές, έλεγχοι και ρυθμίσεις για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

  

  

A.T. : 582   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8998.3.1.1 Τηλεπικοινωνιακή λήψη (πρίζα) RJ-45 CAT-6, μίας υποδοχής (μονή), με 

ενσωματωμένη ετικέτα καθορισμού χρήσης, για VOICE - DATA, με το αντίστοιχο καλώδιο UTP 4"  

CAT-6. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Τηλεπικοινωνιακή λήψη (πρίζα) RJ-45 CAT-6, με μία υποδοχή (μονή), για VOICE - DATA, με το 

αντίστοιχο καλώδιο UTP 4" CAT-6. Η πρίζα θα διαθέτει ενσωματωμένη ετικέτα για τον καθορισμό της 

χρήσης του, με δυνατότητα αντικατάστασης της και θα προστατεύεται από κατάλληλο ανοιγόμενο 

διαφανές πλαστικό κάλυμμα. Περιλαμβάνονται αναλυτικά : 

- Η προμήθεια και η εγκατάσταση της πρίζας με μηχανισμό RJ45 και το κουτί οργάνων, σε 

οποιαδήποτε θέση (εντοιχισμένη σε τοίχο ή γυψοσανίδα, εξωτερική ή σε πλαστικό επίτοιχο κανάλι ή 

σε ενδοδαπέδιο κουτί κλπ), με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα στερέωσης, 

- Η προμήθεια και η τοποθέτηση του καλωδίου UTP 4" CAT-6, από τον αντίστοιχο διανομέα (RACK) 

μέχρι την πρίζα, 

- Η εργασία σύνδεσης του καλωδίου UTP 4" CAT-6, τόσο στην πλευρά της πρίζας όσο και στο PATCH 

PANEL του αντίστοιχου διανομέα, 

- Η προμήθεια και η εγκατάσταση των σωληνώσεων και των κουτιών διακλάδωσης πάσης φύσεως (πλην 

επίτοιχων πλαστικών καναλιών και μεταλλικών σχαρών), 

- και τα λοιπά μικροϋλικά στερέωσης και εγκατάστασης και όλες οι απαραίτητες εργασίες 

εγκατάστασης. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά 

συμβατικά τεύχη της μελέτης. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: 

της διάτρησης τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της κατασκευής 

φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και 

προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με έντεχνο τρόπο, 

σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση όλων των απαραίτητων υλικών και μικρουλικών, εγκατάσταση, σύνδεση, 

δοκιμές, έλεγχοι και ρυθμίσεις για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 583   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8998.11.1.3 Αναμονή  για λήψη VOICE - DATA (πχ καρτοτηλεφώνου, ανελκυστήρα 

κλπ) μονή, UTP CAT -6, με τα αντίστοιχα καλώδια UTP 4" CAT-6. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 

Αναμονή για λήψη VOICE - DATA (πχ καρτοτηλεφώνου, ανελκυστήρα κλπ) μονή, UTP CAT-6, με τα 

αντίστοιχα καλώδια UTP 4" CAT-6. Περιλαμβάνονται αναλυτικά : 

- Η προμήθεια και η τοποθέτηση του καλωδίου UTP 4" CAT-6, από τον αντίστοιχο διανομέα (RACK) 

μέχρι το σημείο αναμονής. 

- Η εργασία σύνδεσης του καλωδίου UTP 4" CAT-6, στο PATCH PANEL του αντίστοιχου διανομέα. 

- Η προμήθεια και η εγκατάσταση των σωληνώσεων και των κουτιών διακλάδωσης πάσης φύσεως (πλην 

επίτοιχων πλαστικών καναλιών και μεταλλικών σχαρών). 

- Και τα λοιπά μικροϋλικά στερέωσης και εγκατάστασης και όλες οι απαραίτητες εργασίες 

εγκατάστασης. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά 

συμβατικά τεύχη της μελέτης. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: 
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της διάτρησης τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της κατασκευής 

φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και 

προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με έντεχνο τρόπο, 

σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας.  

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση όλων των απαραίτητων υλικών και μικρουλικών, εγκατάσταση, σύνδεση, 

δοκιμές και έλεγχοι για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

   

A.T. : 477   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8740.9.7.2 Σχάρα καλωδίων μεταλλική, βαρέως τύπου, από λαμαρίνα 

γαλβανισμένη εν θερμώ μετά την κατασκευή, με πάχος λαμαρίνας 1,50mm, διαστάσεων 100 x 60 mm, 

διάτρητη. 

 

Σχάρα καλωδίων μεταλλική, βαρέως τύπου, κατασκευασμένη από λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ μετά 

την κατασκευή, με συνεχή διάτρηση στη βάση και στα πλευρικά τοιχώματα για δέσιμο και αερισμό των 

καλωδίων, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές, τα σχέδια και τα λοιπά συμβατικά 

τεύχη της μελέτης. Η σχάρα θα είναι σε τεμάχια μήκους τουλάχιστον 3,0 μέτρων, με τις αναλογούσες 

διακλαδώσεις, τους συνδέσμους, τα στηρίγματα και τα λοιπά απαραίτητα εξαρτήματα σύνδεσης και 

στερέωσης και λοιπά μικροϋλικά. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: 

της διάτρησης τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της κατασκευής 

φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και 

προστασία της σχάρας,  καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με έντεχνο τρόπο, 

σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία πλήρους τοποθέτησης και σύνδεσης, για παράδοση της σχάρας 

πλήρως εγκατεστημένης. 

Η σχάρα θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου 

και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών 

Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς 

Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με 

βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, 

μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. (1 m) 

Διαστάσεων 100x60 mm, πάχος λαμαρίνας 1,50mm, διάτρητη. 

   

  

A.T. : 584   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8740.9.7.4 Σχάρα καλωδίων μεταλλική, βαρέως τύπου, από λαμαρίνα 

γαλβανισμένη εν θερμώ μετά την κατασκευή, με πάχος λαμαρίνας 1,50mm, διαστάσεων 200 x 60 mm, 

διάτρητη. 

 

Σχάρα καλωδίων μεταλλική, βαρέως τύπου, κατασκευασμένη από λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ μετά 

την κατασκευή, με συνεχή διάτρηση στη βάση και στα πλευρικά τοιχώματα για δέσιμο και αερισμό των 

καλωδίων, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές, τα σχέδια και τα λοιπά συμβατικά 

τεύχη της μελέτης. 

Η σχάρα θα είναι σε τεμάχια μήκους τουλάχιστον 3,0 μέτρων, με τις αναλογούσες διακλαδώσεις, τους 

συνδέσμους, τα στηρίγματα και τα λοιπά απαραίτητα εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης και λοιπά 

μικροϋλικά. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: 

της διάτρησης τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της κατασκευής 

φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και 

προστασία της σχάρας,  καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με έντεχνο τρόπο, 

σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία πλήρους τοποθέτησης και σύνδεσης, για παράδοση της σχάρας 

πλήρως εγκατεστημένης. 

Η σχάρα θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου 

και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών 
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Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς 

Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με 

βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, 

μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. (1 m) 

Διαστάσεων 200x60 mm, πάχος λαμαρίνας 1,50mm, διάτρητη. 

 

     

A.T. : 475   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8740.9.7.6 Σχάρα καλωδίων μεταλλική, βαρέως τύπου, από λαμαρίνα 

γαλβανισμένη εν θερμώ μετά την κατασκευή, με πάχος λαμαρίνας 1,50mm, διαστάσεων 300 x 60 mm, 

διάτρητη. 

 

Σχάρα καλωδίων μεταλλική, βαρέως τύπου, κατασκευασμένη από λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ μετά 

την κατασκευή, με συνεχή διάτρηση στη βάση και στα πλευρικά τοιχώματα για δέσιμο και αερισμό των 

καλωδίων, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές, τα σχέδια και τα λοιπά συμβατικά 

τεύχη της μελέτης.  

Η σχάρα θα είναι σε τεμάχια μήκους τουλάχιστον 3,0 μέτρων, με τις αναλογούσες διακλαδώσεις, τους 

συνδέσμους, τα στηρίγματα και τα λοιπά απαραίτητα εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης και λοιπά 

μικροϋλικά. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: 

της διάτρησης τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της κατασκευής 

φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και 

προστασία της σχάρας,  καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με έντεχνο τρόπο, 

σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία πλήρους τοποθέτησης και σύνδεσης, για παράδοση της σχάρας 

πλήρως εγκατεστημένης. 

Η σχάρα θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου 

και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών 

Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς 

Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με 

βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, 

μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. (1 m) 

Διαστάσεων 300x60 mm, πάχος λαμαρίνας 1,50mm, διάτρητη. 

   

  

A.T. : 585   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8740.9.7.8 Σχάρα καλωδίων μεταλλική, βαρέως τύπου, από λαμαρίνα 

γαλβανισμένη εν θερμώ μετά την κατασκευή, με πάχος λαμαρίνας 1,50mm, διαστάσεων 400 x 60 mm, 

διάτρητη. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 

Σχάρα καλωδίων μεταλλική, βαρέως τύπου, κατασκευασμένη από λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ μετά 

την κατασκευή, με συνεχή διάτρηση στη βάση και στα πλευρικά τοιχώματα για δέσιμο και αερισμό των 

καλωδίων, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές, τα σχέδια και τα λοιπά συμβατικά 

τεύχη της μελέτης.  

Η σχάρα θα είναι σε τεμάχια μήκους τουλάχιστον 3,0 μέτρων, με τις αναλογούσες διακλαδώσεις, τους 

συνδέσμους, τα στηρίγματα και τα λοιπά απαραίτητα εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης και λοιπά 

μικροϋλικά. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: 

της διάτρησης τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της κατασκευής 

φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και 

προστασία της σχάρας,  καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με έντεχνο τρόπο, 

σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία πλήρους τοποθέτησης και σύνδεσης, για παράδοση της σχάρας 

πλήρως εγκατεστημένης. 
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Η σχάρα θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου 

και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών 

Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς 

Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με 

βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, 

μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. (1 m) 

Διαστάσεων 400x60 mm, πάχος λαμαρίνας 1,50mm, διάτρητη. 

 

 

A.T. : 586   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8799.1.3.1 Kαλώδιο UTP CAT-6, 4 συνεστραμμένων ζευγών, φωνής και δεδομένων 

(VOICE-DΑΤΑ). 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 

Kαλώδιο UTP CAT-6, 4 συνεστραμμένων ζευγών, φωνής και δεδομένων (VOICE-DΑΤΑ), κατάλληλο για 

εφαρμογές δομημένης καλωδίωσης.  

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση του καλωδίου σε μεταλλική σχάρα ή πλαστικό κανάλι, με 

όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, καθώς και η 

εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και ελέγχων για παράδοση σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. (1 m) 

   

  

A.T. : 587   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8799.1.1.3 Kαλώδιο UTP CAT-5, 25 συνεστραμμένων ζευγών, φωνής και 

δεδομένων (VOICE-DΑΤΑ). 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 

Kαλώδιο UTP CAT-5, 25 συνεστραμμένων ζευγών, φωνής και δεδομένων (VOICE-DΑΤΑ), κατάλληλο για 

εφαρμογές δομημένης καλωδίωσης. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση του καλωδίου σε μεταλλική σχάρα ή πλαστικό κανάλι, με 

όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά (και οι ακροδέκτες τύπου RJ45 όπου χρειάζονται) που 

απαιτούνται. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, καθώς και η εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και 

ελέγχων για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 m) 

   

  

A.T. : 588   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8799.1.7.1 Καλώδιο πολύτροπων οπτικών ινών εσωτερικού/εξωτερικού χώρου, 4 

ινών, Loose Tube, με εξωτερικό μανδύα "LSZH" αυτοσβεννύμενο, 62,5/125μm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 

Καλώδιο πολύτροπων οπτικών ινών εσωτερικού/εξωτερικού χώρου, 4 ινών, Loose Tube, με εξωτερικό 

μανδύα "LSZH" αυτοσβεννύμενο, 62,5/125μm, το οποίο συνδυάζει υψηλή μηχανική αντοχή και αδιάβροχη 

κατασκευή με αυξημένη ευκαμψία και εξαιρετικές ιδιότητες σε περίπτωση φωτιάς (χαμηλή πυκνότητα 

καπνού και αλογόνων, με εξωτερικό μανδύα που καθυστερεί την καύση), κατάλληλο για μεταφορά 

δεδομένων (Data). H περιοχή θερμοκρασιών του καλωδίου, είναι από -40 έως +70C και η αντίσταση 

κρούσης του : 250N/cm (σύμφωνα με τις προδιαγραφές IEC 794-1-E3).  Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η 

τοποθέτηση του καλωδίου σε μεταλλικό η πλαστικό κανάλι, με όλα τα απαραίτητα υλικά και 

μικροϋλικά που απαιτούνται. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, καθώς και η εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, 

δοκιμών και ελέγχων, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 m) 

   

  

A.T. : 589   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8799.8.6 Μέτρηση και πιστοποίηση δικτύου δομημένης καλωδίωσης UTP CAT6 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 

Μέτρηση και πιστοποίηση δομημένης καλωδίωσης UTP CAT6, έτσι ώστε να αποδεικνύεται ότι είναι 

κατηγορίας 6. Συγκεκριμένα οι μετρήσεις μεταξύ των δύο άκρων του καλωδίου θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν τουλάχιστον : - Έλεγχο φυσικής συνέχειας του δικτύου (wire map) - Έλεγχο συνέχειας και 

αντιστοιχίας τερματισμών (pin map) - Μέτρηση αντίστασης βρόχου συνεχούς ρεύματος (DC) - Έλεγχο 
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επιπέδου ηλεκτρικών παρασίτων - Μέτρηση μήκους του καλωδίου (cable length-TDR) - Μέτρηση σύνθετης 

αντίστασης καλωδίου - Μέτρηση χωρητικότητας καλωδίου - Μέτρηση επιπέδου εξασθένησης σήματος 

(attenuation) - Έλεγχος επιπέδου δισδιομιλίας (Crosstalk NEXT) - Μέτρηση λόγου σήματος προς θόρυβο 

ACR καθώς και οτιδήποτε άλλο αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη 

(χαρτογράφηση, σχέδια αναγνώρισης πριζών, πιστοποιητικά κλπ).  (1 τεμάχιο/πρίζα) 

   

  

1.2.11. ΜΕΓΑΦΩΝΑ 
A.T. : 590   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9668.1.1.2 Μεγαφωνικό  -  μικροφωνικό  σύστημα αίθουσας ακροατηρίου τύπου 1 

 

Μεγαφωνικό - μικροφωνικό σύστημα συνεδριάσεων αίθουσας ακροατηρίου τύπου 1, σύμφωνα με τα 

σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης. 

Το μεγαφωνικό - μικροφωνικό σύστημα θα αποτελείται από : 

- Επιτραπέζιο ψηφιακό μικρόφωνο, με φωτεινό δακτύλιο, με ενσωματωμένο μεγάφωνο, ενσωματωμένη 

μονάδα ελέγχου, αυτόματη ενεργοποίηση μικροφώνου με φωνή ομιλίας και μπουτόν on/off 

(Εισαγγελέα). 

- Επιτραπέζιο ψηφιακό μικρόφωνο, με φωτεινό δακτύλιο, με ενσωματωμένο μεγάφωνο, ενσωματωμένη 

μονάδα ελέγχου, αυτόματη ενεργοποίηση μικροφώνου με φωνή ομιλίας, με κομβίο προτεραιότητας και 

μπουτόν on/off (Προέδρου). 

- Επιτραπέζιο ψηφιακό μικρόφωνο, με φωτεινό δακτύλιο, με ενσωματωμένο μεγάφωνο, ενσωματωμένη 

μονάδα ελέγχου, αυτόματη ενεργοποίηση μικροφώνου με φωνή ομιλίας και μπουτόν on/off (Δικαστή). 

- Ενσωματωμένο στο έδρανο ψηφιακό μικρόφωνο Μάρτυρα αποτελούμενο από χωνευτή βάση αλουμινίου με 

XLR σύνδεση, με μικρόφωνο με φωτεινό δακτύλιο σε εύκαμπτο μεταλλικό βραχίονα μήκους 45cm και 

ηλεκτρονικό interface μονάδας ελέγχου μικροφώνου σε κυτίο για τοποθέτηση κάτω από το έδρανο, με 

μπουτόν ελέγχου μικροφώνου μάρτυρα βρισκόμενο στο έδρανο του δικαστή. 

- Ενσωματωμένο στο έδρανο ψηφιακό μικρόφωνο Συνηγόρου, αποτελούμενο από χωνευτή βάση αλουμινίου 

με XLR σύνδεση, μπουτόν on/off, με μικρόφωνο με φωτεινό δακτύλιο σε εύκαμπτο μεταλλικό βραχίονα 

μήκους 45 cm και ηλεκτρονικό interface σε κυτίο για τοποθέτηση κάτω από έδρανο, με δυνατότητα 

αυτόματης ενεργοποίησης μικροφώνου με φωνή. 

- Ενσωματωμένο στο έδρανο ψηφιακό μικρόφωνο Πολιτικής Αγωγής, ίδιο με του Συνηγόρου. 

- Ψηφιακό κέντρο αίθουσας αποτελούμενο από : 

i. Ψηφιακό κέντρο ελέγχου μικροφώνων, με δυνατότητα ρύθμισης του αριθμού των ταυτόχρονα 

ανοικτών μικροφώνων και λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης μικροφώνων με τη φωνή των ομιλητών, 

αυτόματης απενεργοποίησης με το πέρας της ομιλίας, ρύθμιση έντασης ήχου κλπ. 

ii. Μίκτης - Ενισχυτής ηχείων αίθουσας, ισχύος 150 Watt RMS με εξόδους 4Ω/100V και 5 εισόδους 

ισοσταθμισμένες mic ή line. 

iii. Ισοσταθμιστής με 2 x 15 περιοχές συχνοτήτων ρύθμισης κέρδους 6/12db, by pass διακόπτη. 

iv. Ψηφιακό σύστημα καταγραφής / απομαγνητοφώνησης πρακτικών, αποτελούμενο από ψηφιακό 

εγγραφέα σε USB stick/MP-3 με επιλεγόμενη ποιότητα εγγραφής 96/128/192Kbps, δυνατότητας πολλών 

ωρών εγγραφής ή αρχείων ΜΡ-3, για εύκολη μεταφορά σε οποιοδήποτε pc της υπηρεσίας. Το σύστημα θα 

διαθέτει και ειδικό software απομαγνητοφώνησης πρακτικών από το pc συνοδευόμενο από 3πλή 

πεταλιέρα rewind/play/forward ελέγχου της ροής των αρχείων και ζεύγη ακουστικών. 

v. Δύο (2) μετώπες 19" ύψους 1U με επτά τουλάχιστον λήψεις SCHUKO εκάστη. 

vi. Μεταλλικό ικρίωμα Rack 19" glass door, με κλειδαριά. 

- Δύο (2) ηχεία αιθουσών ακροατηρίου, επίτοιχα ή ψευδοροφής, 2way, ισχύος 25W RMS, απόκρισης 

συχνοτήτων 70Hz-18KHz, ευαισθησίας 90db/1W/1m, εξόδου 104db. 

- Δύο (2) ηχεία αιθουσών ακροατηρίου, επίτοιχα ή ψευδοροφής, 2way, ισχύος 50W RMS, απόκρισης 

συχνοτήτων 70Hz-18KHz, ευαισθησίας 90db/1W/1m, εξόδου 104db. 

- Καλώδιο τύπου ΝΥΜ 4x1,5mm2 και πλαστικό σωλήνας Φ16mm για σύνδεση του τοπικού πίνακα με το 

μίκτη-ενισχυτή της αίθουσας. 

- Απαιτούμενη λοιπή σωλήνωση και καλωδίωση συστήματος. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση του πιο πάνω εξοπλισμού, των απαραίτητων σωληνώσεων, 

καλωδιώσεων, (πλην καναλιών και σχαρών) κλπ, ηλεκτρική σύνδεση, δοκιμές, έλεγχοι και ρυθμίσεις 

με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και η εργασία ελέγχου και δοκιμών για 

παράδοση του συστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 
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A.T. : 591   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9668.1.1.3 Μεγαφωνικό  -  μικροφωνικό  σύστημα αίθουσας ακροατηρίου τύπου 2 

    

Μεγαφωνικό - μικροφωνικό σύστημα συνεδριάσεων αίθουσας ακροατηρίου τύπου 2 σύμφωνα με τα σχέδια, 

την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης. Το μεγαφωνικό - μικροφωνικό σύστημα θα 

αποτελείται από : 

- Επιτραπέζιο ψηφιακό μικρόφωνο, με φωτεινό δακτύλιο, με ενσωματωμένο μεγάφωνο, ενσωματωμένη 

μονάδα ελέγχου, αυτόματη ενεργοποίηση μικροφώνου με φωνή ομιλίας και μπουτόν on/off 

(Εισαγγελέα). 

- Επιτραπέζιο ψηφιακό μικρόφωνο, με φωτεινό δακτύλιο, με ενσωματωμένο μεγάφωνο, ενσωματωμένη 

μονάδα ελέγχου, αυτόματη ενεργοποίηση μικροφώνου με φωνή ομιλίας, με κομβίο προτεραιότητας και 

μπουτόν on/off (Προέδρου). 

- Επιτραπέζιο ψηφιακό μικρόφωνο, με φωτεινό δακτύλιο, με ενσωματωμένο μεγάφωνο, ενσωματωμένη 

μονάδα ελέγχου, αυτόματη ενεργοποίηση μικροφώνου με φωνή ομιλίας και μπουτόν on/off (Δικαστή). 

- Ενσωματωμένο στο έδρανο ψηφιακό μικρόφωνο Μάρτυρα αποτελούμενο από χωνευτή βάση αλουμινίου με 

XLR σύνδεση, με μικρόφωνο με φωτεινό δακτύλιο σε εύκαμπτο μεταλλικό βραχίονα μήκους 45cm και 

ηλεκτρονικό interface μονάδας ελέγχου μικροφώνου σε κυτίο για τοποθέτηση κάτω από το έδρανο, με 

μπουτόν ελέγχου μικροφώνου μάρτυρα βρισκόμενο στο έδρανο του δικαστή. 

- Ενσωματωμένο στο έδρανο ψηφιακό μικρόφωνο Συνηγόρου, αποτελούμενο από χωνευτή βάση αλουμινίου 

με XLR σύνδεση, μπουτόν on/off, με μικρόφωνο με φωτεινό δακτύλιο σε εύκαμπτο μεταλλικό βραχίονα 

μήκους 45 cm και ηλεκτρονικό interface σε κυτίο για τοποθέτηση κάτω από έδρανο, με δυνατότητα 

αυτόματης ενεργοποίησης μικροφώνου με φωνή. 

- Ενσωματωμένο στο έδρανο ψηφιακό μικρόφωνο Πολιτικής Αγωγής, ίδιο με του Συνηγόρου. 

- Ψηφιακό κέντρο αίθουσας αποτελούμενο από : 

i. Ψηφιακό κέντρο ελέγχου μικροφώνων, με δυνατότητα ρύθμισης του αριθμού των ταυτόχρονα 

ανοικτών μικροφώνων και λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης μικροφώνων με τη φωνή των ομιλητών, 

αυτόματης απενεργοποίησης με το πέρας της ομιλίας, ρύθμιση έντασης ήχου κλπ. 

ii. Μίκτης - Ενισχυτής ηχείων αίθουσας, ισχύος 100 Watt RMS με εξόδους 4Ω/100V και 5 εισόδους 

ισοσταθμισμένες mic ή line. 

iii. Ισοσταθμιστής με 2 x 15 περιοχές συχνοτήτων ρύθμισης κέρδους 6/12db, by pass διακόπτη. 

iv. Ψηφιακό σύστημα καταγραφής / απομαγνητοφώνησης πρακτικών, αποτελούμενο από ψηφιακό 

εγγραφέα σε USB stick/MP-3 με επιλεγόμενη ποιότητα εγγραφής 96/128/192Kbps, δυνατότητας πολλών 

ωρών εγγραφής ή αρχείων ΜΡ-3, για εύκολη μεταφορά σε οποιοδήποτε pc της υπηρεσίας. Το σύστημα θα 

διαθέτει και ειδικό software απομαγνητοφώνησης πρακτικών από το pc συνοδευόμενο από 3πλή 

πεταλιέρα rewind/play/forward ελέγχου της ροής των αρχείων και ζεύγη ακουστικών. 

v. Δύο (2) μετώπες 19" ύψους 1U με επτά τουλάχιστον λήψεις SCHUKO εκάστη. 

vi. Μεταλλικό ικρίωμα Rack 19" glass door, με κλειδαριά. 

- Δύο (2) ηχεία αιθουσών ακροατηρίου, επίτοιχα ή ψευδοροφής, 2way, ισχύος 50W RMS, απόκρισης 

συχνοτήτων 70Hz-18KHz, ευαισθησίας 90db/1W/1m, εξόδου 104db. 

- Καλώδιο τύπου ΝΥΜ 4x1,5mm2 και πλαστικό σωλήνας Φ16mm για σύνδεση του τοπικού πίνακα με το 

μίκτη-ενισχυτή της αίθουσας. 

- Απαιτούμενη λοιπή σωλήνωση και καλωδίωση συστήματος. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση του πιο πάνω εξοπλισμού, των απαραίτητων σωληνώσεων, 

καλωδιώσεων, (πλην καναλιών και σχαρών) κλπ, ηλεκτρική σύνδεση, δοκιμές, έλεγχοι και ρυθμίσεις 

με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και η εργασία ελέγχου και δοκιμών για 

παράδοση του συστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 592   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9668.1.1.4 Μεγαφωνικό  -  μικροφωνικό  σύστημα αίθουσας ακροατηρίου τύπου 3 

    

Μεγαφωνικό - μικροφωνικό σύστημα συνεδριάσεων αίθουσας ακροατηρίου τύπου 3 σύμφωνα με τα σχέδια, 

την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης. 

Το μεγαφωνικό - μικροφωνικό σύστημα θα αποτελείται από : 

- Επιτραπέζιο ψηφιακό μικρόφωνο, με φωτεινό δακτύλιο, με ενσωματωμένο μεγάφωνο, ενσωματωμένη 

μονάδα ελέγχου, αυτόματη ενεργοποίηση μικροφώνου με φωνή ομιλίας, με κομβίο προτεραιότητας και 



243 
 

μπουτόν on/off (Προέδρου). 

- Ψηφιακό μικρόφωνο χειρός Μάρτυρα σε βάση δαπέδου και ηλεκτρονικό interface μονάδας ελέγχου 

μικροφώνου σε κυτίο, με μπουτόν ελέγχου μικροφώνου μάρτυρα βρισκόμενο στο έδρανο του δικαστή. 

- Ενσωματωμένο στο έδρανο ψηφιακό μικρόφωνο Συνηγόρου, αποτελούμενο από χωνευτή βάση αλουμινίου 

με XLR σύνδεση, μπουτόν on/off, με μικρόφωνο με φωτεινό δακτύλιο σε εύκαμπτο μεταλλικό βραχίονα 

μήκους 45 cm και ηλεκτρονικό interface σε κυτίο για τοποθέτηση κάτω από έδρανο, με δυνατότητα 

αυτόματης ενεργοποίησης μικροφώνου με φωνή. 

- Ενσωματωμένο στο έδρανο ψηφιακό μικρόφωνο Πολιτικής Αγωγής, ίδιο με του Συνηγόρου. 

- Ψηφιακό κέντρο αίθουσας αποτελούμενο από : 

i. Ψηφιακό κέντρο ελέγχου μικροφώνων, με δυνατότητα ρύθμισης του αριθμού των ταυτόχρονα 

ανοικτών μικροφώνων και λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης μικροφώνων με τη φωνή των ομιλητών, 

αυτόματης απενεργοποίησης με το πέρας της ομιλίας, ρύθμιση έντασης ήχου κλπ. 

ii. Μίκτης - Ενισχυτής ηχείων αίθουσας, ισχύος 100 Watt RMS με εξόδους 4Ω/100V και 5 εισόδους 

ισοσταθμισμένες mic ή line. 

iii. Ισοσταθμιστής με 2 x 15 περιοχές συχνοτήτων ρύθμισης κέρδους 6/12db, by pass διακόπτη. 

iv. Ψηφιακό σύστημα καταγραφής / απομαγνητοφώνησης πρακτικών, αποτελούμενο από ψηφιακό 

εγγραφέα σε USB stick/MP-3 με επιλεγόμενη ποιότητα εγγραφής 96/128/192Kbps, δυνατότητας πολλών 

ωρών εγγραφής ή αρχείων ΜΡ-3, για εύκολη μεταφορά σε οποιοδήποτε pc της υπηρεσίας. Το σύστημα θα 

διαθέτει και ειδικό software απομαγνητοφώνησης πρακτικών από το pc συνοδευόμενο από 3πλή 

πεταλιέρα rewind/play/forward ελέγχου της ροής των αρχείων και ζεύγη ακουστικών. 

v. Δύο (2) μετώπες 19" ύψους 1U με επτά τουλάχιστον λήψεις SCHUKO εκάστη. 

vi. Μεταλλικό ικρίωμα Rack 19" glass door, με κλειδαριά. 

- Δύο (2) ηχεία αιθουσών ακροατηρίου, επίτοιχα ή ψευδοροφής, 2way, ισχύος 50W RMS, απόκρισης 

συχνοτήτων 70Hz-18KHz, ευαισθησίας 90db/1W/1m, εξόδου 104db. 

- Καλώδιο τύπου ΝΥΜ 4x1,5mm2 και πλαστικό σωλήνας Φ16mm για σύνδεση του τοπικού πίνακα με το 

μίκτη-ενισχυτή της αίθουσας. - Απαιτούμενη λοιπή σωλήνωση και καλωδίωση συστήματος. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση του πιο πάνω εξοπλισμού, των απαραίτητων σωληνώσεων, 

καλωδιώσεων, (πλην καναλιών και σχαρών) κλπ, ηλεκτρική σύνδεση, δοκιμές, έλεγχοι και ρυθμίσεις 

με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και η εργασία ελέγχου και δοκιμών για 

παράδοση του συστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ) 

   

  

1.2.12. ΡΟΛΟΓΙΑ 
A.T. : 593   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8003.1.21.1 Δευτερεύον ηλεκτρικό ρολόι απλής όψης, τάσης λειτουργίας 24V DC, 

κυκλικού σχήματος, διαμέτρου περίπου 40cm, με την κατάλληλη βάση στήριξης. 

  

Δευτερεύον ηλεκτρικό ρολόι απλής όψης, τάσης λειτουργίας 24V DC, κυκλικού σχήματος, διαμέτρου 

περίπου 40cm, με την κατάλληλη βάση στήριξης, με ενδείξεις αραβικών αριθμών ή αριθμών και 

γραμμών ευκρινώς διακρινομένων σε μεταλλική επιχρωμιωμένη ή βαμμένη με βερνικόχρωμα θήκη με 

επίπεδο ή θολωτό πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα, αναρτημένο σε τοίχο ή οροφή. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η βάση, τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης, η προμήθεια, η μεταφορά επί 

τόπου του έργου, η εγκατάσταση, η σύνδεση, οι δοκιμές και ρυθμίσεις για παράδοση του σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. 

Περιλαμβάνονται τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ 

ανηγμένα σε πλαστικό σωλήνα ευθύ, (χωρίς την αναλογία σχάρας και πλαστικού καναλιού), το 

αντίστοιχο καλώδιο τροφοδοσίας και τα κουτιά διακλάδωσης. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: 

της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της 

κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή 

διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. (1 τεμ) 
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A.T. : 594   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8003.1.22.1 Δευτερεύον ηλεκτρικό ρολόι διπλής όψης, τάσης λειτουργίας 24V DC, 

κυκλικού σχήματος, διαμέτρου περίπου 40cm, με την κατάλληλη βάση στήριξης. 

 

Δευτερεύον ηλεκτρικό ρολόι διπλής όψης, τάσης λειτουργίας 24V DC, κυκλικού σχήματος, διαμέτρου 

περίπου 40cm, με την κατάλληλη βάση στήριξης, με ενδείξεις αραβικών αριθμών ή αριθμών και 

γραμμών ευκρινώς διακρινομένων σε μεταλλικές επιχρωμιωμένες ή βαμμένες με βερνικόχρωμα θήκες με 

επίπεδα ή θολωτά πλαστικά προστατευτικά καλύμματα, αναρτημένο σε τοίχο ή οροφή. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η βάση, το σύστημα ανάρτησης, τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης, η 

προμήθεια η μεταφορά επί τόπου του έργου, η εγκατάσταση, η σύνδεση, οι δοκιμές και ρυθμίσεις για 

παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Περιλαμβάνονται τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής 

γραμμής από πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ ανηγμένα σε πλαστικό σωλήνα ευθύ, (χωρίς 

την αναλογία σχάρας και πλαστικού καναλιού), το αντίστοιχο καλώδιο τροφοδοσίας και τα κουτιά 

διακλάδωσης. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: 

της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της 

κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή 

διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 595   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8003.1.25.2 Κεντρική συσκευή (μάνα) ελέγχου ωρολογίων κίνησης με 

κρυσταλλογεννήτρια, με δυνατότητα τροφοδότησης έως 50 δευτερευόντων ηλεκτρικών ρολογιών. 

 

Κεντρική συσκευή (μάνα) ελέγχου ωρολογίων κίνησης με κρυσταλλογεννήτρια, με δυνατότητα 

τροφοδότησης έως 50 δευτερευόντων ηλεκτρικών ρολογιών διηλεκτρικού παλμού (ρευματοωθήσεως) μισού 

ή ενός λεπτού. Η τάση τροφοδοσίας της μάνας θα είναι 220V/50Hz ενώ η τάση τροφοδοσίας των 

δευτερευόντων ρολογιών θα είναι 24V DC. Η διάταξη θα διαθέτει επίσης ξηρούς συσσωρευτές 24V/2Ah 

κατάλληλους για τη λειτουργία επί 3 ώρες τουλάχιστον σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η βάση, τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης, η προμήθεια, η μεταφορά επί 

τόπου του έργου, η εγκατάσταση, η σύνδεση, οι δοκιμές και ρυθμίσεις για παράδοση σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. 

Περιλαμβάνονται τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής παροχής από τον ηλεκτρικό πίνακα, ήτοι: καλώδια, 

πλαστικός σωλήνας ευθύς ή σπιράλ, κουτιά διακλάδωσης κλπ., (χωρίς την αναλογία σχάρας και 

πλαστικού καναλιού). 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: 

της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της 

κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή 

διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. (1 τεμ) 

   

   

  

1.2.13. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 
A.T. : 098   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6107.2.4.1 Μεταλλικές κατασκευές από χάλυβα ψυχράς εξελάσεως γαλβανισμένο 

εν θερμώ, μετά της δαπάνης βαφής με δύο στρώσεις primer ειδικού για γαλβανισμένες επιφάνειες 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102 

Μεταλλικές κατασκευές (πλην κουφωμάτων, κλιμάκων και κιγκλιδωμάτων) οποιωνδήποτε συνολικών 

διαστάσεων και σχεδίου, από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα ψυχράς εξελάσεως, οποιωνδήποτε 

διατομών, διαστάσεων και μορφών, πλήρως συναρμολογημένες με οποιαδήποτε μέθοδο, τοποθετημένες 

και βαμμένες με δύο στρώσεις primer ειδικού για γαλβανισμένες επιφάνειες. Η ποιότητα των χαλύβων 

κατασκευής ορίζεται από την Μελέτη και τα Σχέδια του Έργου. Επισημαίνεται ότι σε θέσεις 

συγκολλήσεων επί τόπου του έργου θα γίνεται πλήρης καθαρισμός της γύρω περιοχής (από ίχνη 

οξειδώσεων, κατάλοιπα συγκολλήσεων κλπ), επιμελής λείανση των επιφανειών των συγκολλήσεων και θα 
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ακολουθεί τοπικό ψυχρό γαλβάνισμα με ψεκασμό. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας 

εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις λεπτομέρειες των εγκεκριμένων από την Υπηρεσία 

κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της 

Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε 

οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες χρήσης των πάσης 

φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και 

απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών, μικροϋλικών και βοηθητικών 

υλικών κατασκευής, συναρμολόγησης, σύνδεσης, συγκόλλησης, στερέωσης, βαφής ως άνω, σφράγισης 

αρμών κλπ μετά φθοράς και απομείωσης, οι δαπάνες όλων των μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων μέχρι 

την θέση της τελικής ενσωμάτωσης των μεταλλικών κατασκευών στο έργο, οι δαπάνες διάθεσης 

εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, βοηθητικού εξοπλισμού, εργαλείων και ανυψωτικών μέσων 

και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και 

πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Επιμέτρηση σε χιλιόγραμμα πλήρως περαιωμένης κατασκευής.  (1 kg) 

     

   

 

A.T. : 044   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7133.2.3.1 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά, εκτελούμενα σε τρεις στρώσεις: 1η 

στρώση με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 των 150kg τσιμέντου - 2η στρώση με 

τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 250kg τσιμέντου και 3η στρώση με μαρμαροκονίαμα 1:2 των 

150kg τσιμέντου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7133 

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων και οροφών, εκτελούμενα σε τρεις 

στρώσεις ως ακολούθως: 1) πρώτη στρώση πιτσιλιστή, μέσου πάχους 6mm, με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 

1:2 των 150kg τσιμέντου 2) δεύτερη στρώση στρωτή (λάσπωμα), μέσου πάχους 15mm, με 

τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 250kg τσιμέντου 3) τρίτη στρώση τριπτή (τριβιδιστή), μέσου πάχους 

6mm, με μαρμαροκονίαμα 1:2 των 150kg τσιμέντου (λευκή άμμο μαρμάρου) ή - όσον αφορά εξωτερικές 

επιφάνειες και εφόσον προβλέπεται από την Μελέτη - με προσθήκη πιό χονδρής μαρμαρόσκονης 

"ρυζάκι". Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις 

αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση 

του έργου, σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου 

εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, 

συναρμολόγηση, επένδυση με λινάτσα, αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση), προμήθειας όλων των 

καταλλήλων υλικών και μικροϋλικών, μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων 

φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανικού - βοηθητικού εξοπλισμού και 

ειδικών εργαλείων που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

Επιμέτρηση σε τετραγωνικά μέτρα πραγματικής επιφανείας. (1 m2) 

   

  

A.T. : 596   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8547.1.9.218 Στόμιο βροχής - νωπού αέρα, ορθογώνιου ή τετραγωνικού σχήματος,  

λήψης ή απόρριψης εξωτερικού αέρα, με στεγανότητα έναντι βροχής, από αλουμίνιο, βαμμένο με 

ηλεκτροστατική βαφή, διαστάσεων  400 x 400 mm,  με σταθερά κεκλιμένα  πτερύγια και 

πλέγμα. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36 

Στόμιο βροχής - νωπού αέρα, ορθογώνιου ή τετραγωνικού σχήματος, κατάλληλο για λήψη ή απόρριψη 

νωπού αέρα, διαστάσεων 400 x 400 mm, με σταθερά κεκλιμένα πτερύγια. Το στόμιο είναι 

κατασκευασμένο έτσι ώστε να μην επιτρέπει στο νερό της βροχής να περάσει στον αεραγωγό λήψης 

νωπού αέρα ή στον αεραγωγό απόρριψης. 

Για την κατασκευή του χρησιμοποιείται προφίλ αλουμινίου, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. 

Το στόμιο φέρει στην εσωτερική του πλευρά επιψευδαργυρωμένο ή ανοξείδωτο πλέγμα για ασφάλεια 

έναντι διέλευσης εντόμων κλπ. 

Δηλαδή στόμιο με όλα τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησης, 

ρύθμισης, ελέγχων και δοκιμών, για παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(Xρώματος επιλογής της υπηρεσίας). 

Το στόμιο θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με 
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τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των 

σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια 

δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την 

Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας 

Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) (Ενδεικτικού τύπου ΒΝ ΠΛ της AEROGRAMMI ή ισοδύναμο) (1 τεμ) 

 

 

A.T. : 411   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8537.12.4 Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής 

διατομής 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 

Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής οποιωνδήποτε διαστάσεων και 

 πάχους, θηλυκωτός ή φλαντζωτός. Περιλαμβάνονται οι θυρίδες επιθεώρησης - καθαρισμού παντός 

τύπου, τα κάθε φύσεως ειδικά τεμάχια (καμπύλες, γωνίες, ταύ, S, τα plenum σύνδεσης των 

εσωτερικών στομίων κλπ), με τις ενισχύσεις από μορφοσίδηρο και υλικά σύνδεσης, στερέωσης και 

στεγάνωσης και η εργασία κατασκευής, εγκατάστασης και ρύθμισης για παράδοση σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα 

λοιπά Συμβατικά Τεύχη. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: 

της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δομικών υλικών, της 

κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ) για την ασφαλή 

διέλευση και προστασία του αεραγωγού, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. (1 kg) 

   

  

A.T. : 597   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9101.50.1.10 Προμήθεια, πλήρης εγκατάσταση  και επένδυση ενός ηλεκτροκίνητου 

ανελκυστήρα προσώπων, χωρίς μηχανοστάσιο, οκτώ (8) ατόμων, τεσσάρων (4) στάσεων (ΑΝΕ-1). 

 

Προμήθεια, πλήρης εγκατάσταση και επένδυση ενός ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα προσώπων, χωρίς 

μηχανοστάσιο, οκτώ (8) ατόμων, τεσσάρων (4) στάσεων (ΑΝΕ-1) (διαδρομή θαλάμου 13,60m), με 

αυτόματες τηλεσκοπικές ή κεντρικά ανοιγόμενες πόρτες φρέατος και θαλάμου. H κατασκευή θα είναι 

καθ' όλα σύμφωνη με τα σχέδια την Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη της Μελέτης. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: 

α) οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς, εγκατάστασης σύστηματος χειρισμού (Duplex full Selective - 

Collective), οι δαπάνες διασύνδεσής του με το Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου του κτιρίου, 

β) οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς, εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού του 

ανελκυστήρα (κινητήριος μηχανισμός, θαλαμίσκος, πόρτες, αντίβαρο, ευθυντήριοι ράβδοι, 

συρματόσχοινα ή ιμάντες, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, διατάξεις ασφαλείας, επένδυση κλπ), 

γ) οι δαπάνες όλων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων φωτισμού του φρεατίου και του θαλάμου του 

ανελκυστήρα μετά των αντίστοιχων ηλεκτρικών πινάκων κίνησης, φωτισμού, αυτοματισμών και 

δ) οι δαπάνες της κατά νόμον σύνταξης των απαραίτητων μελετών, της υποβολής τους στις αρμόδιες 

υπηρεσίες και της έκδοσης των σχετικών αδειών λειτουργίας και πιστοποιητικών από τους αρμόδιους 

φορείς. 

Ήτοι:  προμήθεια του ανελκυστήρα και όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων, υλικών και μικροϋλικών 

εγκατάστασης, σύνδεσης και επένδυσης, προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους 

εγκατάστασης, σύνδεσης και επένδυσης μετά των απαιτούμενων ρυθμίσεων, ελέγχων και δοκιμών, για 

παράδοση του ανελκυστήρα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Επίσης περιλαμβάνονται οι διατρήσεις τοίχων ή πλακών και η πλήρης αποκατάστασή τους, τα 

απαιτούμενα ικριώματα, η φόρτωση και μεταφορά τυχόν προϊόντων καθαίρεσης με κάθε μέσο έξω από το 

έργο, η συσσώρευση για φόρτωση, η φόρτωση, η μεταφορά για απόρριψη και η απόρριψη σε θέση 

επιτρεπτή από τις Αρμόδιες Αρχές. (Τιμή κατ' αποκοπή) 
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A.T. : 598   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9101.50.1.11 Προμήθεια, πλήρης εγκατάσταση  και επένδυση ενός ηλεκτροκίνητου 

ανελκυστήρα προσώπων, χωρίς μηχανοστάσιο, οκτώ (8) ατόμων, τεσσάρων (4) στάσεων (ΑΝΕ-2). 

 

Προμήθεια, πλήρης εγκατάσταση και επένδυση ενός ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα προσώπων, χωρίς 

μηχανοστάσιο, οκτώ (8) ατόμων, τεσσάρων (4) στάσεων (ΑΝΕ-2) (διαδρομή θαλάμου 13,60m), με 

αυτόματες τηλεσκοπικές ή κεντρικά ανοιγόμενες πόρτες φρέατος και θαλάμου. H κατασκευή θα είναι 

καθ' όλα σύμφωνη με τα σχέδια την Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη της Μελέτης. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: 

α) οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς, εγκατάστασης, σύστηματος χειρισμού (Simplex full Selective 

- Collective), οι δαπάνες διασύνδεσής του με το Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου του κτιρίου, 

β) οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς, εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού του 

ανελκυστήρα (κινητήριος μηχανισμός, θαλαμίσκος, πόρτες, αντίβαρο, ευθυντήριοι ράβδοι, 

συρματόσχοινα ή ιμάντες, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, διατάξεις ασφαλείας, επένδυση κλπ), 

γ) οι δαπάνες όλων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων φωτισμού του φρεατίου και του θαλάμου του 

ανελκυστήρα μετά των αντίστοιχων ηλεκτρικών πινάκων κίνησης, φωτισμού, αυτοματισμών και 

δ) οι δαπάνες της κατά νόμον σύνταξης των απαραίτητων μελετών, της υποβολής τους στις αρμόδιες 

υπηρεσίες και της έκδοσης των σχετικών αδειών λειτουργίας και πιστοποιητικών από τους αρμόδιους 

φορείς.Ήτοι: προμήθεια του ανελκυστήρα και όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων, υλικών και μικροϋλικών 

εγκατάστασης, σύνδεσης και επένδυσης, προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους 

εγκατάστασης, σύνδεσης και επένδυσης μετά των απαιτούμενων ρυθμίσεων, ελέγχων και δοκιμών, για 

παράδοση του ανελκυστήρα σε πλήρη και  κανονική λειτουργία. 

Επίσης περιλαμβάνονται οι διατρήσεις τοίχων ή πλακών και η πλήρης αποκατάστασή τους, τα 

απαιτούμενα ικριώματα, η φόρτωση και μεταφορά τυχόν προϊόντων καθαίρεσης με κάθε μέσο έξω από το 

έργο, η συσσώρευση για φόρτωση, η φόρτωση, η μεταφορά για απόρριψη και η απόρριψη σε θέση 

επιτρεπτή από τις Αρμόδιες Αρχές. (Τιμή κατ' αποκοπή) 

   

  

A.T. : 599   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9101.50.1.12 Προμήθεια, πλήρης εγκατάσταση  και επένδυση ενός ηλεκτροκίνητου 

ανελκυστήρα προσώπων, χωρίς μηχανοστάσιο, οκτώ (8) ατόμων, τεσσάρων (4) στάσεων (ΑΝΕ-3). 

 

Προμήθεια, πλήρης εγκατάσταση και επένδυση ενός ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα προσώπων, χωρίς 

μηχανοστάσιο, οκτώ (8) ατόμων, τεσσάρων (4) στάσεων (ΑΝΕ-3) (διαδρομή θαλάμου 13,60m), με 

αυτόματες τηλεσκοπικές ή κεντρικά ανοιγόμενες πόρτες φρέατος και θαλάμου. H κατασκευή θα είναι 

καθ' όλα σύμφωνη με τα σχέδια την Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη της Μελέτης. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: 

α) οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς, εγκατάστασης, σύστηματος χειρισμού (Simplex full Selective 

- Collective), οι δαπάνες διασύνδεσής του με το Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου του κτιρίου, 

β) οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς, εγκατάστασης, όλου του απαραίτητου εξοπλισμού του 

ανελκυστήρα (κινητήριος μηχανισμός, θαλαμίσκος, πόρτες, αντίβαρο, ευθυντήριοι ράβδοι, 

συρματόσχοινα ή ιμάντες, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, διατάξεις ασφαλείας, επένδυση κλπ), 

γ) οι δαπάνες όλων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων φωτισμού του φρεατίου και του θαλάμου του 

ανελκυστήρα μετά των αντίστοιχων ηλεκτρικών πινάκων κίνησης, φωτισμού, αυτοματισμών και 

δ) οι δαπάνες της κατά νόμον σύνταξης των απαραίτητων μελετών, της υποβολής τους στις αρμόδιες 

υπηρεσίες και της έκδοσης των σχετικών αδειών λειτουργίας και πιστοποιητικών από τους αρμόδιους 

φορείς. 

Ήτοι:  προμήθεια του ανελκυστήρα και όλων των απαιτούμενων εξαρτημάτων, υλικών και μικροϋλικών 

εγκατάστασης, σύνδεσης και επένδυσης, προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους 

εγκατάστασης, σύνδεσης και επένδυσης μετά των απαιτούμενων ρυθμίσεων, ελέγχων και δοκιμών, για 

παρδοση του ανελκυστήρα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Επίσης περιλαμβάνονται οι διατρήσεις τοίχων ή πλακών και η πλήρης αποκατάστασή τους, τα 

απαιτούμενα ικριώματα, η φόρτωση και μεταφορά τυχόν προϊόντων καθαίρεσης με κάθε μέσο έξω από το 

έργο, η συσσώρευση για φόρτωση, η φόρτωση, η μεταφορά για απόρριψη και η απόρριψη σε θέση 

επιτρεπτή από τις Αρμόδιες Αρχές. (Τιμή κατ' αποκοπή) 
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1.2.14. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ B.M.S. 
A.T. : 600   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8000.5.1.21 Σύστημα κεντρικού ελέγχου  (Building Management System ) Β.Μ.S. του 

κτιρίου, πλήρες. 

    

Σύστημα κεντρικού ελέγχου (Building Management System) Β.Μ.S., για την παρακολούθηση και τον 

έλεγχο της λειτουργίας όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, για τη βέλτιστη και 

οικονομική λειτουργία τους, που αποτελείται από όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα υλικά για 

την επιτήρηση και τον αυτόματο έλεγχο όλων των μηχανικών εγκαταστάσεων του κτιρίου, (κεντρικό 

σύστημα ελέγχου, hardware, PCs, software, καταγραφικά, απομακρυσμένα κέντρα ελέγχου, αισθητήρες, 

οι απαραίτητες καλωδιώσεις κλπ). Το BMS θα ελέγχει και θα επιτηρεί συνοπτικά τις εγκαταστάσεις: 

κλιματισμού (εκτός όσων επιτηρεί το ψηφιακό σύστημα παραλληλισμού ψυκτών), θέρμανσης, αερισμού, 

φωτισμού, ρευματοδοτών, FCU, ηλεκτρικού υποσταθμού, ύδρευσης, UPS και θα έχει τη δυνατότητα 

σύνδεσης με το ψηφιακό σύστημα παραλληλισμού των ψυκτών μέσω πρωτοκόλλου MODbus ή BACnet. 

Επίσης, θα έχει τη δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας μέσω MODEM με απομακρυσμένους 

υποσταθμούς. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης η τροποποίηση της μελέτης που θα γίνει από τον Ανάδοχο σύμφωνα 

με το υλικό του προμηθευτή, όλες οι απαραίτητες τροποποιήσεις στον εξοπλισμό και στους 

κεντρικούς πίνακες, τα καλώδια πάσης φύσεως NYMHY και LiYCY, οι σωληνώσεις, οι σχάρες, τα 

κανάλια, η προμήθεια, η εγκατάσταση και η σύνδεση όλων των υλικών, ο έλεγχος, οι δοκιμές και η 

παράδοση σε πλήρη και άψογη λειτουργία του συστήματος. (1 σημείο) 

   

  

1.2.15. ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
A.T. : 601   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9343.1.1.3 Μονόκλωνος αγωγός κυκλικής διατομής, διαμέτρου Φ10mm, 

χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος (St/tZn), με πάχος επιψευδαργύρωσης 350gr/m2. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 

Μονόκλωνος αγωγός κυκλικής διατομής, διαμέτρου Φ10mm, χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος 

(St/tZn), με πάχος επιψευδαργύρωσης 350gr/m2, ο οποίος  χρησιμοποιείται ως αγωγός συλλεκτηρίου 

συστήματος, ως αγωγός καθόδου, αλλά και για συνδέσεις εντός και εκτός εδάφους ή εντός 

σκυροδέματος. O αγωγός θα είναι Εργαστηριακά Δοκιμασμένος και θα συνοδεύεται με δελτίο αποτελεσμάτων 

δοκιμών. Η πραγματοποίηση των ανωτέρω δοκιμών θα αποδεικνύεται με το Δελτίο Αποτελεσμάτων Δοκιμών 

το οποίο θα έχει εκδοθεί από εργαστήριο που θα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και ο οποίος θα 

αναγράφεται στο δελτίο. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση στον τόπο του έργου, εγκατάσταση, σύνδεση στο  δίκτυο και έλεγχος, 

με όλα τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά και εργασία για παράδοσή του σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. 

Ο αγωγός, θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού 

ελέγχου και δοκιμών και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων 

Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από 

Αρμόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένες, εγκεκριμένες και 

διαπιστευμένες με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα 

διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for 

Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) 

αυτής. (Ενδεικτικός τύπος: ΕΛΕΜΚΟ 64 00 010 ή ισοδύναμος) (1 m) 

  

  

A.T. : 602   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9343.1.2.23 Ταινία διαστάσεων 40mm x 4mm, χαλύβδινη θερμά 

επιψευδαργυρωμένη (St/tZn), με πάχος επιψευδαργύρωσης 500 gr/m². 

 

Ταινία διαστάσεων 40mm x 4mm, χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη (St/tZn), με πάχος 

επιψευδαργύρωσης 500 gr/m2, η οποία χρησιμοποιείται ως περιμετρική ή θεμελιακή γείωση ή ως 

συγκεντρωτικός δακτύλιος γείωσης για ισοδυναμικές συνδέσεις σε διάφορες εσωτερικές εγκαταστάσεις 

(υποσταθμούς κλπ), εντός ή εκτός εδάφους ή εντός σκυροδέματος. 
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Η ταινία θα πρέπει να έχει υποστεί με επιτυχία όλες τις προβλεπόμενες από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο 

BS-DIN-ΕΛΟΤ-NF-ΕΝ 50164-2 εργαστηριακές δοκιμές περιβαλλοντικές και ηλεκτρικές με κεραυνικό 

ρεύμα 100kA, κυματομορφής 10/350μs, σε όλες τις μορφές σύνδεσης των ταινιών (διασταύρωσης, 

παράλληλης κτλ) που θα πραγματοποιηθούν στο έργο με όλους τους συνδυασμούς ταινιών σύνδεσης, για 

εντός και εκτός εδάφους. Η πραγματοποίηση των ανωτέρω δοκιμών θα αποδεικνύεται με το  Δελτίο 

Αποτελεσμάτων Δοκιμών. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση στον τόπο του έργου, εγκατάσταση και σύνδεση στο δίκτυο, με όλα τα 

απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, εργασία και έλεγχοι για παράδοση σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. (Eνδεικτικός τύπος: ΕΛΕΜΚΟ 64 01 140 ή ισοδύναμος) (1 m) 

   

     

 A.T. : 603   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9343.1.85.2 Ακροδέκτης γείωσης από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX V2A), σύνδεσης 

εγκιβωτισμένων αγωγών ή αγωγών γείωσης με εγκιβωτισμένους αγωγούς, τύπου ''Η'' (Heavy type), 

με σπείρωμα υποδοχής M10. 

 

Ακροδέκτης γείωσης, κατάλληλος για τη σύνδεση εγκιβωτισμένων αγωγών ή αγωγών γείωσης με 

συλλεκτήριους ή συγκεντρωτικούς ισοδυναμικούς αγωγούς και γενικά για τη σύνδεση εγκιβωτισμένων 

αγωγών με εξωτερικούς αγωγούς, τύπου ''Η'' (Heavy type), με σπείρωμα υποδοχής M10. Ο ακροδέκτης 

είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX V2A).  

Ο ακροδέκτης θα πρέπει να έχει υποστεί με επιτυχία όλες τις προβλεπόμενες από το Ευρωπαϊκό 

Πρότυπο BS-DIN-ΕΛΟΤ-NF-ΕΝ 50164-1 εργαστηριακές δοκιμές περιβαλλοντικές και ηλεκτρικές με 

κεραυνικό ρεύμα 100kA, κυματομορφής 10/350μs. Η πραγματοποίηση των ανωτέρω δοκιμών θα 

αποδεικνύεται με το Δελτίο Αποτελεσμάτων Δοκιμών.  

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση στον τόπο του έργου, εγκατάσταση, σύνδεση στο δίκτυο και έλεγχος, 

με όλα τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά και εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. (Eνδεικτικός τύπος: ΕΛΕΜΚΟ 65 14 410 ή ισοδύναμος) (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 604   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9343.1.92.1 Αντιδιαβρωτική ταινία αυτοκόλλητη από PVC, κατάλληλη για την 

προστασία χαλύβδινων αγωγών ή ταινιών κατά την έξοδο τους από το έδαφος. 

 

Αντιδιαβρωτική ταινία αυτοκόλλητη από PVC, πλάτους 50mm και πάχους 0,5mm. Η ταινία είναι 

κατάλληλη για την αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινων αγωγών ή ταινιών, λόγω υγρασίας και αέρα 

όταν αλλάζουν μέσο (πχ βγαίνουν από το σκυρόδεμα και συνεχίζουν στο έδαφος ή στον αέρα). Η 

προστασία με την αντιδιαβρωτική ταινία γίνεται εκατέρωθεν των διαχωριστικών επιφανειών. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση στον τόπο του έργου και εργασία εφαρμογή της ταινίας. 

(Eνδεικτικός τύπος: ΕΛΕΜΚΟ 61 03 301 ή ισοδύναμος) (1 τεμ) 

   

  

A.T. : 605   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9343.1.101.1 Ισοδυναμικό πλέγμα βρόχων (Δάριγκ ) Τ188, χαλύβδινων συρμάτων 

διαμέτρου Φ6mm με ανοίγματα (καρέ) 15 x 15 cm. 

 

Ισοδυναμικό πλέγμα βρόχων (Δάριγκ ) Τ188, από διασταυρωμένα και συγκολλημένα χαλύβδινα σύρματα 

ελαχίστης διαμέτρου 6mm, με ανοίγματα (καρέ) 15 x 15 cm και τοποθέτηση του ισοδυναμικού 

πλέγματος, σε επιφάνεια που καθορίζεται από τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, 

το οποίο συνδέεται με τη χάλκινη ταινία γείωσης και τις αναμονές της θεμελιακής γείωσης, με όλα 

τα μικροϋλικά που χρειάζονται.  

Το ισοδυναμικό πλέγμα θα πρέπει να έχει υποστεί με επιτυχία όλες τις προβλεπόμενες από το 

Ευρωπαϊκό Πρότυπο BS-DIN-ΕΛΟΤ-NF-ΕΝ 50164-1 εργαστηριακές δοκιμές περιβαλλοντικές και ηλεκτρικές 

με κεραυνικό ρεύμα 100kA, κυματομορφής 10/350μs. Η πραγματοποίηση των ανωτέρω δοκιμών θα 

αποδεικνύεται με το Δελτίο Αποτελεσμάτων Δοκιμών.  

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση στον τόπο του έργου, εγκατάσταση και σύνδεση, με  όλα τα απαραίτητα 

υλικά, μικροϋλικά και εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 m2) 
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4.4.1. ΦΩΤΙΣΜΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
A.T. : 628   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8983.3.1.234 Φωτιστικό  σώμα φθορισμού επί ιστού, εξωτερικού χώρου (κήπων, 

πάρκων κλπ). Ιστός αλουμινίου 3,00m. Φ.Σ. προγαλβανισμένου αλουμινίου με κάλυμμα 

πολυκαρμπονικό υψηλής ανθεκτικότητας αντιθαμβωτικό, ΙΡ 65. Λαμπτήρας PL-T/4P 1Χ42W κλάσης Α 

ή Β και Ra>80, με ηλεκτρονικό ballast. 

 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού επί ιστού, κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο (κήπους, 

πλατείες, πάρκα κλπ) και για λαμπτήρα φθορισμού 1Χ42W, ενεργειακής απόδοσης κλάσης Α ή Β και 

χρωματικής απόδοσης Ra>80. Ο ιστός θα είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο, ύψους 3,00m. Το σώμα 

του φωτιστικού είναι κατασκευασμένο από προγαλβανισμένο αλουμίνιο ηλεκτροστατικής και 

πολυεστερικής βαφής. Το κάλυμμα είναι κατασκευασμένο από πολυκαρμπονικό υλικό υψηλής 

ανθεκτικότητας με ειδική αντιθαμβωτική επεξεργασία. 

Ο βαθμός προστασίας του φωτιστικού από σκόνη και υγρασία είναι IP 65. 

Το φωτιστικό πρέπει να πληρεί την προδιαγραφή F. 

Περιλαμβάνονται ο λαμπτήρας (ενδ.τύπου PL-T/4P 1Χ42W ή ισοδύναμου) και το ηλεκτρονικό Ballast 

σταθερής φωτεινότητας. 

 Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή. 

Η όλη κατασκευή θα πρέπει να εκτελεσθεί κατά τρόπο που να μην παρουσιάζει ελαττώματα και να 

είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές και το σχέδιο  κατασκευαστικών λεπτομερειών. 

Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και στερέωση ενός ιστού με φωτιστικό σώμα, με όλα τα 

απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης καθώς και εργασία πλήρους και έντεχνης 

εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχου και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(Ενδεικτικού τύπου URBANA FOREST της PHILIPS ή ισοδύναμου). (1 τεμ) 

   

  

4.4.2. ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
A.T. : 629   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8749.2.2.5 Φρεάτιο έλξης ή διακλάδωσης υπογείων καλωδίων ή αγωγών, από 

σκυρόδεμα, στεγανό, βάθους 0,50 m έως 1,00 m, διαστάσεων 0,40 x 0,40 m 

  

Φρεάτιο έλξης ή διακλάδωσης υπογείων καλωδίων ή αγωγών, κατασκευασμένο από σκυρόδεμα, στεγανό 

(όπως αναλυτικά περιγράφεται στα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη).  

Διαστάσεων 0,40 x 0,40 m, βάθους 0,50 m έως 1,00 m, δηλαδή: 

α) Eκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με χρήση εργαλείων χειρός ή ελαφρών μηχανημάτων, 

β) διάστρωση πυθμένα με άοπλο σκυρόδεμα C12/16 πάχους 15 cm, 

γ) δόμηση των πλευρικών επιφανειών πάχους 15 cm, με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 συνήθων 

κατασκευών, μετά της δαπάνης των τύπων και του οπλισμού B500C σε αναλογία 40kg/m3 – 

 με απόκλιση 5%, δ) διαμόρφωση οπών εισόδου και εξόδου καλωδίων, 

ε) επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του 

φρεατίου, στ)εξαγωγή, φόρτωση, μεταφορά προς απόρριψη και απόρριψη των προϊόντων εκσκαφών και 

αχρήστων υλικών σε μέρος που επιτρέπεται από τις Αρχές. 

Επίσης περιλαμβάνονται το κάλυμμα του φρεατίου από χυτοσίδηρο κλάσης B 125 αντοχής 12,5 τόνων με 

το ανάλογο παρέμβυσμα στεγανοποίησης, ο σωλήνας αποστράγγισης Φ50 με μεταλλική σίτα προστασίας, 

καθώς και όλα τα υλικά βελτίωσης της εργασιμότητας του σκυροδέματος και τα αντιδιαβρωτικά 

πρόσμικτα προστασίας του οπλισμού. (1 τεμ) 

 

   

  

A.T. : 165   

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.31.2.7  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C., κατά ΕΛΟΤ 686 / 

Βαρέως τύπου, διαμέτρου 100 mm, χρώματος γκρι ανοικτού 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως, από P.V.C, κατά ΕΛΟΤ 686 / Βαρέως τύπου, διαμέτρου 100 mm, 

χρώματος γκρι ανοικτού, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας πλήρως 

τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά 
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συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και μηχανικής 

προστασίας με ισχυρή τσιμεντοκονία. 

Στην  τιμή συμπεριλαμβάνονται  και οι  δαπάνες για τις ακόλουθες  εργασίες, όπου απαιτούνται, 

ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως  δομικών υλικών, της 

κατασκευής φέροντος  πλαισίου  από  κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεμα κλπ)  για την ασφαλή 

διέλευση και  προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης  στην αρχική μορφή με 

έντεχνο τρόπο, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. (1 m) 

 

 

2. ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 90M3 
2.1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

2.1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ 

A.T. : 606   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2112 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών 

μέσων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112 

Γενικές εκσκαφές μόρφωσης γηπέδων ή δημιουργίας υπογείων κλπ χώρων, σε έδαφος γαιώδες - 

ημιβραχώδες, με χρήση μηχανικών μέσων, ήτοι: εν γένει εκσκαφές πλάτους βάσεως μεγαλυτέρου των 

3,00m και συγχρόνως ολικής επιφανείας βάσεως μεγαλυτέρας των 12,00m2, σε οποιοδήποτε βάθος, εν 

ξηρώ ή εντός ύδατος του οποίου η στάθμη είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή 

άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαιτέρως). Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη 

σύμφωνα με την Μελέτη του Έργου, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες 

της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες: επιμελούς 

μόρφωσης των παρειών ή πρανών και του πυθμένα του ορύγματος, σποραδικής αντιστήριξης των παρειών 

- εφόσον και όπου κρίνεται αναγκαία, φορτοεκφορτώσεων και μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής με 

οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση στις θέσεις προσωρινής συσσώρευσης προς επανεπίχωση 

ή προς μεταφορά στις θέσεις οριστικής απόθεσης (απόρριψης).  

(1 m3 σε όγκο ορύγματος) 

   

  

A.T. : 003   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\3215.0.2.2 Οπλισμένο σκυρόδεμα  C20/25 συνήθων κατασκευών, μετά της 

δαπάνης των τύπων και του οπλισμού B500C σε αναλογία 120kg/m3 - με απόκλιση ± 5% 

 

Οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 συνήθων κατασκευών (ως πλακών, υποστυλωμάτων, τοιχείων, 

δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) - πλην δαπέδων, χυτών τοίχων ή 

μικροκατασκευών, μετά της δαπάνης των τύπων και του χαλύβδινου οπλισμού κατηγορίας B500C σε 

αναλογία 120kg/m3 με απόκλιση 5%. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), την Μελέτη του Έργου, τις 

λεπτομέρειες των εγκεκριμένων από την Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες 

ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε 

οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται: οι δαπάνες χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων (προμήθεια, 

εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας όλων των 

απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών μετά φθοράς και απομείωσης, οι δαπάνες όλων των απαιτουμένων 

μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού 

προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού εξοπλισμού και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν 

κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Ήτοι, 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων 

υλικών παρασκευής του σκυροδέματος, οι δαπάνες παραγωγής, μεταφοράς, έγχυσης και συμπύκνωσης του 

σκυροδέματος, οι δαπάνες χρήσης ρευστοποιητού βελτίωσης της εργασιμότητας και της κάθισης, οι 

δαπάνες χρήσης στεγανοποιητικού μάζης, οι δαπάνες χρήσης αναστολέα διάβρωσης του οπλισμού, οι 

δαπάνες προμήθειας, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού με συστηματική χρήση πλαστικών 

αποστατών στις ράβδους οπλισμού αλλά και πλαστικών σωληνίσκων για την διέλευση φουρκετών 

σύσφιγξης των τύπων, οι δαπάνες (προμήθεια υλικών επί τόπου και εργασία) κατασκευής τύπων 

επίπεδης ή καμπύλης μορφής συμπεριλαμβανομένων και των τύπων από "Betoform" - όπου προβλέπονται 
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εμφανείς επιφάνειες σκυροδέματος, οι δαπάνες απομάκρυνσης των φουρκετών και επιμελούς σφράγισης 

των σωληνίσκων με διογκούμενα στεγανωτικά υλικά, οι δαπάνες αποξήλωσης και απομάκρυνσης των 

τύπων, οι δαπάνες πλήρους καθαρισμού του εργοταξίου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα της 

κατασκευής μετά το πέρας των εργασιών καθώς και οι δαπάνες μόρφωσης διελεύσεων και ενσωμάτωσης 

σωληνώσεων Η/Μ εγκαταστάσεων ή υδρορροών, ενσωμάτωσης κασσωμάτων / κουφωμάτων και 

σιδηροκατασκευών, διαμόρφωσης σκοτιών / νεροσταλακτών και χρήσης φαλτσόπηχων στο σκυρόδεμα - εφ' 

όσον και όπου απαιτούνται. Ειδικώς όσον αφορά κατασκευές δεξαμενών από οπλισμένο σκυρόδεμα που 

πρόκειται να επενδυθούν με στεγανωτικές μεμβράνες, επισημαίνεται ότι στην τιμή του παρόντος 

άρθρου συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες διαμόρφωσης απόλυτα λείας εσωτερικής επιφάνειας 

(τοιχωμάτων και πυθμένα) με επιμελημένη κατασκευή των τύπων και μηχανική λειότριψη. Ρητώς 

ορίζεται ότι όλα τα πρόσθετα ειδικά υλικά (ρευστοποιητές, στεγανωτικά, αναστολείς διάβρωσης 

οπλισμών, σφραγιστικά κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει, απαραιτήτως, να διαθέτουν επίσημα 

πιστοποιητικά ποιότητας - καταλληλότητας προερχόμενα από διαπιστευμένο φορέα (ινστιτούτο) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. (1 m3) 

     

   

A.T. : 607   

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β\79.15.04 Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 285 gr/m2 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914 

Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε 

θέσεις της κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη. Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 

   

  

A.T. : 007   

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β\79.18 Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα) 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 

Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος σε επαφή με το έδαφος με μεμβράνη HDPE 

(πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές, σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου, η οποία στερεώνεται μεταξύ του σιδηροπλισμού και 

των παρειών ορύγματος με κατάλληλους αποστατήρες, στην εξωτερική επιφάνεια των 

τοιχίων πριν την επίχωσή τους και ματίζεται με επικάλυψη τουλάχιστον 30 cm. 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφάνειας (υλικά και εργασία). 

   

  

A.T. : 004   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7903.4.Β Επάλειψη οποιασδήποτε επιφανείας με τσιμεντοειδές επαλειφόμενο 

στεγανοποιητικό υλικό 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903 

Επάλειψη οποιασδήποτε επιφανείας με τσιμεντοειδές επαλειφόμενο στεγανοποιητικό υλικό - της 

έγκρισης της Υπηρεσίας. Ήτοι: επιμελής προετοιμασία της προς επάλειψη επιφανείας ώστε να είναι 

καθαρή και απαλλαγμένη από ξένα σώματα (σαθρά υλικά, σκόνες κλπ), διεύρυνση τυχόν υφισταμένων 

αρμών εργασίας, αφαίρεση τυχόν φουρκετών, τρυπόξυλων κλπ, σφράγιση φωλεών, οπών, αυλάκων κλπ με 

ταχύπηκτο στεγανοποιητικό τσιμέντο - της έγκρισης της Υπηρεσίας, εφαρμογή του τυχόν απαιτούμενου 

ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού) - σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και τέλος εφαρμογή του 

τσιμεντοειδούς υλικού σε δύο τουλάχιστον στρώσεις ή περισσότερες αναλόγως των απαιτήσεων. Η τιμή 

αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες 

Τεχνικές Προδιαγραφές, τις προδιαγραφές εφαρμογής του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί, τις οδηγίες 

του προμηθευτή και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος 

από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

οι δαπάνες χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, συναρμολόγηση, 

αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών και 

μικροϋλικών, οι δαπάνες όλων των απαιτουμένων μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του 

έργου, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού και βοηθητικού εξοπλισμού και γενικώς κάθε 

δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη 

εκτέλεση της εργασίας. Ρητώς ορίζεται ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν 

όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, καταλληλότητας και γενικώς 
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συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων 

καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδια Αρχή (Φορείς Πιστοποίησης, 

Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένη, εγκεκριμένη και διαπιστευμένη με βεβαίωση από το Εθνικό 

Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 

για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της 

αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. (1 m2) 

     

   

A.T. : 608   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2162.5 Ειδική επίχωση με χάλικες - κροκάλες ποταμού ή σκύρα λατομείου ή άλλο 

αδρόκοκκο υλικό μεγέθους από 0,7cm έως 7cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 

Ειδική επίχωση διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων αυτών (γηπέδων, θεμελίων, τάφρων κλπ), με χάλικες 

- κροκάλες ποταμού ή σκύρα λατομείου ή άλλο αδρόκοκκο υλικό μεγέθους από 0,7cm έως 7cm. 

Επισημαίνεται ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να προέρχονται από υγιή πετρώματα, 

να είναι διαβαθμισμένα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Μελέτη και να έχουν εγκριθεί από την 

Υπηρεσία. Ήτοι: έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30cm και συμπύκνωση με κατάλληλα μέσα 

(δονητικές πλάκες, οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων κλπ) μέχρις επίτευξης του υπό της Μελέτης 

καθοριζομένου βαθμού συμπύκνωσης - οπωσδήποτε όχι κατωτέρου του 95% της τροποποιημένης δοκιμής 

Proctor (PROCTOR MODIFIED). Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με 

την Μελέτη του Έργου, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της 

Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες προμήθειας όλων 

των απαιτουμένων υλικών, οι δαπάνες μεταφορών - από οποιαδήποτε απόσταση - επί τόπου του έργου 

μετά των απαιτουμένων φορτοεκφορτώσεων, οι δαπάνες πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου με ή 

χωρίς μηχανικά μέσα, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού 

εξοπλισμού και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη 

για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου 

επίχωσης. 

   

  

A.T. : 609   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7912.4.2.10 Επίστρωση με πλαστομερή ασφαλτόπανα, ελαχίστου πάχους 4,5mm 

και βάρους 5kg/m2, υψηλού σημείου μάλθωσης, με οπλισμό μη υφαντό πολυεστερικό ύφασμα 

    

Επίστρωση με πλαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες στεγανοποίησης (ασφαλτόπανα), ελαχίστου πάχους 

4,5mm και βάρους 5kg/m2, οπλισμένες με μη υφαντό πολυεστερικό ύφασμα και επενδεδυμένες στο κάτω 

μέρος με ειδικό θερμοκολλητικό υμένα πολυαιθυλενίου κατάλληλο για χρήση φλογίστρου. Ο τύπος της 

μεμβράνης που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες ώστε να 

εξασφαλίζεται η απαιτούμενη αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία, σε θραύση, σε διάτρηση, σε 

συστολοδιαστολές, σε εφελκυσμό (800Ν/5cm κατά μήκος και 500Ν/5cm κατά πλάτος), σε χαμηλές 

θερμοκρασίες (διατήρηση της ευκαμψίας μέχρι τους -10C) και σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες (μέχρι 

τους +120C - με σημείο μάλθωσης +150C). Ήτοι: Επιμελής προετοιμασία της επιφανείας που πρόκειται 

να υγρομονωθεί ώστε να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από ξένα σώματα (σαθρά υλικά, σκόνες κλπ), 

επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι και τέλος - αφού στεγνώσει το βερνίκι - ακολουθεί επίστρωση με 

πλαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες. Κάθε φύλλο μεμβράνης θα πρέπει να έχει ένα περιθώριο - 

πλάτους τουλάχιστον 7cm - καλυμμένο με ειδικό πλαστικό φιλμ για την επίτευξη εύστοχης 

αλληλοεπικάλυψης και επικόλλησης των φύλλων μεταξύ τους. Η συγκόλληση των μεμβρανών θα γίνεται 

εν θερμώ με φλόγιστρο (ο υμένας πολυαιθυλενίου καίγεται και οι μεμβράνες συγκολλώνται με το 

ασφαλτικό βερνίκι). Μετά την συγκόλληση οι ραφές στις θέσεις των επικαλύψεων θα πρέπει να 

θερμαίνονται τοπικά με το φλόγιστρο, να σπατουλάρονται με ασφαλτική μαστίχη και να 

κυλινδρώνονται καλά ώστε να μην αφήνουν μεταξύ τους κενά. Επισημαίνεται ότι κατά την επίστρωση 

των μεμβρανών θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις θέσεις συνάντησης των οριζοντίων 

επιφανειών με κατακόρυφα δομικά στοιχεία (ευπαθή σημεία) και να λαμβάνονται τα δέοντα μέτρα 

προστασίας αυτών. Ειδικώτερα, όσον αφορά στα δώματα οι μεμβράνες οφείλουν, περιμετρικά, είτε να 

συνεχίζουν καθ' όλο το ύψος των στηθαίων καλύπτοντας και το άνω οριζόντιο τμήμα αυτών κατά 10cm 

τουλάχιστον είτε να συνεχίζουν μέχρι ύψους περίπου 30cm επί των στηθαίων. Η ήπια μετάβαση από 
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την οριζόντια στην κατακόρυφη επιφάνεια θα επιτυγχάνεται με τη διαμόρφωση τριγωνικής 

φαλτσογωνιάς από κατάλληλο υλικό. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές εφαρμογής των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν - τις οδηγίες των προμηθευτών και τις 

εντολές της Υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: προμήθειας όλων των καταλλήλων 

υλικών και μικροϋλικών, μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και 

διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού - μηχανημάτων - βοηθητικού εξοπλισμού και ανυψωτικών μέσων 

που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Επίσης, περιλαμβάνονται οι 

δαπάνες (υλικά επί τόπου του έργου και εργασία) προστασίας της στεγανωτικής μεμβράνης σε 

κατακόρυφη επιφάνεια, ήτοι: α) δαπάνη στερέωσης στραντζαριστής γαλβανισμένης λαμαρίνας 

οποιασδήποτε μορφής - πάχους τουλάχιστον 1mm και πλάτους περίπου 200mm, με στηρίγματα από 

ειδικά γαλβανισμένα βύσματα και ειδικές ροδέλες και β) δαπάνη σφράγισης τών κενών με μαστίχα 

σιλικόνης. Ρητά ορίζεται ότι όλα τα υλικά θα πρέπει να πληρούν αυστηρά τις Ευρωπαϊκές 

Προδιαγραφές και να συνοδεύονται απαραιτήτως από επίσημα πιστοποιητικά ποιότητας - δοκιμών 

προερχόμενα από αναγνωρισμένο φορέα (ινστιτούτο) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επιμέτρηση σε τετραγωνικά μέτρα πραγματικής καλυπτομένης επιφανείας. 

   

  

3. ΚΑΝΑΛΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ - ΧΩΡΟΥ ΔΕΗ 
3.1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

3.1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ 

A.T. : 610   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\3213.0 Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, έγχυση ή διάστρωση 

και συμπύκνωση αόπλου σκυροδέματος καθαριότητας κατηγορίας C12/16 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος καθαριότητας, αόπλου, 

κατηγορίας C12/16, σε δάπεδο εργασίας γιά θεμελιώσεις, σε εγκιβωτισμό αγωγών, σε μικροκατασκευές 

κλπ, μετά της δαπάνης έγχυσης ή διάστρωσης με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και της 

συμπύκνωσης αυτού. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), την Μελέτη του Έργου, τις αντίστοιχες 

ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε 

οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται: οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών παρασκευής του σκυροδέματος, 

οι δαπάνες παραγωγής, μεταφοράς, έγχυσης ή διάστρωσης και συμπύκνωσης του σκυροδέματος, οι 

δαπάνες όλων των απαιτουμένων μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες 

διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού εξοπλισμού και γενικώς κάθε 

δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη 

εκτέλεση της εργασίας. 

 

  

A.T. : 607   

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β\79.15.04 Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 285 gr/m2 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914 

Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε 

θέσεις της κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη. Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 

   

  

A.T. : 007   

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β\79.18 Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα) 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 

Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος σε επαφή με το έδαφος με μεμβράνη HDPE 

(πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές, σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου, η οποία στερεώνεται μεταξύ του σιδηροπλισμού και 

των παρειών ορύγματος με κατάλληλους αποστατήρες, στην εξωτερική επιφάνεια των 

τοιχίων πριν την επίχωσή τους και ματίζεται με επικάλυψη τουλάχιστον 30 cm. 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφάνειας (υλικά και εργασία). 
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A.T. : 004   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7903.4.Β Επάλειψη οποιασδήποτε επιφανείας με τσιμεντοειδές επαλειφόμενο 

στεγανοποιητικό υλικό 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903 

Επάλειψη οποιασδήποτε επιφανείας με τσιμεντοειδές επαλειφόμενο στεγανοποιητικό υλικό - της 

έγκρισης της Υπηρεσίας. Ήτοι: επιμελής προετοιμασία της προς επάλειψη επιφανείας ώστε να είναι 

καθαρή και απαλλαγμένη από ξένα σώματα (σαθρά υλικά, σκόνες κλπ), διεύρυνση τυχόν υφισταμένων 

αρμών εργασίας, αφαίρεση τυχόν φουρκετών, τρυπόξυλων κλπ, σφράγιση φωλεών, οπών, αυλάκων κλπ με 

ταχύπηκτο στεγανοποιητικό τσιμέντο - της έγκρισης της Υπηρεσίας, εφαρμογή του τυχόν απαιτούμενου 

ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού) - σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και τέλος εφαρμογή του 

τσιμεντοειδούς υλικού σε δύο τουλάχιστον στρώσεις ή περισσότερες αναλόγως των απαιτήσεων. Η τιμή 

αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες 

Τεχνικές Προδιαγραφές, τις προδιαγραφές εφαρμογής του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί, τις οδηγίες 

του προμηθευτή και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος 

από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

οι δαπάνες χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, συναρμολόγηση, 

αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών και 

μικροϋλικών, οι δαπάνες όλων των απαιτουμένων μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του 

έργου, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού και βοηθητικού εξοπλισμού και γενικώς κάθε 

δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη 

εκτέλεση της εργασίας. Ρητώς ορίζεται ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν 

όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, καταλληλότητας και γενικώς 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων 

καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδια Αρχή (Φορείς Πιστοποίησης, 

Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένη, εγκεκριμένη και διαπιστευμένη με βεβαίωση από το Εθνικό 

Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 

για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της 

αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. (1 m2) 

   

  

4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 
4.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ 

4.1.1. COURT ANGLAISE 

A.T. : 606   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2112 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών 

μέσων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112 

Γενικές εκσκαφές μόρφωσης γηπέδων ή δημιουργίας υπογείων κλπ χώρων, σε έδαφος γαιώδες - 

ημιβραχώδες, με χρήση μηχανικών μέσων, ήτοι: εν γένει εκσκαφές πλάτους βάσεως μεγαλυτέρου των 

3,00m και συγχρόνως ολικής επιφανείας βάσεως μεγαλυτέρας των 12,00m2, σε οποιοδήποτε βάθος, εν 

ξηρώ ή εντός ύδατος του οποίου η στάθμη είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή 

άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαιτέρως). Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη 

σύμφωνα με την Μελέτη του Έργου, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες 

της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες: επιμελούς 

μόρφωσης των παρειών ή πρανών και του πυθμένα του ορύγματος, σποραδικής αντιστήριξης των παρειών 

- εφόσον και όπου κρίνεται αναγκαία, φορτοεκφορτώσεων και μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής με 

οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση στις θέσεις προσωρινής συσσώρευσης προς επανεπίχωση 

ή προς μεταφορά στις θέσεις οριστικής απόθεσης (απόρριψης). (1 m3 σε όγκο ορύγματος) 

   

  

A.T. : 611   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2171.Β Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με 

μηχανικά μέσα, επί αυτοκινήτου, προς μεταφορά και οριστική απόθεση (απόρριψη), μετά της 

δαπάνης διάστρωσης των προϊόντων μετά την εκφόρτωση 

   

Φορτοεκφόρτωση πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με μηχανικά μέσα, 
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επί αυτοκινήτου, προς μεταφορά και οριστική απόθεση (απόρριψη). Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η 

δαπάνη σταλίας του αυτοκινήτου για την φόρτωση - εκφόρτωση και λοιπούς χειρισμούς του καθώς και 

η δαπάνη διάστρωσης των προϊόντων - μετά την εκφόρτωση - σε κατάλληλες θέσεις εγκεκριμένες από 

τις Αρμόδιες Αρχές. (1 m3 σε όγκο ορύγματος) 

   

  

A.T. : 612   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2180 Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με 

αυτοκίνητο, προς οριστική απόθεση (απόρριψη), πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την 

Υπηρεσία ή προβλέπεται από την Μελέτη 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2180 

Μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με αυτοκίνητο, προς 

οριστική απόθεση (απόρριψη), πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την Υπηρεσία ή 

προβλέπεται από την Μελέτη, χωρίς τις δαπάνες φορτοεκφόρτωσης - σταλίας αυτοκινήτου και 

διάστρωσης. Η τιμή αφορά μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και εκβραχισμών σε οποιαδήποτε οδό - σε 

οποιαδήποτε απόσταση και σε κατάλληλες θέσεις εγκεκριμένες από τις Αρμόδιες Αρχές. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο όγκου προϊόντων εκσκαφών και ανά χιλιόμετρο διαδρομής εμφόρτου 

αυτοκινήτου.  (1 m3 km σε όγκο ορύγματος) 

  

A.T. : 613   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2162.8 Επίχωση με επιλεγμένα προϊόντα εκσκαφών μεγέθους έως 10cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 

Επίχωση διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων αυτών (γηπέδων, θεμελίων, τάφρων κλπ), με επιλεγμένα 

προϊόντα εκσκαφών μεγέθους έως 10cm - της έγκρισης της Υπηρεσίας. Ήτοι: επιλογή, έκριψη, 

διάστρωση κατά στρώσεις έως 30cm, διαβροχή και συμπύκνωση με κατάλληλα μέσα (δονητικές πλάκες, 

οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων κλπ) μέχρις επίτευξης του υπό της Μελέτης καθοριζομένου 

βαθμού συμπύκνωσης - οπωσδήποτε όχι κατωτέρου του 95% της τροποποιημένης δοκιμής Proctor 

(PROCTOR MODIFIED). Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την 

Μελέτη 

του Έργου, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες επιλογής των καταλλήλων 

προϊόντων εκσκαφών, οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς του νερού διαβροχής - από οποιαδήποτε 

απόσταση - επί τόπου του έργου, οι δαπάνες πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου με ή χωρίς 

μηχανικά μέσα, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού 

εξοπλισμού και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη 

για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης.  

   

  

A.T. : 607   

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β\79.15.04 Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 285 gr/m2 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914 

Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε 

θέσεις της κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη. Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 

   

  

A.T. : 007   

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β\79.18 Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα) 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 

Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος σε επαφή με το έδαφος με μεμβράνη HDPE 

(πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές, σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου, η οποία στερεώνεται μεταξύ του σιδηροπλισμού και 

των παρειών ορύγματος με κατάλληλους αποστατήρες, στην εξωτερική επιφάνεια των 

τοιχίων πριν την επίχωσή τους και ματίζεται με επικάλυψη τουλάχιστον 30 cm.  

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφάνειας (υλικά και εργασία). 
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A.T. : 004   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7903.4.Β Επάλειψη οποιασδήποτε επιφανείας με τσιμεντοειδές επαλειφόμενο 

στεγανοποιητικό υλικό 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903 

Επάλειψη οποιασδήποτε επιφανείας με τσιμεντοειδές επαλειφόμενο στεγανοποιητικό υλικό - της 

έγκρισης της Υπηρεσίας. Ήτοι: επιμελής προετοιμασία της προς επάλειψη επιφανείας ώστε να είναι 

καθαρή και απαλλαγμένη από ξένα σώματα (σαθρά υλικά, σκόνες κλπ), διεύρυνση τυχόν υφισταμένων 

αρμών εργασίας, αφαίρεση τυχόν φουρκετών, τρυπόξυλων κλπ, σφράγιση φωλεών, οπών, αυλάκων κλπ με 

ταχύπηκτο στεγανοποιητικό τσιμέντο - της έγκρισης της Υπηρεσίας, εφαρμογή του τυχόν απαιτούμενου 

ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού) - σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και τέλος εφαρμογή του 

τσιμεντοειδούς υλικού σε δύο τουλάχιστον στρώσεις ή περισσότερες αναλόγως των απαιτήσεων. Η τιμή 

αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες 

Τεχνικές Προδιαγραφές, τις προδιαγραφές εφαρμογής του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί, τις οδηγίες 

του προμηθευτή και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος 

από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

οι δαπάνες χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, συναρμολόγηση, 

αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών και 

μικροϋλικών, οι δαπάνες όλων των απαιτουμένων μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του 

έργου, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού και βοηθητικού εξοπλισμού και γενικώς κάθε 

δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη 

εκτέλεση της εργασίας. Ρητώς ορίζεται ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν 

όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, καταλληλότητας και γενικώς 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων 

καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδια Αρχή (Φορείς Πιστοποίησης, 

Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένη, εγκεκριμένη και διαπιστευμένη με βεβαίωση από το Εθνικό 

Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 

για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της 

αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.  (1 m2) 

   

  

A.T. : 050   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7347.6.4 Κατασκευή περιθωρίων δώματος - δαπέδων και επίστρωση κορυφών 

στηθαίων με ισχυρό τσιμεντοκονίαμα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7347 

Κατασκευή περιθωρίων δώματος - δαπέδων (τσιμεντόλουκα - σοβατεπιά) αναπτύγματος έως 0,50m και 

επίστρωση κορυφών στηθαίων κάθε πλάτους, με χρήση ισχυρού τσιμεντοκονιάματος μέσου πάχους 

3,50cm, παρασκευαζόμενου με άμμο ποταμού και με πρόσμικτο βελτιωτικό κονιαμάτων - της έγκρισης 

της Υπηρεσίας και εφαρμοζόμενου σε δύο στρώσεις, ήτοι: πρώτη στρώση πεταχτού τσιμεντοκονιάματος 

των 450kg τσιμέντου και δεύτερη στρώση τραβηχτού ή πατητού τσιμεντοκονιάματος των 600kg 

τσιμέντου, με αυξημένο το πάχος στα σημεία συμβολής κάθετων επιφανειών. Επισημαίνεται ότι όσον 

αφορά στην κατασκευή των περιθωρίων με το παρόν άρθρο τιμολογείται τόσο η εργασία μόρφωσης και 

συναρμογής με την επίστρωση των δωμάτων ή των δαπέδων όσο και η εργασία διαμόρφωσης καμπύλου 

τμήματος - με ακτίνα έως 10cm - με κατάλληλο καλούπι. Ρητώς ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται η 

διαμόρφωση του καμπύλου τμήματος με τα χέρια ή με χρήση υφάσματος. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε 

ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος 

από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών - μικροϋλικών και προσμίκτων, οι δαπάνες όλων 

των απαιτουμένων μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης 

εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού εξοπλισμού και γενικώς κάθε δαπάνη που, 

έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή. (1 m) 
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A.T. : 080   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7785.1.2.5 Χρωματισμοί κοινοί επί εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών 

εμφανούς σκυροδέματος, τσιμεντοκονιάματος, επιχρισμάτων, γυψοσανίδων, ινογυψοσανίδων ή 

τσιμεντοσανίδων, με ακρυλικό πλαστικό χρώμα, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.2 

Χρωματισμοί κοινοί επί εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών εμφανούς σκυροδέματος, 

τσιμεντοκονιάματος, επιχρισμάτων, γυψοσανίδων, ινογυψοσανίδων ή τσιμεντοσανίδων, με ακρυλικό 

αδιάβροχο πλαστικό χρώμα, υδρατμοπερατό (ώστε να εξασφαλίζεται η διαπνοή του υποστρώματος), 

αρίστης πρόσφυσης και υψηλής ελαστικότητας - της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, εφαρμοζόμενο 

σε δύο στρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα γενικώς, αλλά με τοπικό σπατουλάρισμα με στόκο 

φινιρίσματος γιά μικροεπισκευές. Ήτοι: επιμελής προετοιμασία των επιφανειών ώστε να είναι 

απολύτως λείες, ομαλές, στεγνές και απαλλαγμένες από κάθε ξένο προς αυτές σώμα (λάδια, γράσσα, 

ασβέστη, σκόνη κλπ), αστάρωμα με ακρυλικό αστάρι υψηλής διεισδυτικότητας γιά την καλύτερη 

σταθεροποίηση, στεγανοποίηση και μείωση της απορροφητικότητας των επιφανειών και τέλος, αφού 

στεγνώσει πλήρως το αστάρι, ακολουθεί εφαρμογή του ακρυλικού πλαστικού χρώματος, σε δύο 

στρώσεις, με ρολλό ή πινέλο. Επισημαίνεται ότι η τελική στρώση του χρώματος θα εφαρμόζεται αφού 

έχει στεγνώσει πλήρως η πρώτη. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με 

την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τις προδιαγραφές εφαρμογής του 

υλικού που θα χρησιμοποιηθεί, τις οδηγίες του προμηθευτή και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε 

στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, 

εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση), προμήθειας όλων των καταλλήλων 

υλικών και μικροϋλικών, μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και 

διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού και βοηθητικού εξοπλισμού που απαιτούνται για την έντεχνη και 

πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Ρητώς ορίζεται ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να 

διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, καταλληλότητας και 

γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών 

Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδια Αρχή (Φορείς 

Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένη, εγκεκριμένη και διαπιστευμένη με βεβαίωση 

από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, 

μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.  

(1 m2) 

   

  

4.1.2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 
A.T. : 606   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2112 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών 

μέσων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112 

Γενικές εκσκαφές μόρφωσης γηπέδων ή δημιουργίας υπογείων κλπ χώρων, σε έδαφος γαιώδες - 

ημιβραχώδες, με χρήση μηχανικών μέσων, ήτοι: εν γένει εκσκαφές πλάτους βάσεως μεγαλυτέρου των 

3,00m και συγχρόνως ολικής επιφανείας βάσεως μεγαλυτέρας των 12,00m2, σε οποιοδήποτε βάθος, εν 

ξηρώ ή εντός ύδατος του οποίου η στάθμη είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή 

άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαιτέρως). Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη 

σύμφωνα με την Μελέτη του Έργου, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις 

οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες: 

επιμελούς μόρφωσης των παρειών ή πρανών και του πυθμένα του ορύγματος, σποραδικής αντιστήριξης 

των παρειών - εφόσον και όπου κρίνεται αναγκαία, φορτοεκφορτώσεων και μεταφοράς των προϊόντων 

εκσκαφής με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση στις θέσεις προσωρινής συσσώρευσης προς 

επανεπίχωση ή προς μεταφορά στις θέσεις οριστικής απόθεσης (απόρριψης). (1 m3 σε όγκο ορύγματος) 

   

  

A.T. : 611   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2171.Β Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με 

μηχανικά μέσα, επί αυτοκινήτου, προς μεταφορά και οριστική απόθεση (απόρριψη), μετά της 
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δαπάνης διάστρωσης των προϊόντων μετά την εκφόρτωση 

  

Φορτοεκφόρτωση πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με μηχανικά μέσα, 

επί αυτοκινήτου, προς μεταφορά και οριστική απόθεση (απόρριψη). Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η 

δαπάνη σταλίας του αυτοκινήτου για την φόρτωση - εκφόρτωση και λοιπούς χειρισμούς του καθώς και 

η δαπάνη διάστρωσης των προϊόντων - μετά την εκφόρτωση - σε κατάλληλες θέσεις εγκεκριμένες από 

τις Αρμόδιες Αρχές. (1 m3 σε όγκο ορύγματος) 

   

A.T. : 612   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2180 Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με 

αυτοκίνητο, προς οριστική απόθεση (απόρριψη), πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την 

Υπηρεσία ή προβλέπεται από την Μελέτη 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2180 

Μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με αυτοκίνητο, προς 

οριστική απόθεση (απόρριψη), πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την Υπηρεσία ή 

προβλέπεται από την Μελέτη, χωρίς τις δαπάνες φορτοεκφόρτωσης - σταλίας αυτοκινήτου και 

διάστρωσης. Η τιμή αφορά μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και εκβραχισμών σε οποιαδήποτε οδό - σε 

οποιαδήποτε απόσταση και σε κατάλληλες θέσεις εγκεκριμένες από τις Αρμόδιες Αρχές. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο όγκου προϊόντων εκσκαφών και ανά χιλιόμετρο διαδρομής εμφόρτου 

αυτοκινήτου. (1 m3 km σε όγκο ορύγματος) 

   

  

A.T. : 608   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2162.5 Ειδική επίχωση με χάλικες - κροκάλες ποταμού ή σκύρα λατομείου ή άλλο 

αδρόκοκκο υλικό μεγέθους από 0,7cm έως 7cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 

Ειδική επίχωση διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων αυτών (γηπέδων, θεμελίων, τάφρων κλπ), με χάλικες 

- κροκάλες ποταμού ή σκύρα λατομείου ή άλλο αδρόκοκκο υλικό μεγέθους από 0,7cm έως 7cm. 

Επισημαίνεται ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να προέρχονται από υγιή πετρώματα, 

να είναι διαβαθμισμένα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Μελέτη και να έχουν εγκριθεί από την 

Υπηρεσία. Ήτοι: έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30cm και συμπύκνωση με κατάλληλα μέσα 

(δονητικές πλάκες, οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων κλπ) μέχρις επίτευξης του υπό της Μελέτης 

καθοριζομένου βαθμού συμπύκνωσης - οπωσδήποτε όχι κατωτέρου του 95% της τροποποιημένης δοκιμής 

Proctor (PROCTOR MODIFIED). Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με 

την Μελέτη του Έργου, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της 

Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες προμήθειας όλων 

των απαιτουμένων υλικών, οι δαπάνες μεταφορών - από οποιαδήποτε απόσταση - επί τόπου του έργου 

μετά των απαιτουμένων φορτοεκφορτώσεων, οι δαπάνες πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου με ή 

χωρίς μηχανικά μέσα, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού 

εξοπλισμού και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη 

για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου 

επίχωσης. (1 m3) 

  

 

A.T. : 610   

Άρθρο : ΟΙΚ  Ν\3213.0 Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, έγχυση ή διάστρωση 

και συμπύκνωση αόπλου σκυροδέματος καθαριότητας κατηγορίας C12/16 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος καθαριότητας, αόπλου, 

κατηγορίας C12/16, σε δάπεδο εργασίας γιά θεμελιώσεις, σε εγκιβωτισμό αγωγών, σε μικροκατασκευές 

κλπ, μετά της δαπάνης έγχυσης ή διάστρωσης με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και της 

συμπύκνωσης αυτού. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), την Μελέτη του Έργου, τις αντίστοιχες 

ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε 

οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται: οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών παρασκευής του σκυροδέματος, 
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οι δαπάνες παραγωγής, μεταφοράς, έγχυσης ή διάστρωσης και συμπύκνωσης του σκυροδέματος, οι 

δαπάνες όλων των απαιτουμένων μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες 

διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού εξοπλισμού και γενικώς κάθε 

δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη 

εκτέλεση της εργασίας. (1 m3) 

  

  

  

A.T. : 003   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\3215.0.2.2 Οπλισμένο σκυρόδεμα  C20/25 συνήθων κατασκευών, μετά της 

δαπάνης των τύπων και του οπλισμού B500C σε αναλογία 120kg/m3 - με απόκλιση ± 5% 

  

Οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 συνήθων κατασκευών (ως πλακών, υποστυλωμάτων, τοιχείων, 

δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) - πλην δαπέδων, χυτών τοίχων ή 

μικροκατασκευών, μετά της δαπάνης των τύπων και του χαλύβδινου οπλισμού κατηγορίας B500C σε 

αναλογία 120kg/m3 με απόκλιση 5%. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), την Μελέτη του Έργου, τις 

λεπτομέρειες των εγκεκριμένων από την Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες 

ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε 

οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται: οι δαπάνες χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων (προμήθεια, 

εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας όλων των 

απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών μετά φθοράς και απομείωσης, οι δαπάνες όλων των απαιτουμένων 

μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού 

προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού εξοπλισμού και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν 

κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Ήτοι, 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων 

υλικών παρασκευής του σκυροδέματος, οι δαπάνες παραγωγής, μεταφοράς, έγχυσης και συμπύκνωσης του 

σκυροδέματος, οι δαπάνες χρήσης ρευστοποιητού βελτίωσης της εργασιμότητας και της κάθισης, οι 

δαπάνες χρήσης στεγανοποιητικού μάζης, οι δαπάνες χρήσης αναστολέα διάβρωσης του οπλισμού, οι 

δαπάνες προμήθειας, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού με συστηματική χρήση πλαστικών 

αποστατών στις ράβδους οπλισμού αλλά και πλαστικών σωληνίσκων για την διέλευση φουρκετών 

σύσφιγξης των τύπων, οι δαπάνες (προμήθεια υλικών επί τόπου και εργασία) κατασκευής τύπων 

επίπεδης ή καμπύλης μορφής συμπεριλαμβανομένων και των τύπων από "Betoform" - όπου προβλέπονται 

εμφανείς επιφάνειες σκυροδέματος, οι δαπάνες απομάκρυνσης των φουρκετών και επιμελούς σφράγισης 

των σωληνίσκων με διογκούμενα στεγανωτικά υλικά, οι δαπάνες αποξήλωσης και απομάκρυνσης των 

τύπων, οι δαπάνες πλήρους καθαρισμού του εργοταξίου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα της 

κατασκευής μετά το πέρας των εργασιών καθώς και οι δαπάνες μόρφωσης διελεύσεων και ενσωμάτωσης 

σωληνώσεων Η/Μ εγκαταστάσεων ή υδρορροών, ενσωμάτωσης κασσωμάτων / κουφωμάτων και 

σιδηροκατασκευών, διαμόρφωσης σκοτιών / νεροσταλακτών και χρήσης φαλτσόπηχων στο σκυρόδεμα - εφ' 

όσον και όπου απαιτούνται. Ειδικώς όσον αφορά κατασκευές δεξαμενών από οπλισμένο σκυρόδεμα που 

πρόκειται να επενδυθούν με στεγανωτικές μεμβράνες, επισημαίνεται ότι στην τιμή του παρόντος 

άρθρου συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες διαμόρφωσης απόλυτα λείας εσωτερικής επιφάνειας 

(τοιχωμάτων και πυθμένα) με επιμελημένη κατασκευή των τύπων και μηχανική λειότριψη. Ρητώς 

ορίζεται ότι όλα τα πρόσθετα ειδικά υλικά (ρευστοποιητές, στεγανωτικά, αναστολείς διάβρωσης 

οπλισμών, σφραγιστικά κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει, απαραιτήτως, να διαθέτουν επίσημα 

πιστοποιητικά ποιότητας - καταλληλότητας προερχόμενα από διαπιστευμένο φορέα (ινστιτούτο) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. (1 m3) 

 

  

A.T. : 613   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2162.8 Επίχωση με επιλεγμένα προϊόντα εκσκαφών μεγέθους έως 10cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 

Επίχωση διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων αυτών (γηπέδων, θεμελίων, τάφρων κλπ), με επιλεγμένα 

προϊόντα εκσκαφών μεγέθους έως 10cm - της έγκρισης της Υπηρεσίας. Ήτοι: επιλογή, έκριψη, 

διάστρωση κατά στρώσεις έως 30cm, διαβροχή και συμπύκνωση με κατάλληλα μέσα (δονητικές πλάκες, 
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οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων κλπ) μέχρις επίτευξης του υπό της Μελέτης καθοριζομένου 

βαθμού συμπύκνωσης - οπωσδήποτε όχι κατωτέρου του 95% της τροποποιημένης δοκιμής Proctor 

(PROCTOR MODIFIED). Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την 

Μελέτη του Έργου, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες επιλογής των καταλλήλων 

προϊόντων εκσκαφών, οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς του νερού διαβροχής - από οποιαδήποτε 

απόσταση - επί τόπου του έργου, οι δαπάνες πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου με ή χωρίς 

μηχανικά μέσα, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού 

εξοπλισμού και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη 

για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου 

επίχωσης. (1 m3) 

   

  

A.T. : 006   

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β\79.16.01 Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου 

πάχους 0,40 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914 

Δημιουργία φράγματος υδρατμών με διάστρωση φύλλων συνθετικών υλικών, σε οποιαδήποτε θέση του 

έργου. Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm. Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης 

επιφανείας. 

   

  

4.1.3. ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 
A.T. : 606   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2112 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών 

μέσων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112 

Γενικές εκσκαφές μόρφωσης γηπέδων ή δημιουργίας υπογείων κλπ χώρων, σε έδαφος γαιώδες - 

ημιβραχώδες, με χρήση μηχανικών μέσων, ήτοι: εν γένει εκσκαφές πλάτους βάσεως μεγαλυτέρου των 

3,00m και συγχρόνως ολικής επιφανείας βάσεως μεγαλυτέρας των 12,00m2, σε οποιοδήποτε βάθος, εν 

ξηρώ ή εντός ύδατος του οποίου η στάθμη είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή 

άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαιτέρως). Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη 

σύμφωνα με την Μελέτη του Έργου, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες 

της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες: επιμελούς 

μόρφωσης των παρειών ή πρανών και του πυθμένα του ορύγματος, σποραδικής αντιστήριξης των παρειών 

- εφόσον και όπου κρίνεται αναγκαία, φορτοεκφορτώσεων και μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής με 

οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση στις θέσεις προσωρινής συσσώρευσης προς επανεπίχωση 

ή προς μεταφορά στις θέσεις οριστικής απόθεσης (απόρριψης). (1 m3 σε όγκο ορύγματος) 

   

  

A.T. : 611   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2171.Β Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με 

μηχανικά μέσα, επί αυτοκινήτου, προς μεταφορά και οριστική απόθεση (απόρριψη), μετά της 

δαπάνης διάστρωσης των προϊόντων μετά την εκφόρτωση 

 

Φορτοεκφόρτωση πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με μηχανικά μέσα, 

επί αυτοκινήτου, προς μεταφορά και οριστική απόθεση (απόρριψη). Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η 

δαπάνη σταλίας του αυτοκινήτου για την φόρτωση - εκφόρτωση και λοιπούς χειρισμούς του καθώς και 

η δαπάνη διάστρωσης των προϊόντων - μετά την εκφόρτωση - σε κατάλληλες θέσεις εγκεκριμένες από 

τις Αρμόδιες Αρχές. (1 m3 σε όγκο ορύγματος) 

   

  

A.T. : 612   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2180 Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με 

αυτοκίνητο, προς οριστική απόθεση (απόρριψη), πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την 

Υπηρεσία ή προβλέπεται από την Μελέτη 
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   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2180 

Μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με αυτοκίνητο, προς 

οριστική απόθεση (απόρριψη), πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την Υπηρεσία ή 

προβλέπεται από την Μελέτη, χωρίς τις δαπάνες φορτοεκφόρτωσης - σταλίας αυτοκινήτου και 

διάστρωσης. Η τιμή αφορά μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και εκβραχισμών σε οποιαδήποτε οδό - σε 

οποιαδήποτε απόσταση και σε κατάλληλες θέσεις εγκεκριμένες από τις Αρμόδιες Αρχές. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο όγκου προϊόντων εκσκαφών και ανά χιλιόμετρο διαδρομής εμφόρτου 

αυτοκινήτου. (1 m3 km σε όγκο ορύγματος) 

 

 

A.T. : 608   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2162.5 Ειδική επίχωση με χάλικες - κροκάλες ποταμού ή σκύρα λατομείου ή άλλο 

αδρόκοκκο υλικό μεγέθους από 0,7cm έως 7cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 

Ειδική επίχωση διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων αυτών (γηπέδων, θεμελίων, τάφρων κλπ), με χάλικες 

- κροκάλες ποταμού ή σκύρα λατομείου ή άλλο αδρόκοκκο υλικό μεγέθους από 0,7cm έως 7cm. 

Επισημαίνεται ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να προέρχονται από υγιή πετρώματα, 

να είναι διαβαθμισμένα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Μελέτη και να έχουν εγκριθεί από την 

Υπηρεσία. Ήτοι: έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30cm και συμπύκνωση με κατάλληλα μέσα 

(δονητικές πλάκες, οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων κλπ) μέχρις επίτευξης του υπό της Μελέτης 

καθοριζομένου βαθμού συμπύκνωσης - οπωσδήποτε όχι κατωτέρου του 95% της τροποποιημένης δοκιμής 

Proctor (PROCTOR MODIFIED). Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με 

την Μελέτη του Έργου, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της 

Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες προμήθειας όλων 

των απαιτουμένων υλικών, οι δαπάνες μεταφορών - από οποιαδήποτε απόσταση - επί τόπου του έργου 

μετά των απαιτουμένων φορτοεκφορτώσεων, οι δαπάνες πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου με ή 

χωρίς μηχανικά μέσα, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού 

εξοπλισμού και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη 

για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης. (1 m3) 

   

  

A.T. : 610   

Άρθρο  : ΟΙΚ Ν\3213.0 Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, έγχυση ή διάστρωση 

και συμπύκνωση αόπλου σκυροδέματος καθαριότητας κατηγορίας C12/16 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος καθαριότητας, αόπλου, 

κατηγορίας C12/16, σε δάπεδο εργασίας γιά θεμελιώσεις, σε εγκιβωτισμό αγωγών, σε μικροκατασκευές 

κλπ, μετά της δαπάνης έγχυσης ή διάστρωσης με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και της 

συμπύκνωσης αυτού. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), την Μελέτη του Έργου, τις αντίστοιχες 

ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε 

οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται: οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών παρασκευής του σκυροδέματος, 

οι δαπάνες παραγωγής, μεταφοράς, έγχυσης ή διάστρωσης και συμπύκνωσης του σκυροδέματος, οι 

δαπάνες όλων των απαιτουμένων μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες 

διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού εξοπλισμού και γενικώς κάθε 

δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη 

εκτέλεση της εργασίας. (1 m3) 

   

  

A.T. : 003   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\3215.0.2.2 Οπλισμένο σκυρόδεμα  C20/25 συνήθων κατασκευών, μετά της 

δαπάνης των τύπων και του οπλισμού B500C σε αναλογία 120kg/m3 - με απόκλιση ± 5% 

 

Οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 συνήθων κατασκευών (ως πλακών, υποστυλωμάτων, τοιχείων, 
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δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) - πλην δαπέδων, χυτών τοίχων ή 

μικροκατασκευών, μετά της δαπάνης των τύπων και του χαλύβδινου οπλισμού κατηγορίας B500C σε 

αναλογία 120kg/m3 με απόκλιση 5%. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), την Μελέτη του Έργου, τις 

λεπτομέρειες των εγκεκριμένων από την Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες 

ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε 

οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται: οι δαπάνες χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων (προμήθεια, 

εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας όλων των 

απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών μετά φθοράς και απομείωσης, οι δαπάνες όλων των απαιτουμένων 

μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού 

προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού εξοπλισμού και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν 

κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Ήτοι, 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων 

υλικών παρασκευής του σκυροδέματος, οι δαπάνες παραγωγής, μεταφοράς, έγχυσης και συμπύκνωσης του 

σκυροδέματος, οι δαπάνες χρήσης ρευστοποιητού βελτίωσης της εργασιμότητας και της κάθισης, οι 

δαπάνες χρήσης στεγανοποιητικού μάζης, οι δαπάνες χρήσης αναστολέα διάβρωσης του οπλισμού, οι 

δαπάνες προμήθειας, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού με συστηματική χρήση πλαστικών 

αποστατών στις ράβδους οπλισμού αλλά και πλαστικών σωληνίσκων για την διέλευση φουρκετών 

σύσφιγξης των τύπων, οι δαπάνες (προμήθεια υλικών επί τόπου και εργασία) κατασκευής τύπων 

επίπεδης ή καμπύλης μορφής συμπεριλαμβανομένων και των τύπων από "Betoform" - όπου προβλέπονται 

εμφανείς επιφάνειες σκυροδέματος, οι δαπάνες απομάκρυνσης των φουρκετών και επιμελούς σφράγισης 

των σωληνίσκων με διογκούμενα στεγανωτικά υλικά, οι δαπάνες αποξήλωσης και απομάκρυνσης των 

τύπων, οι δαπάνες πλήρους καθαρισμού του εργοταξίου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα της 

κατασκευής μετά το πέρας των εργασιών καθώς και οι δαπάνες μόρφωσης διελεύσεων και ενσωμάτωσης 

σωληνώσεων Η/Μ εγκαταστάσεων ή υδρορροών, ενσωμάτωσης κασσωμάτων / κουφωμάτων και 

σιδηροκατασκευών, διαμόρφωσης σκοτιών / νεροσταλακτών και χρήσης φαλτσόπηχων στο σκυρόδεμα - εφ' 

όσον και όπου απαιτούνται. Ειδικώς όσον αφορά κατασκευές δεξαμενών από οπλισμένο σκυρόδεμα που 

πρόκειται να επενδυθούν με στεγανωτικές μεμβράνες, επισημαίνεται ότι στην τιμή του παρόντος 

άρθρου συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες διαμόρφωσης απόλυτα λείας εσωτερικής επιφάνειας 

(τοιχωμάτων και πυθμένα) με επιμελημένη κατασκευή των τύπων και μηχανική λειότριψη. Ρητώς 

ορίζεται ότι όλα τα πρόσθετα ειδικά υλικά (ρευστοποιητές, στεγανωτικά, αναστολείς διάβρωσης 

οπλισμών, σφραγιστικά κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει, απαραιτήτως, να διαθέτουν επίσημα 

πιστοποιητικά ποιότητας - καταλληλότητας προερχόμενα από διαπιστευμένο φορέα (ινστιτούτο) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. (1 m3) 

 

 

A.T. : 613   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2162.8 Επίχωση με επιλεγμένα προϊόντα εκσκαφών μεγέθους έως 10cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 

Επίχωση διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων αυτών (γηπέδων, θεμελίων, τάφρων κλπ), με επιλεγμένα 

προϊόντα εκσκαφών μεγέθους έως 10cm - της έγκρισης της Υπηρεσίας. Ήτοι: επιλογή, έκριψη, 

διάστρωση κατά στρώσεις έως 30cm, διαβροχή και συμπύκνωση με κατάλληλα μέσα (δονητικές πλάκες, 

οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων κλπ) μέχρις επίτευξης του υπό της Μελέτης καθοριζομένου 

βαθμού συμπύκνωσης - οπωσδήποτε όχι κατωτέρου του 95% της τροποποιημένης δοκιμής Proctor 

(PROCTOR MODIFIED). Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την 

Μελέτη του Έργου, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες επιλογής των καταλλήλων 

προϊόντων εκσκαφών, οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς του νερού διαβροχής - από οποιαδήποτε 

απόσταση - επί τόπου του έργου, οι δαπάνες πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου με ή χωρίς 

μηχανικά μέσα, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού 

εξοπλισμού και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη 

για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου 

επίχωσης. (1 m3) 
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A.T. : 006   

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β\79.16.01 Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου 

πάχους 0,40 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914 

Δημιουργία φράγματος υδρατμών με διάστρωση φύλλων συνθετικών υλικών, σε οποιαδήποτε θέση του 

έργου. Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm. Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης 

επιφανείας. 

 

 

A.T. : 614   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7245.12.1.0 Επίπεδα ή γωνιακά αρμοκάλυπτρα δαπέδων χώρων μεγάλης 

κυκλοφορίας πεζών, βιομηχανικής παραγωγής, από διατομές αλουμινίου με PVC ειδικού μίγματος, 

ενδεικτικού τύπου 3FΑS-ΑΜ 50 ή 3FΑS/C AΜ 50 της ACP, πλήρως τοποθετημένα - σε τελειωμένη 

δαπεδόστρωση - για την κάλυψη εξωτερικών ή εσωτερικών αρμών διαστολής εύρους 5cm 

 

Επίπεδα ή γωνιακά αρμοκάλυπτρα δαπέδων χώρων μεγάλης κυκλοφορίας πεζών και στάθμευσης 

επιβατικών αυτοκινήτων αργής κίνησης, τυποποιημένα, βιομηχανικής παραγωγής, κατασκευασμένα από 

αλουμίνιο και αντιμικροβιακό PVC ειδικού μίγματος, ενδεικτικού τύπου 3FΑS-ΑΜ 50 ή 3FΑS/C AΜ 50 της 

ACP ή παρεμφερούς, πλήρως τοποθετημένα - σε τελειωμένη δαπεδόστρωση, για την επικάλυψη εσωτερικών 

ή εξωτερικών αρμών διαστολής εύρους 5cm. Επισημαίνεται ότι τα αρμοκάλυπτρα που θα χρησιμοποιηθούν 

θα πρέπει να είναι μόνιμα στερεωμένα (αποκλείονται κουμπωτά, σφηνωτά κλπ), να ανταποκρίνονται 

στο εύρος και τις αναμενόμενες κινήσεις των αρμών διαστολής που θα καλύψουν, να αντέχουν στις 

πιθανές μηχανικές καταπονήσεις και χημικές προσβολές και να εξασφαλίζουν πλήρη στεγάνωση και 

ηχοθερμομόνωση. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της 

Μελέτης - τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής των αρμοκαλύπτρων και τις εντολές της 

Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Στην 

τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης των απαιτουμένων ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, 

σύνθεση, αποσύνθεση και απομάκρυνση), προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και μικροϋλικών, 

μεταφορών επί τόπου του έργου με όλες τις απαραίτητες φορτοεκφορτώσεις και διάθεσης 

εργατοτεχνικού προσωπικού - μηχανημάτων και βοηθητικού εξοπλισμού που απαιτούνται για την 

έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Επίσης, περιλαμβάνονται οι δαπάνες (υλικά επί τόπου του 

έργου και εργασία): της διαμόρφωσης του διακένου με πλάκες από φυτικές ίνες - ή άλλο υλικό ίδιας 

ποιότητας - εμποτισμένες με ασφαλτικό (ενδεικτικού τύπου FLEXELL ή αναλόγου) - εάν και όπου 

απαιτείται, της απαιτουμένης προεργασίας στις επιφάνειες έδρασης των αρμοκαλύπτρων και τέλος του 

ελέγχου - καθαρισμού και πλήρους αποκατάστασης όλων των διαμορφωμένων αρμών. Ρητώς ορίζεται ότι 

τα αρμοκάλυπτρα θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από επίσημα πιστοποιητικά ελέγχου 

ποιότητας - καταλληλότητας από αναγνωρισμένο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επιμέτρηση σε μέτρα μήκους πλήρως τοποθετημένου αρμοκαλύπτρου. 

(1 m) 

     

  

A.T. : 050   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7347.6.4 Κατασκευή περιθωρίων δώματος - δαπέδων και επίστρωση κορυφών 

στηθαίων με ισχυρό τσιμεντοκονίαμα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7347 

Κατασκευή περιθωρίων δώματος - δαπέδων (τσιμεντόλουκα - σοβατεπιά) αναπτύγματος έως 0,50m και 

επίστρωση κορυφών στηθαίων κάθε πλάτους, με χρήση ισχυρού τσιμεντοκονιάματος μέσου πάχους 

3,50cm, παρασκευαζόμενου με άμμο ποταμού και με πρόσμικτο βελτιωτικό κονιαμάτων - της έγκρισης 

της Υπηρεσίας και εφαρμοζόμενου σε δύο στρώσεις, ήτοι: πρώτη στρώση πεταχτού τσιμεντοκονιάματος 

των 450kg τσιμέντου και δεύτερη στρώση τραβηχτού ή πατητού τσιμεντοκονιάματος των 600kg 

τσιμέντου, με αυξημένο το πάχος στα σημεία συμβολής κάθετων επιφανειών. Επισημαίνεται ότι όσον 

αφορά στην κατασκευή των περιθωρίων με το παρόν άρθρο τιμολογείται τόσο η εργασία μόρφωσης και 

συναρμογής με την επίστρωση των δωμάτων ή των δαπέδων όσο και η εργασία διαμόρφωσης καμπύλου 

τμήματος - με ακτίνα έως 10cm - με κατάλληλο καλούπι. Ρητώς ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται η 

διαμόρφωση του καμπύλου τμήματος με τα χέρια ή με χρήση υφάσματος. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε 

ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές 
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Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος 

από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών - μικροϋλικών και προσμίκτων, οι δαπάνες όλων 

των απαιτουμένων μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης 

εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού εξοπλισμού και γενικώς κάθε δαπάνη που, 

έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή. (1 m) 

   

 

A.T. : 080   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7785.1.2.5 Χρωματισμοί κοινοί επί εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών 

εμφανούς σκυροδέματος, τσιμεντοκονιάματος, επιχρισμάτων, γυψοσανίδων, ινογυψοσανίδων ή 

τσιμεντοσανίδων, με ακρυλικό πλαστικό χρώμα, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.2 

Χρωματισμοί κοινοί επί εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών εμφανούς σκυροδέματος, 

τσιμεντοκονιάματος, επιχρισμάτων, γυψοσανίδων, ινογυψοσανίδων ή τσιμεντοσανίδων, με ακρυλικό 

αδιάβροχο πλαστικό χρώμα, υδρατμοπερατό (ώστε να εξασφαλίζεται η διαπνοή του υποστρώματος), 

αρίστης πρόσφυσης και υψηλής ελαστικότητας - της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, εφαρμοζόμενο 

σε δύο στρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα γενικώς, αλλά με τοπικό σπατουλάρισμα με στόκο 

φινιρίσματος γιά μικροεπισκευές. Ήτοι: επιμελής προετοιμασία των επιφανειών ώστε να είναι 

απολύτως λείες, ομαλές, στεγνές και απαλλαγμένες από κάθε ξένο προς αυτές σώμα (λάδια, γράσσα, 

ασβέστη, σκόνη κλπ), αστάρωμα με ακρυλικό αστάρι υψηλής διεισδυτικότητας γιά την καλύτερη 

σταθεροποίηση, στεγανοποίηση και μείωση της απορροφητικότητας των επιφανειών και τέλος, αφού 

στεγνώσει πλήρως το αστάρι, ακολουθεί εφαρμογή του ακρυλικού πλαστικού χρώματος, σε δύο 

στρώσεις, με ρολλό ή πινέλο. Επισημαίνεται ότι η τελική στρώση του χρώματος θα εφαρμόζεται αφού 

έχει στεγνώσει πλήρως η πρώτη. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με 

την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τις προδιαγραφές εφαρμογής του 

υλικού που θα χρησιμοποιηθεί, τις οδηγίες του προμηθευτή και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε 

στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, 

εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση), προμήθειας όλων των καταλλήλων 

υλικών και μικροϋλικών, μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και 

διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού και βοηθητικού εξοπλισμού που απαιτούνται για την έντεχνη και 

πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Ρητώς ορίζεται ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να 

διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, καταλληλότητας και 

γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών 

Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδια Αρχή (Φορείς 

Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένη, εγκεκριμένη και διαπιστευμένη με βεβαίωση 

από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, 

μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. (1 m2) 

  

 

 

4.1.4. ΡΑΜΠΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ 
A.T. : 606   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2112 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών 

μέσων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112 

Γενικές εκσκαφές μόρφωσης γηπέδων ή δημιουργίας υπογείων κλπ χώρων, σε έδαφος γαιώδες - 

ημιβραχώδες, με χρήση μηχανικών μέσων, ήτοι: εν γένει εκσκαφές πλάτους βάσεως μεγαλυτέρου των 

3,00m και συγχρόνως ολικής επιφανείας βάσεως μεγαλυτέρας των 12,00m2, σε οποιοδήποτε βάθος, εν 

ξηρώ ή εντός ύδατος του οποίου η στάθμη είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή 

άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαιτέρως). Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη 

σύμφωνα με την Μελέτη του Έργου, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες 

της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες: επιμελούς 

μόρφωσης των παρειών ή πρανών και του πυθμένα του ορύγματος, σποραδικής αντιστήριξης των παρειών 
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- εφόσον και όπου κρίνεται αναγκαία, φορτοεκφορτώσεων και μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής με 

οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση στις θέσεις προσωρινής συσσώρευσης προς επανεπίχωση 

ή προς μεταφορά στις θέσεις οριστικής απόθεσης (απόρριψης). (1 m3 σε όγκο ορύγματος) 

   

  

A.T. : 611   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2171.Β Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με 

μηχανικά μέσα, επί αυτοκινήτου, προς μεταφορά και οριστική απόθεση (απόρριψη), μετά της 

δαπάνης διάστρωσης των προϊόντων μετά την εκφόρτωση 

 

Φορτοεκφόρτωση πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με μηχανικά μέσα, 

επί αυτοκινήτου, προς μεταφορά και οριστική απόθεση (απόρριψη). Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η 

δαπάνη σταλίας του αυτοκινήτου για την φόρτωση - εκφόρτωση και λοιπούς χειρισμούς του καθώς και 

η δαπάνη διάστρωσης των προϊόντων - μετά την εκφόρτωση - σε κατάλληλες θέσεις εγκεκριμένες από 

τις Αρμόδιες Αρχές. (1 m3 σε όγκο ορύγματος) 

   

  

A.T. : 612   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2180 Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με 

αυτοκίνητο, προς οριστική απόθεση (απόρριψη), πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την 

Υπηρεσία ή προβλέπεται από την Μελέτη 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2180 

Μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με αυτοκίνητο, προς 

οριστική απόθεση (απόρριψη), πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την Υπηρεσία ή 

προβλέπεται από την Μελέτη, χωρίς τις δαπάνες φορτοεκφόρτωσης - σταλίας αυτοκινήτου και 

διάστρωσης. Η τιμή αφορά μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και εκβραχισμών σε οποιαδήποτε οδό - σε 

οποιαδήποτε απόσταση και σε κατάλληλες θέσεις εγκεκριμένες από τις Αρμόδιες Αρχές. 

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο όγκου προϊόντων εκσκαφών και ανά χιλιόμετρο διαδρομής εμφόρτου 

αυτοκινήτου. (1 m3 km σε όγκο ορύγματος) 

   

  

A.T. : 608   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2162.5 Ειδική επίχωση με χάλικες - κροκάλες ποταμού ή σκύρα λατομείου ή άλλο 

αδρόκοκκο υλικό μεγέθους από 0,7cm έως 7cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 

Ειδική επίχωση διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων αυτών (γηπέδων, θεμελίων, τάφρων κλπ), με χάλικες 

- κροκάλες ποταμού ή σκύρα λατομείου ή άλλο αδρόκοκκο υλικό μεγέθους από 0,7cm έως 7cm. 

Επισημαίνεται ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να προέρχονται από υγιή πετρώματα, 

να είναι διαβαθμισμένα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Μελέτη και να έχουν εγκριθεί από την 

Υπηρεσία. Ήτοι: έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30cm και συμπύκνωση με κατάλληλα μέσα 

(δονητικές πλάκες, οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων κλπ) μέχρις επίτευξης του υπό της Μελέτης 

καθοριζομένου βαθμού συμπύκνωσης - οπωσδήποτε όχι κατωτέρου του 95% της τροποποιημένης δοκιμής 

Proctor (PROCTOR MODIFIED). Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με 

την Μελέτη του Έργου, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της 

Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες προμήθειας όλων 

των απαιτουμένων υλικών, οι δαπάνες μεταφορών - από οποιαδήποτε απόσταση - επί τόπου του έργου 

μετά των απαιτουμένων φορτοεκφορτώσεων, οι δαπάνες πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου με ή 

χωρίς μηχανικά μέσα, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού 

εξοπλισμού και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη 

για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης. (1 m3) 

 

  

A.T. : 610   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\3213.0 Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, έγχυση ή διάστρωση 

και συμπύκνωση αόπλου σκυροδέματος καθαριότητας κατηγορίας C12/16 
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   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος καθαριότητας, αόπλου, 

κατηγορίας C12/16, σε δάπεδο εργασίας γιά θεμελιώσεις, σε εγκιβωτισμό αγωγών, σε μικροκατασκευές 

κλπ, μετά της δαπάνης έγχυσης ή διάστρωσης με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και της 

συμπύκνωσης αυτού. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), την Μελέτη του Έργου, τις αντίστοιχες 

ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε 

οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται: οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών παρασκευής του σκυροδέματος, 

οι δαπάνες παραγωγής, μεταφοράς, έγχυσης ή διάστρωσης και συμπύκνωσης του σκυροδέματος, οι 

δαπάνες όλων των απαιτουμένων μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες 

διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού εξοπλισμού και γενικώς κάθε 

δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη 

εκτέλεση της εργασίας. (1 m3) 

   

  

A.T. : 003   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\3215.0.2.2 Οπλισμένο σκυρόδεμα  C20/25 συνήθων κατασκευών, μετά της 

δαπάνης των τύπων και του οπλισμού B500C σε αναλογία 120kg/m3 - με απόκλιση ± 5% 

 

Οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 συνήθων κατασκευών (ως πλακών, υποστυλωμάτων, τοιχείων, 

δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) - πλην δαπέδων, χυτών τοίχων ή 

μικροκατασκευών, μετά της δαπάνης των τύπων και του χαλύβδινου οπλισμού κατηγορίας B500C σε 

αναλογία 120kg/m3 με απόκλιση 5%. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), την Μελέτη του Έργου, τις 

λεπτομέρειες των εγκεκριμένων από την Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες 

ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε 

οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται: οι δαπάνες χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων (προμήθεια, 

εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας όλων των 

απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών μετά φθοράς και απομείωσης, οι δαπάνες όλων των απαιτουμένων 

μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού 

προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού εξοπλισμού και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν 

κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Ήτοι, 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων 

υλικών παρασκευής του σκυροδέματος, οι δαπάνες παραγωγής, μεταφοράς, έγχυσης και συμπύκνωσης του 

σκυροδέματος, οι δαπάνες χρήσης ρευστοποιητού βελτίωσης της εργασιμότητας και της κάθισης, οι 

δαπάνες χρήσης στεγανοποιητικού μάζης, οι δαπάνες χρήσης αναστολέα διάβρωσης του οπλισμού, οι 

δαπάνες προμήθειας, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού με συστηματική  χρήση πλαστικών 

αποστατών στις ράβδους οπλισμού αλλά και πλαστικών σωληνίσκων για την διέλευση φουρκετών σύσφιγξης 

των τύπων, οι δαπάνες (προμήθεια υλικών επί τόπου και εργασία) κατασκευής τύπων επίπεδης ή καμπύλης 

μορφής συμπεριλαμβανομένων και των τύπων από "Betoform" – όπου προβλέπονται εμφανείς επιφάνειες 

σκυροδέματος, οι δαπάνες απομάκρυνσης των φουρκετών και επιμελούς σφράγισης των σωληνίσκων με 

διογκούμενα στεγανωτικά υλικά, οι δαπάνες αποξήλωσης και απομάκρυνσης των τύπων, οι δαπάνες 

πλήρους καθαρισμού του εργοταξίου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα της κατασκευής μετά το πέρας των 

εργασιών καθώς και οι δαπάνες μόρφωσης διελεύσεων και ενσωμάτωσης σωληνώσεων Η/Μ εγκαταστάσεων 

ή υδρορροών, ενσωμάτωσης κασσωμάτων / κουφωμάτων και σιδηροκατασκευών, διαμόρφωσης σκοτιών / 

νεροσταλακτών και χρήσης φαλτσόπηχων στο σκυρόδεμα - εφ' όσον και όπου απαιτούνται. Ειδικώς όσον 

αφορά κατασκευές δεξαμενών από οπλισμένο σκυρόδεμα που πρόκειται να επενδυθούν με στεγανωτικές 

μεμβράνες, επισημαίνεται ότι στην τιμή του παρόντος άρθρου συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες 

διαμόρφωσης απόλυτα λείας εσωτερικής επιφάνειας (τοιχωμάτων και πυθμένα) με επιμελημένη κατασκευή 

των τύπων και μηχανική λειότριψη. Ρητώς ορίζεται ότι όλα τα πρόσθετα ειδικά υλικά (ρευστοποιητές, 

στεγανωτικά, αναστολείς διάβρωσης οπλισμών, σφραγιστικά κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει, 

απαραιτήτως, να διαθέτουν επίσημα πιστοποιητικά ποιότητας - καταλληλότητας προερχόμενα από 

διαπιστευμένο φορέα (ινστιτούτο) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (1 m3) 
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A.T. : 613   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2162.8 Επίχωση με επιλεγμένα προϊόντα εκσκαφών μεγέθους έως 10cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 

Επίχωση διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων αυτών (γηπέδων, θεμελίων, τάφρων κλπ), με επιλεγμένα 

προϊόντα εκσκαφών μεγέθους έως 10cm - της έγκρισης της Υπηρεσίας. Ήτοι: επιλογή, έκριψη, 

διάστρωση κατά στρώσεις έως 30cm, διαβροχή και συμπύκνωση με κατάλληλα μέσα (δονητικές πλάκες, 

οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων κλπ) μέχρις επίτευξης του υπό της Μελέτης καθοριζομένου 

βαθμού συμπύκνωσης - οπωσδήποτε όχι κατωτέρου του 95% της τροποποιημένης δοκιμής Proctor 

(PROCTOR MODIFIED). Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την 

Μελέτη του Έργου, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες επιλογής των καταλλήλων 

προϊόντων εκσκαφών, οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς του νερού διαβροχής - από οποιαδήποτε 

απόσταση - επί τόπου του έργου, οι δαπάνες πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου με ή χωρίς 

μηχανικά μέσα, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού 

εξοπλισμού και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη 

για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης. (1 m3) 

   

  

A.T. : 006   

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β\79.16.01 Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου 

πάχους 0,40 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914 

Δημιουργία φράγματος υδρατμών με διάστρωση φύλλων συνθετικών υλικών, σε οποιαδήποτε θέση του 

έργου. Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm. Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης 

επιφανείας. 

   

  

4.1.5. ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Β1-Γ1-Δ1 ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
A.T. : 606   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2112 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών 

μέσων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112 

Γενικές εκσκαφές μόρφωσης γηπέδων ή δημιουργίας υπογείων κλπ χώρων, σε έδαφος γαιώδες - 

ημιβραχώδες, με χρήση μηχανικών μέσων, ήτοι: εν γένει εκσκαφές πλάτους βάσεως μεγαλυτέρου των 

3,00m και συγχρόνως ολικής επιφανείας βάσεως μεγαλυτέρας των 12,00m2, σε οποιοδήποτε βάθος, εν 

ξηρώ ή εντός ύδατος του οποίου η στάθμη είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή 

άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαιτέρως). Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη 

σύμφωνα με την Μελέτη του Έργου, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες 

της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες: επιμελούς 

μόρφωσης των παρειών ή πρανών και του πυθμένα του ορύγματος, σποραδικής αντιστήριξης των παρειών 

- εφόσον και όπου κρίνεται αναγκαία, φορτοεκφορτώσεων και μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής με 

οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση στις θέσεις προσωρινής συσσώρευσης προς επανεπίχωση 

ή προς μεταφορά στις θέσεις οριστικής απόθεσης (απόρριψης). (1 m3 σε όγκο ορύγματος) 

   

  

A.T. : 611   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2171.Β Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με 

μηχανικά μέσα, επί αυτοκινήτου, προς μεταφορά και οριστική απόθεση (απόρριψη), μετά της 

δαπάνης διάστρωσης των προϊόντων μετά την εκφόρτωση 

 

Φορτοεκφόρτωση πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με μηχανικά μέσα, 

επί αυτοκινήτου, προς μεταφορά και οριστική απόθεση (απόρριψη). Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η 

δαπάνη σταλίας του αυτοκινήτου για την φόρτωση - εκφόρτωση και λοιπούς χειρισμούς του καθώς και 

η δαπάνη διάστρωσης των προϊόντων - μετά την εκφόρτωση - σε κατάλληλες θέσεις εγκεκριμένες από 

τις Αρμόδιες Αρχές. (1 m3 σε όγκο ορύγματος) 
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A.T. : 612   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2180 Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με 

αυτοκίνητο, προς οριστική απόθεση (απόρριψη), πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την 

Υπηρεσία ή προβλέπεται από την Μελέτη 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2180 

Μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με αυτοκίνητο, προς 

οριστική απόθεση (απόρριψη), πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την Υπηρεσία ή 

προβλέπεται από την Μελέτη, χωρίς τις δαπάνες φορτοεκφόρτωσης - σταλίας αυτοκινήτου και 

διάστρωσης. Η τιμή αφορά μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και εκβραχισμών σε οποιαδήποτε οδό - σε 

οποιαδήποτε απόσταση και σε κατάλληλες θέσεις εγκεκριμένες από τις Αρμόδιες Αρχές. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο όγκου προϊόντων εκσκαφών και ανά χιλιόμετρο διαδρομής εμφόρτου 

αυτοκινήτου. (1 m3 km σε όγκο ορύγματος) 

   

  

A.T. : 610   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\3213.0 Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, έγχυση ή διάστρωση 

και συμπύκνωση αόπλου σκυροδέματος καθαριότητας κατηγορίας C12/16 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος καθαριότητας, αόπλου, 

κατηγορίας C12/16, σε δάπεδο εργασίας γιά θεμελιώσεις, σε εγκιβωτισμό αγωγών, σε μικροκατασκευές 

κλπ, μετά της δαπάνης έγχυσης ή διάστρωσης με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και της 

συμπύκνωσης αυτού. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), την Μελέτη του Έργου, τις αντίστοιχες 

ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε 

οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται: οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών παρασκευής του σκυροδέματος, 

οι δαπάνες παραγωγής, μεταφοράς, έγχυσης ή διάστρωσης και συμπύκνωσης του σκυροδέματος, οι 

δαπάνες όλων των απαιτουμένων μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες 

διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού  

εξοπλισμού και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη 

για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. (1 m3) 

   

  

A.T. : 615   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\3215.0.3.7 Οπλισμένο σκυρόδεμα  C20/25 συνήθων κατασκευών, μετά της 

δαπάνης των τύπων και του οπλισμού B500C σε αναλογία  130kg/m3 - με απόκλιση ± 5% 

     Κωδικοί αναθεώρησης: 35% ΟΙΚ 3215 40% ΟΙΚ 3873 25% ΟΙΚ 3816 

Οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 συνήθων κατασκευών (ως πλακών, υποστυλωμάτων, τοιχείων, 

δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) - πλην δαπέδων, χυτών τοίχων ή 

μικροκατασκευών, μετά της δαπάνης των τύπων και του χαλύβδινου οπλισμού κατηγορίας B500C σε 

αναλογία 130kg/m3 με απόκλιση 5%. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), την Μελέτη του Έργου, τις 

λεπτομέρειες των εγκεκριμένων από την Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες 

ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε 

οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται: οι δαπάνες χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων (προμήθεια, 

εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας όλων των 

απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών μετά φθοράς και απομείωσης, οι δαπάνες όλων των απαιτουμένων 

μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού 

προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού εξοπλισμού και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν 

κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Ήτοι, 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων 

υλικών παρασκευής του σκυροδέματος, οι δαπάνες παραγωγής, μεταφοράς, έγχυσης και συμπύκνωσης του 

σκυροδέματος, οι δαπάνες χρήσης ρευστοποιητού βελτίωσης της εργασιμότητας και της κάθισης, οι 

δαπάνες χρήσης στεγανοποιητικού μάζης, οι δαπάνες χρήσης αναστολέα διάβρωσης του οπλισμού, οι 

δαπάνες προμήθειας, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού με συστηματική χρήση πλαστικών 
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αποστατών στις ράβδους οπλισμού αλλά και πλαστικών σωληνίσκων για την διέλευση φουρκετών 

σύσφιγξης των τύπων, οι δαπάνες (προμήθεια υλικών επί τόπου και εργασία) κατασκευής τύπων 

επίπεδης ή καμπύλης μορφής συμπεριλαμβανομένων και των τύπων από "Betoform" - όπου προβλέπονται 

εμφανείς επιφάνειες σκυροδέματος, οι δαπάνες απομάκρυνσης των φουρκετών και επιμελούς σφράγισης 

των σωληνίσκων με διογκούμενα στεγανωτικά υλικά, οι δαπάνες αποξήλωσης και απομάκρυνσης των 

τύπων, οι δαπάνες πλήρους καθαρισμού του εργοταξίου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα της 

κατασκευής μετά το πέρας των εργασιών καθώς και οι δαπάνες μόρφωσης διελεύσεων και ενσωμάτωσης 

σωληνώσεων Η/Μ εγκαταστάσεων ή υδρορροών, ενσωμάτωσης κασσωμάτων / κουφωμάτων και 

σιδηροκατασκευών, διαμόρφωσης σκοτιών / νεροσταλακτών και χρήσης φαλτσόπηχων στο σκυρόδεμα - εφ' 

όσον και όπου απαιτούνται. Ειδικώς όσον αφορά κατασκευές δεξαμενών από οπλισμένο σκυρόδεμα που 

πρόκειται να επενδυθούν με στεγανωτικές μεμβράνες, επισημαίνεται ότι στην τιμή του παρόντος 

άρθρου συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες διαμόρφωσης απόλυτα λείας εσωτερικής επιφάνειας 

(τοιχωμάτων και πυθμένα) με επιμελημένη κατασκευή των τύπων και μηχανική λειότριψη. Ρητώς 

ορίζεται ότι τα πρόσθετα ειδικά υλικά (ρευστοποιητές, στεγανωτικά, αναστολείς διάβρωσης 

οπλισμών, σφραγιστικά κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και 

απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, καταλληλότητας και γενικώς συμμόρφωσης με τις 

απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών 

κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδια Αρχή (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών 

κλπ) αναγνωρισμένη, εγκεκριμένη και διαπιστευμένη με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 

Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση 

(European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας 

Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. (1 m3) 

 

 

A.T. : 608   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2162.5 Ειδική επίχωση με χάλικες - κροκάλες ποταμού ή σκύρα λατομείου ή άλλο 

αδρόκοκκο υλικό μεγέθους από 0,7cm έως 7cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 

Ειδική επίχωση διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων αυτών (γηπέδων, θεμελίων, τάφρων κλπ), με χάλικες 

- κροκάλες ποταμού ή σκύρα λατομείου ή άλλο αδρόκοκκο υλικό μεγέθους από 0,7cm έως 7cm. 

Επισημαίνεται ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να προέρχονται από υγιή πετρώματα, 

να είναι διαβαθμισμένα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Μελέτη και να έχουν εγκριθεί από την 

Υπηρεσία. Ήτοι: έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30cm και συμπύκνωση με κατάλληλα μέσα 

(δονητικές πλάκες, οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων κλπ) μέχρις επίτευξης του υπό της Μελέτης 

καθοριζομένου βαθμού συμπύκνωσης - οπωσδήποτε όχι κατωτέρου του 95% της τροποποιημένης δοκιμής 

Proctor (PROCTOR MODIFIED). Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με 

την Μελέτη του Έργου, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της 

Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες προμήθειας όλων 

των απαιτουμένων υλικών, οι δαπάνες μεταφορών - από οποιαδήποτε απόσταση - επί τόπου του έργου 

μετά των απαιτουμένων φορτοεκφορτώσεων, οι δαπάνες πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου με ή 

χωρίς μηχανικά μέσα, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού 

εξοπλισμού και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη 

για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου 

επίχωσης. (1 m3) 

   

  

A.T. : 613   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2162.8 Επίχωση με επιλεγμένα προϊόντα εκσκαφών μεγέθους έως 10cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 

Επίχωση διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων αυτών (γηπέδων, θεμελίων, τάφρων κλπ), με επιλεγμένα 

προϊόντα εκσκαφών μεγέθους έως 10cm - της έγκρισης της Υπηρεσίας. Ήτοι: επιλογή, έκριψη, 

διάστρωση κατά στρώσεις έως 30cm, διαβροχή και συμπύκνωση με κατάλληλα μέσα (δονητικές πλάκες, 

οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων κλπ) μέχρις επίτευξης του υπό της Μελέτης καθοριζομένου 

βαθμού συμπύκνωσης - οπωσδήποτε όχι κατωτέρου του 95% της τροποποιημένης δοκιμής Proctor 

(PROCTOR MODIFIED). Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την 

Μελέτη του Έργου, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε 
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οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες επιλογής των καταλλήλων 

προϊόντων εκσκαφών, οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς του νερού διαβροχής - από οποιαδήποτε 

απόσταση - επί τόπου του έργου, οι δαπάνες πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου με ή χωρίς 

μηχανικά μέσα, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού 

εξοπλισμού και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη 

για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου 

επίχωσης. (1 m3) 

  

A.T. : 607   

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β\79.15.04 Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 285 gr/m2 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914 

Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε 

θέσεις της κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη. Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 

   

  

A.T. : 007   

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β\79.18 Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα) 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 

Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος σε επαφή με το έδαφος με μεμβράνη HDPE 

(πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές, σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου, η οποία στερεώνεται μεταξύ του σιδηροπλισμού και 

των παρειών ορύγματος με κατάλληλους αποστατήρες, στην εξωτερική επιφάνεια των 

τοιχίων πριν την επίχωσή τους και ματίζεται με επικάλυψη τουλάχιστον 30 cm. 

 Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφάνειας (υλικά και εργασία). 

   

  

A.T. : 004   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7903.4.Β Επάλειψη οποιασδήποτε επιφανείας με τσιμεντοειδές επαλειφόμενο 

στεγανοποιητικό υλικό 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903 

Επάλειψη οποιασδήποτε επιφανείας με τσιμεντοειδές επαλειφόμενο στεγανοποιητικό υλικό - της 

έγκρισης της Υπηρεσίας. Ήτοι: επιμελής προετοιμασία της προς επάλειψη επιφανείας ώστε να είναι 

καθαρή και απαλλαγμένη από ξένα σώματα (σαθρά υλικά, σκόνες κλπ), διεύρυνση τυχόν υφισταμένων 

αρμών εργασίας, αφαίρεση τυχόν φουρκετών, τρυπόξυλων κλπ, σφράγιση φωλεών, οπών, αυλάκων κλπ με 

ταχύπηκτο στεγανοποιητικό τσιμέντο - της έγκρισης της Υπηρεσίας, εφαρμογή του τυχόν απαιτούμενου 

ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού) - σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και τέλος εφαρμογή του 

τσιμεντοειδούς υλικού σε δύο τουλάχιστον στρώσεις ή περισσότερες αναλόγως των απαιτήσεων. Η τιμή 

αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες 

Τεχνικές Προδιαγραφές, τις προδιαγραφές εφαρμογής του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί, τις οδηγίες 

του προμηθευτή και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος 

από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

οι δαπάνες χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, συναρμολόγηση, 

αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών και 

μικροϋλικών, οι δαπάνες όλων των απαιτουμένων μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του 

έργου, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού και βοηθητικού εξοπλισμού και γενικώς κάθε 

δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη 

εκτέλεση της εργασίας. Ρητώς ορίζεται ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν 

όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, καταλληλότητας και γενικώς 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων 

καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδια Αρχή (Φορείς Πιστοποίησης, 

Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένη, εγκεκριμένη και διαπιστευμένη με βεβαίωση από το Εθνικό 

Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 

για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της 

αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. (1 m2) 
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A.T. : 080   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7785.1.2.5 Χρωματισμοί κοινοί επί εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών εμφανούς 

σκυροδέματος, τσιμεντοκονιάματος, επιχρισμάτων, γυψοσανίδων, ινογυψοσανίδων ή 

τσιμεντοσανίδων, με ακρυλικό πλαστικό χρώμα, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.2 

Χρωματισμοί κοινοί επί εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών εμφανούς σκυροδέματος, 

τσιμεντοκονιάματος, επιχρισμάτων, γυψοσανίδων, ινογυψοσανίδων ή τσιμεντοσανίδων, με ακρυλικό 

αδιάβροχο πλαστικό χρώμα, υδρατμοπερατό (ώστε να εξασφαλίζεται η διαπνοή του υποστρώματος), 

αρίστης πρόσφυσης και υψηλής ελαστικότητας - της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, εφαρμοζόμενο 

σε δύο στρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα γενικώς, αλλά με τοπικό σπατουλάρισμα με στόκο 

φινιρίσματος γιά μικροεπισκευές. Ήτοι: επιμελής προετοιμασία των επιφανειών ώστε να είναι 

απολύτως λείες, ομαλές, στεγνές και απαλλαγμένες από κάθε ξένο προς αυτές σώμα (λάδια, γράσσα, 

ασβέστη, σκόνη κλπ), αστάρωμα με ακρυλικό αστάρι υψηλής διεισδυτικότητας γιά την καλύτερη 

σταθεροποίηση, στεγανοποίηση και μείωση της απορροφητικότητας των επιφανειών και τέλος, αφού 

στεγνώσει πλήρως το αστάρι, ακολουθεί εφαρμογή του ακρυλικού πλαστικού χρώματος, σε δύο 

στρώσεις, με ρολλό ή πινέλο. Επισημαίνεται ότι η τελική στρώση του χρώματος θα εφαρμόζεται αφού 

έχει στεγνώσει πλήρως η πρώτη. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με 

την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τις προδιαγραφές εφαρμογής του 

υλικού που θα χρησιμοποιηθεί, τις οδηγίες του προμηθευτή και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε 

στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, 

εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση), προμήθειας όλων των καταλλήλων 

υλικών και μικροϋλικών, μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και 

διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού και βοηθητικού εξοπλισμού που απαιτούνται για την έντεχνη και 

πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Ρητώς ορίζεται ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να 

διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, καταλληλότητας και 

γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών 

Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδια Αρχή (Φορείς 

Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένη, εγκεκριμένη και διαπιστευμένη με βεβαίωση 

από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, 

μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. (1 m2) 

   

  

A.T. : 616   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\9000.2 Πλαστικός σωλήνας από PVC, διαμέτρου 100mm, ανθεκτικός σε εσωτερική 

πίεση 4 atm, πλήρως ενσωματωμένος σε κατασκευές από σκυρόδεμα για αποστράγγιση υδάτων 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Πλαστικός σωλήνας από PVC, διαμέτρου 100mm, ανθεκτικός σε εσωτερική πίεση 4 atm, πλήρως 

ενσωματωμένος σε κατασκευές από σκυρόδεμα για αποστράγγιση υδάτων. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε 

ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε στάθμη από της επιφανείας του εδάφους. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι δαπάνες: προμήθειας του σωλήνα και των μικροϋλικών στερέωσης, μεταφορών επί 

τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού και 

βοηθητικού εξοπλισμού που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, ήτοι: 

κοπή του σωλήνα στις απαιτούμενες διαστάσεις και ενσωμάτωση αυτού στο σκυρόδεμα. (1 m) 

   

  

4.1.6. ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20, ΤΥΠΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
A.T. : 606   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2112 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112 

Γενικές εκσκαφές μόρφωσης γηπέδων ή δημιουργίας υπογείων κλπ χώρων, σε έδαφος γαιώδες - 

ημιβραχώδες, με χρήση μηχανικών μέσων, ήτοι: εν γένει εκσκαφές πλάτους βάσεως μεγαλυτέρου των 

3,00m και συγχρόνως ολικής επιφανείας βάσεως μεγαλυτέρας των 12,00m2, σε οποιοδήποτε βάθος, εν 

ξηρώ ή εντός ύδατος του οποίου η στάθμη είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή 
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άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαιτέρως). Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη 

σύμφωνα με την Μελέτη του Έργου, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες 

της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες: επιμελούς 

μόρφωσης των παρειών ή πρανών και του πυθμένα του ορύγματος, σποραδικής αντιστήριξης των παρειών 

- εφόσον και όπου κρίνεται αναγκαία, φορτοεκφορτώσεων και μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής με 

οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση στις θέσεις προσωρινής συσσώρευσης προς επανεπίχωση 

ή προς μεταφορά στις θέσεις οριστικής απόθεσης (απόρριψης). (1 m3 σε όγκο ορύγματος)  

 

 

A.T. : 611   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2171.Β Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με 

μηχανικά μέσα, επί αυτοκινήτου, προς μεταφορά και οριστική απόθεση (απόρριψη), μετά της 

δαπάνης διάστρωσης των προϊόντων μετά την εκφόρτωση 

   Κωδικός αναθεώρησης:  

Φορτοεκφόρτωση πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με μηχανικά μέσα, 

επί αυτοκινήτου, προς μεταφορά και οριστική απόθεση (απόρριψη). Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η 

δαπάνη σταλίας του αυτοκινήτου για την φόρτωση - εκφόρτωση και λοιπούς χειρισμούς του καθώς και 

η δαπάνη διάστρωσης των προϊόντων - μετά την εκφόρτωση - σε κατάλληλες θέσεις εγκεκριμένες από 

τις Αρμόδιες Αρχές. (1 m3 σε όγκο ορύγματος) 

  

 

A.T. : 612   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2180 Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με 

αυτοκίνητο, προς οριστική απόθεση (απόρριψη), πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την 

Υπηρεσία ή προβλέπεται από την Μελέτη 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2180 

Μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με αυτοκίνητο, προς 

οριστική απόθεση (απόρριψη), πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την Υπηρεσία ή 

προβλέπεται από την Μελέτη, χωρίς τις δαπάνες φορτοεκφόρτωσης - σταλίας αυτοκινήτου και 

διάστρωσης. Η τιμή αφορά μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και εκβραχισμών σε οποιαδήποτε οδό - σε 

οποιαδήποτε απόσταση και σε κατάλληλες θέσεις εγκεκριμένες από τις Αρμόδιες Αρχές. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο όγκου προϊόντων εκσκαφών και ανά χιλιόμετρο διαδρομής εμφόρτου 

αυτοκινήτου. (1 m3 km σε όγκο ορύγματος) 

 

   

A.T. : 610   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\3213.0 Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, έγχυση ή διάστρωση 

και συμπύκνωση αόπλου σκυροδέματος καθαριότητας κατηγορίας C12/16 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος καθαριότητας, αόπλου, 

κατηγορίας C12/16, σε δάπεδο εργασίας γιά θεμελιώσεις, σε εγκιβωτισμό αγωγών, σε μικροκατασκευές 

κλπ, μετά της δαπάνης έγχυσης ή διάστρωσης με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και της 

συμπύκνωσης αυτού. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), την Μελέτη του Έργου, τις αντίστοιχες 

ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε 

οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται: οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών παρασκευής του σκυροδέματος, 

οι δαπάνες παραγωγής, μεταφοράς, έγχυσης ή διάστρωσης και συμπύκνωσης του σκυροδέματος, οι 

δαπάνες όλων των απαιτουμένων μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες 

διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού εξοπλισμού και γενικώς κάθε 

δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη 

εκτέλεση της εργασίας. (1 m3) 
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A.T. : 617   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\3215 Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, έγχυση ή διάστρωση 

και συμπύκνωση σκυροδέματος κατηγορίας C20/25 

 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος κατηγορίας C20/25, παντός 

είδους τμημάτων έργου πλήν τμημάτων τρούλλων, αψίδων ή κελυφών, σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από 

της επιφανείας του εδάφους, μετά της έγχυσης ή διάστρωσης με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή 

πυργογερανού και της συμπύκνωσης αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 

σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 

Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), την Μελέτη του Έργου και τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές 

Προδιαγραφές.  

 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 και μεταφορά του σκυροδέματος - από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 

έργου - εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των 

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος στο εργοτάξιο 

(εφόσον πρόκειται για εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς 

αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο 

εργοτάξιο προς έγχυση ή διάστρωση. 

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε 

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την 

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με 

δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται 

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του 

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 

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

(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και 

η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση 

σκυροδέτησης. 

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 

βιομηχανικό δάπεδο). 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. (1 m3) 

   

  

A.T. : 608   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2162.5 Ειδική επίχωση με χάλικες - κροκάλες ποταμού ή σκύρα λατομείου ή άλλο 

αδρόκοκκο υλικό μεγέθους από 0,7cm έως 7cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 

Ειδική επίχωση διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων αυτών (γηπέδων, θεμελίων, τάφρων κλπ), με χάλικες 

- κροκάλες ποταμού ή σκύρα λατομείου ή άλλο αδρόκοκκο υλικό μεγέθους από 0,7cm έως 7cm. 

Επισημαίνεται ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να προέρχονται από υγιή πετρώματα, 

να είναι διαβαθμισμένα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Μελέτη και να έχουν εγκριθεί από την 

Υπηρεσία. Ήτοι: έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30cm και συμπύκνωση με κατάλληλα μέσα 

(δονητικές πλάκες, οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων κλπ) μέχρις επίτευξης του υπό της Μελέτης 

καθοριζομένου βαθμού συμπύκνωσης - οπωσδήποτε όχι κατωτέρου του 95% της τροποποιημένης δοκιμής 

Proctor (PROCTOR MODIFIED). Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με 

την Μελέτη του Έργου, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της 
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Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες προμήθειας όλων 

των απαιτουμένων υλικών, οι δαπάνες μεταφορών - από οποιαδήποτε απόσταση - επί τόπου του έργου 

μετά των απαιτουμένων φορτοεκφορτώσεων, οι δαπάνες πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου με ή 

χωρίς μηχανικά μέσα, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού 

εξοπλισμού και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη 

για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης. (1 m3) 

 

 

A.T. : 613   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2162.8 Επίχωση με επιλεγμένα προϊόντα εκσκαφών μεγέθους έως 10cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 

Επίχωση διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων αυτών (γηπέδων, θεμελίων, τάφρων κλπ), με επιλεγμένα 

προϊόντα εκσκαφών μεγέθους έως 10cm - της έγκρισης της Υπηρεσίας. Ήτοι: επιλογή, έκριψη, 

διάστρωση κατά στρώσεις έως 30cm, διαβροχή και συμπύκνωση με κατάλληλα μέσα (δονητικές πλάκες, 

οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων κλπ) μέχρις επίτευξης του υπό της Μελέτης καθοριζομένου 

βαθμού συμπύκνωσης - οπωσδήποτε όχι κατωτέρου του 95% της τροποποιημένης δοκιμής Proctor 

(PROCTOR MODIFIED). Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την 

Μελέτη του Έργου, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της 

Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες επιλογής των 

καταλλήλων προϊόντων εκσκαφών, οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς του νερού διαβροχής - από 

οποιαδήποτε απόσταση - επί τόπου του έργου, οι δαπάνες πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου με 

ή χωρίς μηχανικά μέσα, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού 

εξοπλισμού και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη 

για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου 

επίχωσης. (1 m3) 

   

  

A.T. : 080   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7785.1.2.5 Χρωματισμοί κοινοί επί εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών 

εμφανούς σκυροδέματος, τσιμεντοκονιάματος, επιχρισμάτων, γυψοσανίδων, ινογυψοσανίδων ή 

τσιμεντοσανίδων, με ακρυλικό πλαστικό χρώμα, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.2 

Χρωματισμοί κοινοί επί εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών εμφανούς σκυροδέματος, 

τσιμεντοκονιάματος, επιχρισμάτων, γυψοσανίδων, ινογυψοσανίδων ή τσιμεντοσανίδων, με ακρυλικό 

αδιάβροχο πλαστικό χρώμα, υδρατμοπερατό (ώστε να εξασφαλίζεται η διαπνοή του υποστρώματος), 

αρίστης πρόσφυσης και υψηλής ελαστικότητας - της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, εφαρμοζόμενο 

σε δύο στρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα γενικώς, αλλά με τοπικό σπατουλάρισμα με στόκο 

φινιρίσματος γιά μικροεπισκευές. Ήτοι: επιμελής προετοιμασία των επιφανειών ώστε να είναι 

απολύτως λείες, ομαλές, στεγνές και απαλλαγμένες από κάθε ξένο προς αυτές σώμα (λάδια, γράσσα, 

ασβέστη, σκόνη κλπ), αστάρωμα με ακρυλικό αστάρι υψηλής διεισδυτικότητας γιά την καλύτερη 

σταθεροποίηση, στεγανοποίηση και μείωση της απορροφητικότητας των επιφανειών και τέλος, αφού 

στεγνώσει πλήρως το αστάρι, ακολουθεί εφαρμογή του ακρυλικού πλαστικού χρώματος, σε δύο 

στρώσεις, με ρολλό ή πινέλο. Επισημαίνεται ότι η τελική στρώση του χρώματος θα εφαρμόζεται αφού 

έχει στεγνώσει πλήρως η πρώτη. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με 

την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τις προδιαγραφές εφαρμογής του 

υλικού που θα χρησιμοποιηθεί, τις οδηγίες του προμηθευτή και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε 

στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, 

εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση), προμήθειας όλων των καταλλήλων 

υλικών και μικροϋλικών, μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και 

διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού και βοηθητικού εξοπλισμού που απαιτούνται για την έντεχνη και 

πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Ρητώς ορίζεται ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να 

διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, καταλληλότητας και 

γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών 

Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδια Αρχή (Φορείς 
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Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένη, εγκεκριμένη και διαπιστευμένη με βεβαίωση 

από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, 

μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. (1 m2) 

   

  

A.T. : 616   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\9000.2 Πλαστικός σωλήνας από PVC, διαμέτρου 100mm, ανθεκτικός σε εσωτερική 

πίεση 4 atm, πλήρως ενσωματωμένος σε κατασκευές από σκυρόδεμα για αποστράγγιση υδάτων 

Πλαστικός σωλήνας από PVC, διαμέτρου 100mm, ανθεκτικός σε εσωτερική πίεση 4 atm, πλήρως 

ενσωματωμένος σε κατασκευές από σκυρόδεμα για αποστράγγιση υδάτων. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε 

ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε στάθμη από της επιφανείας του εδάφους. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι δαπάνες: προμήθειας του σωλήνα και των μικροϋλικών στερέωσης, μεταφορών επί 

τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού και 

βοηθητικού εξοπλισμού που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, ήτοι: 

κοπή του σωλήνα στις απαιτούμενες διαστάσεις και ενσωμάτωση αυτού στο σκυρόδεμα. (1 m) 

  

  

4.1.7. ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
A.T. : 606   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2112 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών 

μέσων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112 

Γενικές εκσκαφές μόρφωσης γηπέδων ή δημιουργίας υπογείων κλπ χώρων, σε έδαφος γαιώδες - 

ημιβραχώδες, με χρήση μηχανικών μέσων, ήτοι: εν γένει εκσκαφές πλάτους βάσεως μεγαλυτέρου των 

3,00m και συγχρόνως ολικής επιφανείας βάσεως μεγαλυτέρας των 12,00m2, σε οποιοδήποτε βάθος, εν 

ξηρώ ή εντός ύδατος του οποίου η στάθμη είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή 

άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαιτέρως). Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη 

σύμφωνα με την Μελέτη του Έργου, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες 

της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες: επιμελούς 

μόρφωσης των παρειών ή πρανών και του πυθμένα του ορύγματος, σποραδικής αντιστήριξης των παρειών 

- εφόσον και όπου κρίνεται αναγκαία, φορτοεκφορτώσεων και μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής με 

οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση στις θέσεις προσωρινής συσσώρευσης προς επανεπίχωση 

ή προς μεταφορά στις θέσεις οριστικής απόθεσης (απόρριψης).  (1 m3 σε όγκο ορύγματος) 

   

  

A.T. : 611   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2171.Β Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με 

μηχανικά μέσα, επί αυτοκινήτου, προς μεταφορά και οριστική απόθεση (απόρριψη), μετά της 

δαπάνης διάστρωσης των προϊόντων μετά την εκφόρτωση 

 

Φορτοεκφόρτωση πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με μηχανικά μέσα, 

επί αυτοκινήτου, προς μεταφορά και οριστική απόθεση (απόρριψη). Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η 

δαπάνη σταλίας του αυτοκινήτου για την φόρτωση - εκφόρτωση και λοιπούς χειρισμούς του καθώς και 

η δαπάνη διάστρωσης των προϊόντων - μετά την εκφόρτωση - σε κατάλληλες θέσεις εγκεκριμένες από 

τις Αρμόδιες Αρχές. (1 m3 σε όγκο ορύγματος) 

   

  

A.T. : 612   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2180 Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με 

αυτοκίνητο, προς οριστική απόθεση (απόρριψη), πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την 

Υπηρεσία ή προβλέπεται από την Μελέτη 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2180 

Μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με αυτοκίνητο, προς 

οριστική απόθεση (απόρριψη), πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την Υπηρεσία ή 
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προβλέπεται από την Μελέτη, χωρίς τις δαπάνες φορτοεκφόρτωσης - σταλίας αυτοκινήτου και 

διάστρωσης. Η τιμή αφορά μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και εκβραχισμών σε οποιαδήποτε οδό - σε 

οποιαδήποτε απόσταση και σε κατάλληλες θέσεις εγκεκριμένες από τις Αρμόδιες Αρχές. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο όγκου προϊόντων εκσκαφών και ανά χιλιόμετρο διαδρομής εμφόρτου 

αυτοκινήτου. (1 m3 km σε όγκο ορύγματος) 

   

  

A.T. : 610   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\3213.0 Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, έγχυση ή διάστρωση 

και συμπύκνωση αόπλου σκυροδέματος καθαριότητας κατηγορίας C12/16 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος καθαριότητας, αόπλου, 

κατηγορίας C12/16, σε δάπεδο εργασίας γιά θεμελιώσεις, σε εγκιβωτισμό αγωγών, σε μικροκατασκευές 

κλπ, μετά της δαπάνης έγχυσης ή διάστρωσης με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και της 

συμπύκνωσης αυτού. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), την Μελέτη του Έργου, τις αντίστοιχες 

ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε 

οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται: οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών παρασκευής του σκυροδέματος, 

οι δαπάνες παραγωγής, μεταφοράς, έγχυσης ή διάστρωσης και συμπύκνωσης του σκυροδέματος, οι 

δαπάνες όλων των απαιτουμένων μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες 

διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού εξοπλισμού και γενικώς κάθε 

δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη 

εκτέλεση της εργασίας. (1 m3)  

 

 

A.T. : 615   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\3215.0.3.7 Οπλισμένο σκυρόδεμα  C20/25 συνήθων κατασκευών, μετά της 

δαπάνης των τύπων και του οπλισμού B500C σε αναλογία  130kg/m3 - με απόκλιση ± 5% 

 Κωδικοί αναθεώρησης: 35% ΟΙΚ 3215 40% ΟΙΚ 3873 25% ΟΙΚ 3816 

Οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 συνήθων κατασκευών (ως πλακών, υποστυλωμάτων, τοιχείων, 

δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) - πλην δαπέδων, χυτών τοίχων ή 

μικροκατασκευών, μετά της δαπάνης των τύπων και του χαλύβδινου οπλισμού κατηγορίας B500C σε 

αναλογία 130kg/m3 με απόκλιση 5%. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), την Μελέτη του Έργου, τις 

λεπτομέρειες των εγκεκριμένων από την Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες 

ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε 

οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται: οι δαπάνες χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων (προμήθεια, 

εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας όλων των 

απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών μετά φθοράς και απομείωσης, οι δαπάνες όλων των απαιτουμένων 

μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού 

προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού εξοπλισμού και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν 

κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Ήτοι, 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων 

υλικών παρασκευής του σκυροδέματος, οι δαπάνες παραγωγής, μεταφοράς, έγχυσης και συμπύκνωσης του 

σκυροδέματος, οι δαπάνες χρήσης ρευστοποιητού βελτίωσης της εργασιμότητας και της κάθισης, οι 

δαπάνες χρήσης στεγανοποιητικού μάζης, οι δαπάνες χρήσης αναστολέα διάβρωσης του οπλισμού, οι 

δαπάνες προμήθειας, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού με συστηματική χρήση πλαστικών 

αποστατών στις ράβδους οπλισμού αλλά και πλαστικών σωληνίσκων για την διέλευση φουρκετών 

σύσφιγξης των τύπων, οι δαπάνες (προμήθεια υλικών επί τόπου και εργασία) κατασκευής τύπων 

επίπεδης ή καμπύλης μορφής συμπεριλαμβανομένων και των τύπων από "Betoform" - όπου προβλέπονται 

εμφανείς επιφάνειες σκυροδέματος, οι δαπάνες απομάκρυνσης των φουρκετών και επιμελούς σφράγισης 

των σωληνίσκων με διογκούμενα στεγανωτικά υλικά, οι δαπάνες αποξήλωσης και απομάκρυνσης των 

τύπων, οι δαπάνες πλήρους καθαρισμού του εργοταξίου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα της 

κατασκευής μετά το πέρας των εργασιών καθώς και οι δαπάνες μόρφωσης διελεύσεων και ενσωμάτωσης 
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σωληνώσεων Η/Μ εγκαταστάσεων ή υδρορροών, ενσωμάτωσης κασσωμάτων / κουφωμάτων και 

σιδηροκατασκευών, διαμόρφωσης σκοτιών / νεροσταλακτών και χρήσης φαλτσόπηχων στο σκυρόδεμα - εφ' 

όσον και όπου απαιτούνται. Ειδικώς όσον αφορά κατασκευές δεξαμενών από οπλισμένο σκυρόδεμα που 

πρόκειται να επενδυθούν με στεγανωτικές μεμβράνες, επισημαίνεται ότι στην τιμή του παρόντος 

άρθρου συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες διαμόρφωσης απόλυτα λείας εσωτερικής επιφάνειας 

(τοιχωμάτων και πυθμένα) με επιμελημένη κατασκευή των τύπων και μηχανική λειότριψη. Ρητώς 

ορίζεται ότι τα πρόσθετα ειδικά υλικά (ρευστοποιητές, στεγανωτικά, αναστολείς διάβρωσης 

οπλισμών, σφραγιστικά κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και 

απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, καταλληλότητας και γενικώς συμμόρφωσης με τις 

απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών 

κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδια Αρχή (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών 

κλπ) αναγνωρισμένη, εγκεκριμένη και διαπιστευμένη με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 

Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση 

(European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας 

Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. (1 m3) 

     

  

A.T. : 608   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2162.5 Ειδική επίχωση με χάλικες - κροκάλες ποταμού ή σκύρα λατομείου ή άλλο 

αδρόκοκκο υλικό μεγέθους από 0,7cm έως 7cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 

Ειδική επίχωση διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων αυτών (γηπέδων, θεμελίων, τάφρων κλπ), με χάλικες 

- κροκάλες ποταμού ή σκύρα λατομείου ή άλλο αδρόκοκκο υλικό μεγέθους από 0,7cm έως 7cm. 

Επισημαίνεται ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να προέρχονται από υγιή πετρώματα, 

να είναι διαβαθμισμένα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Μελέτη και να έχουν εγκριθεί από την 

Υπηρεσία. Ήτοι: έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30cm και συμπύκνωση με κατάλληλα μέσα 

(δονητικές πλάκες, οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων κλπ) μέχρις επίτευξης του υπό της Μελέτης 

καθοριζομένου βαθμού συμπύκνωσης - οπωσδήποτε όχι κατωτέρου του 95% της τροποποιημένης δοκιμής 

Proctor (PROCTOR MODIFIED). Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με 

την Μελέτη του Έργου, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της 

Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες προμήθειας όλων 

των απαιτουμένων υλικών, οι δαπάνες μεταφορών - από οποιαδήποτε απόσταση - επί τόπου του έργου 

μετά των απαιτουμένων φορτοεκφορτώσεων, οι δαπάνες πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου με ή 

χωρίς μηχανικά μέσα, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού 

εξοπλισμού και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη 

για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης. (1 m3) 

 

   

4.1.8. ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΔΕΞΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 
A.T. : 606   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2112 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών 

μέσων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112 

Γενικές εκσκαφές μόρφωσης γηπέδων ή δημιουργίας υπογείων κλπ χώρων, σε έδαφος γαιώδες - 

ημιβραχώδες, με χρήση μηχανικών μέσων, ήτοι: εν γένει εκσκαφές πλάτους βάσεως μεγαλυτέρου των 

3,00m και συγχρόνως ολικής επιφανείας βάσεως μεγαλυτέρας των 12,00m2, σε οποιοδήποτε βάθος, εν 

ξηρώ ή εντός ύδατος του οποίου η στάθμη είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή 

άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαιτέρως). Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη 

σύμφωνα με την Μελέτη του Έργου, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες 

της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες: επιμελούς 

μόρφωσης των παρειών ή πρανών και του πυθμένα του ορύγματος, σποραδικής αντιστήριξης των παρειών 

- εφόσον και όπου κρίνεται αναγκαία, φορτοεκφορτώσεων και μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής με 

οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση στις θέσεις προσωρινής συσσώρευσης προς επανεπίχωση 

ή προς μεταφορά στις θέσεις οριστικής απόθεσης (απόρριψης). (1 m3 σε όγκο ορύγματος) 
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A.T. : 611   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2171.Β Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με 

μηχανικά μέσα, επί αυτοκινήτου, προς μεταφορά και οριστική απόθεση (απόρριψη), μετά της 

δαπάνης διάστρωσης των προϊόντων μετά την εκφόρτωση 

    

Φορτοεκφόρτωση πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με μηχανικά μέσα, 

επί αυτοκινήτου, προς μεταφορά και οριστική απόθεση (απόρριψη). Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η 

δαπάνη σταλίας του αυτοκινήτου για την φόρτωση - εκφόρτωση και λοιπούς χειρισμούς του καθώς και 

η δαπάνη διάστρωσης των προϊόντων - μετά την εκφόρτωση - σε κατάλληλες θέσεις εγκεκριμένες από 

τις Αρμόδιες Αρχές. (1 m3 σε όγκο ορύγματος) 

  

   

A.T. : 612   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2180 Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με 

αυτοκίνητο, προς οριστική απόθεση (απόρριψη), πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την 

Υπηρεσία ή προβλέπεται από την Μελέτη 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2180 

Μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με αυτοκίνητο, προς 

οριστική απόθεση (απόρριψη), πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την Υπηρεσία ή 

προβλέπεται από την Μελέτη, χωρίς τις δαπάνες φορτοεκφόρτωσης - σταλίας αυτοκινήτου και 

διάστρωσης. Η τιμή αφορά μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και εκβραχισμών σε οποιαδήποτε οδό - σε 

οποιαδήποτε απόσταση και σε κατάλληλες θέσεις εγκεκριμένες από τις Αρμόδιες Αρχές. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο όγκου προϊόντων εκσκαφών και ανά χιλιόμετρο διαδρομής εμφόρτου 

αυτοκινήτου. (1 m3 km σε όγκο ορύγματος) 

   

  

A.T. : 610   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\3213.0 Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, έγχυση ή διάστρωση 

και συμπύκνωση αόπλου σκυροδέματος καθαριότητας κατηγορίας C12/16 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος καθαριότητας, αόπλου, 

κατηγορίας C12/16, σε δάπεδο εργασίας γιά θεμελιώσεις, σε εγκιβωτισμό αγωγών, σε μικροκατασκευές 

κλπ, μετά της δαπάνης έγχυσης ή διάστρωσης με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και της 

συμπύκνωσης αυτού. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), την Μελέτη του Έργου, τις αντίστοιχες 

ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε 

οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται: οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών παρασκευής του σκυροδέματος, 

οι δαπάνες παραγωγής, μεταφοράς, έγχυσης ή διάστρωσης και συμπύκνωσης του σκυροδέματος, οι 

δαπάνες όλων των απαιτουμένων μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες 

διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού εξοπλισμού και γενικώς κάθε 

δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη 

εκτέλεση της εργασίας. (1 m3) 

 

 

A.T. : 615   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\3215.0.3.7 Οπλισμένο σκυρόδεμα  C20/25 συνήθων κατασκευών, μετά της 

δαπάνης των τύπων και του οπλισμού B500C σε αναλογία  130kg/m3 - με απόκλιση ± 5% 

 Κωδικοί αναθεώρησης: 35% ΟΙΚ 3215 40% ΟΙΚ 3873 25% ΟΙΚ 3816 

Οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 συνήθων κατασκευών (ως πλακών, υποστυλωμάτων, τοιχείων, 

δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) - πλην δαπέδων, χυτών τοίχων ή 

μικροκατασκευών, μετά της δαπάνης των τύπων και του χαλύβδινου οπλισμού κατηγορίας B500C σε 

αναλογία 130kg/m3 με απόκλιση 5%. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), την Μελέτη του Έργου, τις 

λεπτομέρειες των εγκεκριμένων από την Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες 

ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε 
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οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται: οι δαπάνες χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων (προμήθεια, 

εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας όλων των 

απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών μετά φθοράς και απομείωσης, οι δαπάνες όλων των απαιτουμένων 

μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού 

προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού εξοπλισμού και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν 

κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Ήτοι, 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών 

παρασκευής του σκυροδέματος, οι δαπάνες παραγωγής, μεταφοράς, έγχυσης και συμπύκνωσης του 

σκυροδέματος, οι δαπάνες χρήσης ρευστοποιητού βελτίωσης της εργασιμότητας και της κάθισης, οι δαπάνες 

χρήσης στεγανοποιητικού μάζης, οι δαπάνες χρήσης αναστολέα διάβρωσης του οπλισμού, οι δαπάνες 

προμήθειας, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού με συστηματική χρήση πλαστικών αποστατών στις 

ράβδους οπλισμού αλλά και πλαστικών σωληνίσκων για την διέλευση φουρκετών σύσφιγξης των τύπων, οι 

δαπάνες (προμήθεια υλικών επί τόπου και εργασία) κατασκευής τύπων επίπεδης ή καμπύλης μορφής 

συμπεριλαμβανομένων και των τύπων από "Betoform" – όπου προβλέπονται εμφανείς επιφάνειες 

σκυροδέματος, οι δαπάνες απομάκρυνσης των φουρκετών και επιμελούς σφράγισης των σωληνίσκων με 

διογκούμενα στεγανωτικά υλικά, οι δαπάνες αποξήλωσης και απομάκρυνσης των τύπων, οι δαπάνες 

πλήρους καθαρισμού του εργοταξίου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα της κατασκευής μετά το πέρας των 

εργασιών καθώς και οι δαπάνες μόρφωσης διελεύσεων και ενσωμάτωσης σωληνώσεων Η/Μ εγκαταστάσεων 

ή υδρορροών, ενσωμάτωσης κασσωμάτων / κουφωμάτων και σιδηροκατασκευών, διαμόρφωσης σκοτιών / 

νεροσταλακτών και χρήσης φαλτσόπηχων στο σκυρόδεμα - εφ' όσον και όπου απαιτούνται. Ειδικώς όσον 

αφορά κατασκευές δεξαμενών από οπλισμένο σκυρόδεμα που πρόκειται να επενδυθούν με στεγανωτικές 

μεμβράνες, επισημαίνεται ότι στην τιμή του παρόντος άρθρου συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες 

διαμόρφωσης απόλυτα λείας εσωτερικής επιφάνειας (τοιχωμάτων και πυθμένα) με επιμελημένη κατασκευή 

των τύπων και μηχανική λειότριψη. Ρητώς ορίζεται ότι τα πρόσθετα ειδικά υλικά (ρευστοποιητές, στεγανωτικά, 

αναστολείς διάβρωσης οπλισμών, σφραγιστικά κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν όλα τα 

απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, καταλληλότητας και γενικώς συμμόρφωσης με 

τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των 

σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδια Αρχή (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια 

δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένη, εγκεκριμένη και διαπιστευμένη με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την 

Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας 

Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. (1 m3) 

  

 

A.T. : 608   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2162.5 Ειδική επίχωση με χάλικες - κροκάλες ποταμού ή σκύρα λατομείου ή άλλο 

αδρόκοκκο υλικό μεγέθους από 0,7cm έως 7cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 

Ειδική επίχωση διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων αυτών (γηπέδων, θεμελίων, τάφρων κλπ), με χάλικες 

- κροκάλες ποταμού ή σκύρα λατομείου ή άλλο αδρόκοκκο υλικό μεγέθους από 0,7cm έως 7cm. 

Επισημαίνεται ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να προέρχονται από υγιή πετρώματα, 

να είναι διαβαθμισμένα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Μελέτη και να έχουν εγκριθεί από την 

Υπηρεσία. Ήτοι: έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30cm και συμπύκνωση με κατάλληλα μέσα 

(δονητικές πλάκες, οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων κλπ) μέχρις επίτευξης του υπό της Μελέτης 

καθοριζομένου βαθμού συμπύκνωσης - οπωσδήποτε όχι κατωτέρου του 95% της τροποποιημένης δοκιμής 

Proctor (PROCTOR MODIFIED). Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με 

την Μελέτη του Έργου, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της 

Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες προμήθειας όλων 

των απαιτουμένων υλικών, οι δαπάνες μεταφορών - από οποιαδήποτε απόσταση - επί τόπου του έργου 

μετά των απαιτουμένων φορτοεκφορτώσεων, οι δαπάνες πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου με ή 

χωρίς μηχανικά μέσα, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού 

εξοπλισμού και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη 

για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης. (1 m3) 
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A.T. : 613   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2162.8 Επίχωση με επιλεγμένα προϊόντα εκσκαφών μεγέθους έως 10cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 

Επίχωση διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων αυτών (γηπέδων, θεμελίων, τάφρων κλπ), με επιλεγμένα 

προϊόντα εκσκαφών μεγέθους έως 10cm - της έγκρισης της Υπηρεσίας. Ήτοι: επιλογή, έκριψη, 

διάστρωση κατά στρώσεις έως 30cm, διαβροχή και συμπύκνωση με κατάλληλα μέσα (δονητικές πλάκες, 

οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων κλπ) μέχρις επίτευξης του υπό της Μελέτης καθοριζομένου 

βαθμού συμπύκνωσης - οπωσδήποτε όχι κατωτέρου του 95% της τροποποιημένης δοκιμής Proctor 

(PROCTOR MODIFIED). Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την 

Μελέτη του Έργου, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της 

Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες επιλογής των 

καταλλήλων προϊόντων εκσκαφών, οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς του νερού διαβροχής - από 

οποιαδήποτε απόσταση - επί τόπου του έργου, οι δαπάνες πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου με 

ή χωρίς μηχανικά μέσα, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού 

εξοπλισμού και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη 

για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης. (1 m3) 

   

  

A.T. : 607   

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β\79.15.04 Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 285 gr/m2 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914 

Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε 

θέσεις της κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη. Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 

   

  

A.T. : 007   

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β\79.18 Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα) 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 

Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος σε επαφή με το έδαφος με μεμβράνη HDPE 

(πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές, σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου, η οποία στερεώνεται μεταξύ του σιδηροπλισμού και 

των παρειών ορύγματος με κατάλληλους αποστατήρες, στην εξωτερική επιφάνεια των 

τοιχίων πριν την επίχωσή τους και ματίζεται με επικάλυψη τουλάχιστον 30 cm.  

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφάνειας (υλικά και εργασία). 

 

  

A.T. : 004   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7903.4.Β Επάλειψη οποιασδήποτε επιφανείας με τσιμεντοειδές επαλειφόμενο 

στεγανοποιητικό υλικό 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903 

Επάλειψη οποιασδήποτε επιφανείας με τσιμεντοειδές επαλειφόμενο στεγανοποιητικό υλικό - της 

έγκρισης της Υπηρεσίας. Ήτοι: επιμελής προετοιμασία της προς επάλειψη επιφανείας ώστε να είναι 

καθαρή και απαλλαγμένη από ξένα σώματα (σαθρά υλικά, σκόνες κλπ), διεύρυνση τυχόν υφισταμένων 

αρμών εργασίας, αφαίρεση τυχόν φουρκετών, τρυπόξυλων κλπ, σφράγιση φωλεών, οπών, αυλάκων κλπ με 

ταχύπηκτο στεγανοποιητικό τσιμέντο - της έγκρισης της Υπηρεσίας, εφαρμογή του τυχόν απαιτούμενου 

ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού) - σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και τέλος εφαρμογή του 

τσιμεντοειδούς υλικού σε δύο τουλάχιστον στρώσεις ή περισσότερες αναλόγως των απαιτήσεων. Η τιμή 

αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες 

Τεχνικές Προδιαγραφές, τις προδιαγραφές εφαρμογής του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί, τις οδηγίες 

του προμηθευτή και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος 

από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

οι δαπάνες χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, συναρμολόγηση, 

αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών και 

μικροϋλικών, οι δαπάνες όλων των απαιτουμένων μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του 

έργου, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού και βοηθητικού εξοπλισμού και γενικώς κάθε 
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δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη 

εκτέλεση της εργασίας. Ρητώς ορίζεται ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν 

όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, καταλληλότητας και γενικώς 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων 

καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδια Αρχή (Φορείς Πιστοποίησης, 

Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένη, εγκεκριμένη και διαπιστευμένη με βεβαίωση από το Εθνικό 

Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για 

την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης 

Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. (1 m2) 

   

  

A.T. : 080   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7785.1.2.5 Χρωματισμοί κοινοί επί εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών 

εμφανούς σκυροδέματος, τσιμεντοκονιάματος, επιχρισμάτων, γυψοσανίδων, ινογυψοσανίδων ή 

τσιμεντοσανίδων, με ακρυλικό πλαστικό χρώμα, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.2 

Χρωματισμοί κοινοί επί εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών εμφανούς σκυροδέματος, 

τσιμεντοκονιάματος, επιχρισμάτων, γυψοσανίδων, ινογυψοσανίδων ή τσιμεντοσανίδων, με ακρυλικό 

αδιάβροχο πλαστικό χρώμα, υδρατμοπερατό (ώστε να εξασφαλίζεται η διαπνοή του υποστρώματος), 

αρίστης πρόσφυσης και υψηλής ελαστικότητας - της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, εφαρμοζόμενο 

σε δύο στρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα γενικώς, αλλά με τοπικό σπατουλάρισμα με στόκο 

φινιρίσματος γιά μικροεπισκευές. Ήτοι: επιμελής προετοιμασία των επιφανειών ώστε να είναι 

απολύτως λείες, ομαλές, στεγνές και απαλλαγμένες από κάθε ξένο προς αυτές σώμα (λάδια, γράσσα, 

ασβέστη, σκόνη κλπ), αστάρωμα με ακρυλικό αστάρι υψηλής διεισδυτικότητας γιά την καλύτερη 

σταθεροποίηση, στεγανοποίηση και μείωση της απορροφητικότητας των επιφανειών και τέλος, αφού 

στεγνώσει πλήρως το αστάρι, ακολουθεί εφαρμογή του ακρυλικού πλαστικού χρώματος, σε δύο 

στρώσεις, με ρολλό ή πινέλο. Επισημαίνεται ότι η τελική στρώση του χρώματος θα εφαρμόζεται αφού 

έχει στεγνώσει πλήρως η πρώτη. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με 

την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τις προδιαγραφές εφαρμογής του 

υλικού που θα χρησιμοποιηθεί, τις οδηγίες του προμηθευτή και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε 

στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, 

εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση), προμήθειας όλων των καταλλήλων 

υλικών και μικροϋλικών, μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και 

διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού και βοηθητικού εξοπλισμού που απαιτούνται για την έντεχνη και 

πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Ρητώς ορίζεται ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να 

διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, καταλληλότητας και 

γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών 

Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδια Αρχή (Φορείς 

Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένη, εγκεκριμένη και διαπιστευμένη με βεβαίωση 

από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, 

μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.  

(1 m2) 

   

  

A.T. : 616   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\9000.2 Πλαστικός σωλήνας από PVC, διαμέτρου 100mm, ανθεκτικός σε εσωτερική 

πίεση 4 atm, πλήρως ενσωματωμένος σε κατασκευές από σκυρόδεμα για αποστράγγιση υδάτων 

 

Πλαστικός σωλήνας από PVC, διαμέτρου 100mm, ανθεκτικός σε εσωτερική πίεση 4 atm, πλήρως 

ενσωματωμένος σε κατασκευές από σκυρόδεμα για αποστράγγιση υδάτων. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε 

ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε στάθμη από της επιφανείας του εδάφους. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι δαπάνες: προμήθειας του σωλήνα και των μικροϋλικών στερέωσης, μεταφορών επί 

τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού και 
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βοηθητικού εξοπλισμού που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, ήτοι: 

κοπή του σωλήνα στις απαιτούμενες διαστάσεις και ενσωμάτωση αυτού στο σκυρόδεμα. (1 m) 

  

 

 

  

4.1.9. ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ Α-Β1 
A.T. : 611   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2171.Β Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με 

μηχανικά μέσα, επί αυτοκινήτου, προς μεταφορά και οριστική απόθεση (απόρριψη), μετά της 

δαπάνης διάστρωσης των προϊόντων μετά την εκφόρτωση 

  

Φορτοεκφόρτωση πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με μηχανικά μέσα, 

επί αυτοκινήτου, προς μεταφορά και οριστική απόθεση (απόρριψη). Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η 

δαπάνη σταλίας του αυτοκινήτου για την φόρτωση - εκφόρτωση και λοιπούς χειρισμούς του καθώς και 

η δαπάνη διάστρωσης των προϊόντων - μετά την εκφόρτωση - σε κατάλληλες θέσεις εγκεκριμένες από 

τις Αρμόδιες Αρχές. (1 m3 σε όγκο ορύγματος) 

 

 

A.T. : 612   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2180 Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με 

αυτοκίνητο, προς οριστική απόθεση (απόρριψη), πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την 

Υπηρεσία ή προβλέπεται από την Μελέτη 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2180 

Μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με αυτοκίνητο, προς 

οριστική απόθεση (απόρριψη), πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την Υπηρεσία ή 

προβλέπεται από την Μελέτη, χωρίς τις δαπάνες φορτοεκφόρτωσης - σταλίας αυτοκινήτου και 

διάστρωσης. Η τιμή αφορά μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και εκβραχισμών σε οποιαδήποτε οδό - σε 

οποιαδήποτε απόσταση και σε κατάλληλες θέσεις εγκεκριμένες από τις Αρμόδιες Αρχές. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο όγκου προϊόντων εκσκαφών και ανά χιλιόμετρο διαδρομής εμφόρτου 

αυτοκινήτου. (1 m3 km σε όγκο ορύγματος) 

 

 

A.T. : 610   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\3213.0 Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, έγχυση ή διάστρωση 

και συμπύκνωση αόπλου σκυροδέματος καθαριότητας κατηγορίας C12/16 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος καθαριότητας, αόπλου, 

κατηγορίας C12/16, σε δάπεδο εργασίας γιά θεμελιώσεις, σε εγκιβωτισμό αγωγών, σε μικροκατασκευές 

κλπ, μετά της δαπάνης έγχυσης ή διάστρωσης με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και της 

συμπύκνωσης αυτού. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), την Μελέτη του Έργου, τις αντίστοιχες 

ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε 

οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται: οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών παρασκευής του σκυροδέματος, 

οι δαπάνες παραγωγής, μεταφοράς, έγχυσης ή διάστρωσης και συμπύκνωσης του σκυροδέματος, οι 

δαπάνες όλων των απαιτουμένων μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες 

διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού εξοπλισμού και γενικώς κάθε 

δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη 

εκτέλεση της εργασίας. (1 m3) 

 

 

A.T. : 615   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\3215.0.3.7 Οπλισμένο σκυρόδεμα  C20/25 συνήθων κατασκευών, μετά της δαπάνης 

των τύπων και του οπλισμού B500C σε αναλογία  130kg/m3 - με απόκλιση ± 5% 

  Κωδικοί αναθεώρησης: 35% ΟΙΚ 3215 40% ΟΙΚ 3873 25% ΟΙΚ 3816 
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Οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 συνήθων κατασκευών (ως πλακών, υποστυλωμάτων, τοιχείων, 

δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) - πλην δαπέδων, χυτών τοίχων ή 

μικροκατασκευών, μετά της δαπάνης των τύπων και του χαλύβδινου οπλισμού κατηγορίας B500C σε 

αναλογία 130kg/m3 με απόκλιση 5%. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), την Μελέτη του Έργου, τις 

λεπτομέρειες των εγκεκριμένων από την Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες 

ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε 

οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται: οι δαπάνες χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων (προμήθεια, 

εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση), οι δαπάνες προμήθειας όλων των 

απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών μετά φθοράς και απομείωσης, οι δαπάνες όλων των απαιτουμένων 

μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού 

προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού εξοπλισμού και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν 

κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Ήτοι, 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων 

υλικών παρασκευής του σκυροδέματος, οι δαπάνες παραγωγής, μεταφοράς, έγχυσης και συμπύκνωσης του 

σκυροδέματος, οι δαπάνες χρήσης ρευστοποιητού βελτίωσης της εργασιμότητας και της κάθισης, οι 

δαπάνες χρήσης στεγανοποιητικού μάζης, οι δαπάνες χρήσης αναστολέα διάβρωσης του οπλισμού, οι 

δαπάνες προμήθειας, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού με συστηματική χρήση πλαστικών 

αποστατών στις ράβδους οπλισμού αλλά και πλαστικών σωληνίσκων για την διέλευση φουρκετών 

σύσφιγξης των τύπων, οι δαπάνες (προμήθεια υλικών επί τόπου και εργασία) κατασκευής τύπων 

επίπεδης ή καμπύλης μορφής συμπεριλαμβανομένων και των τύπων από "Betoform" - όπου προβλέπονται 

εμφανείς επιφάνειες σκυροδέματος, οι δαπάνες απομάκρυνσης των φουρκετών και επιμελούς σφράγισης 

των σωληνίσκων με διογκούμενα στεγανωτικά υλικά, οι δαπάνες αποξήλωσης και απομάκρυνσης των 

τύπων, οι δαπάνες πλήρους καθαρισμού του εργοταξίου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα της 

κατασκευής μετά το πέρας των εργασιών καθώς και οι δαπάνες μόρφωσης διελεύσεων και ενσωμάτωσης 

σωληνώσεων Η/Μ εγκαταστάσεων ή υδρορροών, ενσωμάτωσης κασσωμάτων / κουφωμάτων και 

σιδηροκατασκευών, διαμόρφωσης σκοτιών / νεροσταλακτών και χρήσης φαλτσόπηχων στο σκυρόδεμα - εφ' 

όσον και όπου απαιτούνται. Ειδικώς όσον αφορά κατασκευές δεξαμενών από οπλισμένο σκυρόδεμα που 

πρόκειται να επενδυθούν με στεγανωτικές μεμβράνες, επισημαίνεται ότι στην τιμή του παρόντος 

άρθρου συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες διαμόρφωσης απόλυτα λείας εσωτερικής επιφάνειας 

(τοιχωμάτων και πυθμένα) με επιμελημένη κατασκευή των τύπων και μηχανική λειότριψη. Ρητώς 

ορίζεται ότι τα πρόσθετα ειδικά υλικά (ρευστοποιητές, στεγανωτικά, αναστολείς διάβρωσης 

οπλισμών, σφραγιστικά κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και 

απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, καταλληλότητας και γενικώς συμμόρφωσης με τις 

απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών 

κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδια Αρχή (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών 

κλπ) αναγνωρισμένη, εγκεκριμένη και διαπιστευμένη με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 

Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση 

(European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας 

Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. (1 m3) 

 

 

A.T. : 080   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7785.1.2.5 Χρωματισμοί κοινοί επί εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών 

εμφανούς σκυροδέματος, τσιμεντοκονιάματος, επιχρισμάτων, γυψοσανίδων, ινογυψοσανίδων ή 

τσιμεντοσανίδων, με ακρυλικό πλαστικό χρώμα, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.2 

Χρωματισμοί κοινοί επί εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών εμφανούς σκυροδέματος, 

τσιμεντοκονιάματος, επιχρισμάτων, γυψοσανίδων, ινογυψοσανίδων ή τσιμεντοσανίδων, με ακρυλικό 

αδιάβροχο πλαστικό χρώμα, υδρατμοπερατό (ώστε να εξασφαλίζεται η διαπνοή του υποστρώματος), 

αρίστης πρόσφυσης και υψηλής ελαστικότητας - της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, εφαρμοζόμενο 

σε δύο στρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα γενικώς, αλλά με τοπικό σπατουλάρισμα με στόκο 

φινιρίσματος γιά μικροεπισκευές. Ήτοι: επιμελής προετοιμασία των επιφανειών ώστε να είναι 

απολύτως λείες, ομαλές, στεγνές και απαλλαγμένες από κάθε ξένο προς αυτές σώμα (λάδια, γράσσα, 

ασβέστη, σκόνη κλπ), αστάρωμα με ακρυλικό αστάρι υψηλής διεισδυτικότητας γιά την καλύτερη 
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σταθεροποίηση, στεγανοποίηση και μείωση της απορροφητικότητας των επιφανειών και τέλος, αφού 

στεγνώσει πλήρως το αστάρι, ακολουθεί εφαρμογή του ακρυλικού πλαστικού χρώματος, σε δύο 

στρώσεις, με ρολλό ή πινέλο. Επισημαίνεται ότι η τελική στρώση του χρώματος θα εφαρμόζεται αφού 

έχει στεγνώσει πλήρως η πρώτη. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με 

την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τις προδιαγραφές εφαρμογής του 

υλικού που θα χρησιμοποιηθεί, τις οδηγίες του προμηθευτή και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε 

στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, 

εισκόμιση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση), προμήθειας όλων των καταλλήλων 

υλικών και μικροϋλικών, μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και 

διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού και βοηθητικού εξοπλισμού που απαιτούνται για την έντεχνη και 

πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Ρητώς ορίζεται ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να 

διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, καταλληλότητας και 

γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών 

Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδια Αρχή (Φορείς 

Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένη, εγκεκριμένη και διαπιστευμένη με βεβαίωση 

από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, 

μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. (1 m2) 

 

 

A.T. : 616   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\9000.2 Πλαστικός σωλήνας από PVC, διαμέτρου 100mm, ανθεκτικός σε εσωτερική 

πίεση 4 atm, πλήρως ενσωματωμένος σε κατασκευές από σκυρόδεμα για αποστράγγιση υδάτων 

    

Πλαστικός σωλήνας από PVC, διαμέτρου 100mm, ανθεκτικός σε εσωτερική πίεση 4 atm, πλήρως 

ενσωματωμένος σε κατασκευές από σκυρόδεμα για αποστράγγιση υδάτων. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε 

ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε στάθμη από της επιφανείας του εδάφους. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι δαπάνες: προμήθειας του σωλήνα και των μικροϋλικών στερέωσης, μεταφορών επί 

τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού και 

βοηθητικού εξοπλισμού που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, ήτοι: 

κοπή του σωλήνα στις απαιτούμενες διαστάσεις και ενσωμάτωση αυτού στο σκυρόδεμα. (1 m) 

   

  

4.2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

A.T. : 002   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\3214.0.2.0 Οπλισμένο σκυρόδεμα δαπέδων κατηγορίας C16/20, μετά της δαπάνης 

των τύπων και του οπλισμού με δομικό πλέγμα Τ131 από χάλυβα κατηγορίας B500C 

    

Οπλισμένο σκυρόδεμα δαπέδων κατηγορίας C16/20, μετά της δαπάνης των τύπων και του οπλισμού με 

δομικό πλέγμα Τ131 από χάλυβα κατηγορίας B500C. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας 

εκτελούμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), την Μελέτη 

του Έργου, τις λεπτομέρειες των εγκεκριμένων από την Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις 

αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση 

του έργου και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες 

προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών μετά φθοράς και απομείωσης, οι δαπάνες 

όλων των απαιτουμένων μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης 

εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού εξοπλισμού και γενικώς κάθε δαπάνη που, 

έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της 

εργασίας. Ήτοι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: οι δαπάνες προμήθειας όλων των 

απαιτουμένων υλικών παρασκευής του σκυροδέματος, οι δαπάνες παραγωγής, μεταφοράς, διάστρωσης και 

συμπύκνωσης του σκυροδέματος, οι δαπάνες χρήσης ρευστοποιητού βελτίωσης της εργασιμότητας και 

της κάθισης, οι δαπάνες χρήσης στεγανοποιητικού μάζης, οι δαπάνες χρήσης αναστολέα διάβρωσης του 

οπλισμού, οι δαπάνες προμήθειας και τοποθέτησης του δομικού πλέγματος με συστηματική χρήση 

πλαστικών αποστατών, οι δαπάνες (προμήθεια υλικών επί τόπου και εργασία) κατασκευής των 
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απαιτουμένων τύπων οποιασδήποτε μορφής, οι δαπάνες προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού 

κατασκευής αρμών σκυροδέτησης (εργαλεία, υλικά διαμόρφωσης, υλικά πλήρωσης κλπ) επί τόπου του 

έργου, οι δαπάνες κατασκευής - διαμόρφωσης των απαιτουμένων αρμών σκυροδέτησης, οι δαπάνες 

αποξήλωσης και απομάκρυνσης των τύπων, οι δαπάνες πλήρους καθαρισμού του εργοταξίου από τα πάσης 

φύσεως υπολείμματα της κατασκευής μετά το πέρας των εργασιών καθώς και οι δαπάνες 

μόρφωσης διελεύσεων και ενσωμάτωσης σωληνώσεων Η/Μ εγκαταστάσεων ή υδρορροών, ενσωμάτωσης 

σιδηροκατασκευών, διαμόρφωσης σκοτιών και χρήσης φαλτσόπηχων στο σκυρόδεμα - εφ' όσον και όπου 

απαιτούνται. Ρητώς ορίζεται ότι όλα τα πρόσθετα ειδικά υλικά (ρευστοποιητές, στεγανωτικά, 

αναστολείς διάβρωσης οπλισμών, σφραγιστικά κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει, απαραιτήτως, 

να διαθέτουν επίσημα πιστοποιητικά ποιότητας - καταλληλότητας προερχόμενα από διαπιστευμένο 

φορέα (ινστιτούτο) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (1 m3) 

   

  

A.T. : 060   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7462.2.3 Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου προέλευσης ΒΕΡΟΙΑΣ, χρώματος 

λευκού, αρίστης ποιότητας, τελικής άνω επιφανείας βιομηχανικά επεξεργασμένης, διαστάσεων 

40cmx40cm -55cm και πάχους 3cm 

  Κωδικοί αναθεώρησης: 50% ΟΙΚ 7461 50% ΟΙΚ 7462 

Επιστρώσεις - οποιουδήποτε σχεδίου εφαρμογής - με πλάκες μαρμάρου, προέλευσης ΒΕΡΟΙΑΣ, χρώματος 

λευκού, αρίστης ποιότητας, ορθογωνισμένες, τελικής άνω επιφανείας βιομηχανικά επεξεργασμένης 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Μελέτης (ήτοι: λειοτριμμένης και στιλβωμένης ή ματ ή θραπινιστής / 

χτενιστής ή τεχνητά παλαιωμένης / "αντικέ" ή αμμοβολημένης), διαστάσεων 40cmx40cm-55cm και 

πάχους 3cm. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της 

Μελέτης, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: προμήθειας των πλακών μαρμάρου 

έτοιμων προς χρήση (ορθογωνισμένων, τελικής άνω επιφανείας βιομηχανικά επεξεργασμένης όπως 

προβλέπει η Μελέτη, διαστάσεων 40cmx40cm-55cm και πάχους 3cm), προμήθειας όλων των καταλλήλων 

υλικών και μικροϋλικών τοποθέτησης, αρμολογήματος, καθαρισμού κλπ (όπως: γενικώς κονιάματα, 

ειδικές κόλλες, αρμόστοκοι κλπ - πιστοποιημένης ποιότητας), μεταφορών επί τόπου του έργου μετά 

των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, βοηθητικού εξοπλισμού, 

μηχανικών μέσων και εργαλείων χειρός που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της 

εργασίας, ήτοι: χάραξη σχεδίου, τοποθέτηση, αρμολόγημα και καθαρισμός. Επίσης περιλαμβάνονται οι 

δαπάνες όποιας επιπλέον κοπής πλακών απαιτηθεί - επί τόπου του έργου - για την άριστη προσαρμογή 

αυτών στους χώρους που επιστρώνονται καθώς και όποιας επιπλέον επεξεργασίας της επιφανείας 

απαιτηθεί μετά την ολοκλήρωση της επίστρωσης. (1 m2) 

   

  

A.T. : 618   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7316.6.4  Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30cm, μεγάλης αντοχής, 

έγχρωμες και αντιολισθηρές 

 

Επιστρώσεις - οποιουδήποτε σχεδίου εφαρμογής προβλεπομένου από την Μελέτη - με πλάκες τσιμέντου 

μεγάλης αντοχής, έγχρωμες (σε χρώματα της επιλογής του Μελετητή και της έγκρισης της Υπηρεσίας), 

αντιολισθηρές, πλευράς άνω των 30cm και πάχους 4cm έως 5cm, με αρμούς πλάτους έως 5mm, 

τοποθετούμενες σε υπόστρωμα πάχους 3cm από υλικά τσιμεντοασβεστοκονιάματος. Ήτοι: κατασκευή του 

υποστρώματος από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350kg τσιμέντου και 0,04m3 ασβέστου, χάραξη σχεδίου, 

επίστρωση των πλακών, καθαρισμός των αρμών από το κονίαμα - σε όλο το βάθος, πλήρες αρμολόγημα 

με τσιμεντοκονίαμα των 600kg τσιμέντου - με λεπτόκοκκη καθαρή άμμο και στεγανοποιητικό μάζης και 

επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας των πλακών. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα 

εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και 

τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε στάθμη από του 

εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών - 

μικροϋλικών και προσμίκτων, οι δαπάνες όλων των απαιτουμένων μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί 

τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, βοηθητικού εξοπλισμού και 

εργαλείων και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για 

την έντεχνη και πλήρη κατασκευή. (1 m2) 
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A.T. : 186   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2162.3.4 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 3Α 

    

Κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων με θραυστό υλικό λατομείου 3Α. Ήτοι: έκριψη, διάστρωση κατά 

στρώσεις έως 30cm, διαβροχή και συμπύκνωση με κατάλληλα μέσα (δονητικές πλάκες, οδοστρωτήρες 

καταλλήλων διαστάσεων κλπ) μέχρις επίτευξης του υπό της Μελέτης καθοριζομένου βαθμού συμπύκνωσης 

- οπωσδήποτε όχι κατωτέρου του 95% της τροποποιημένης δοκιμής Proctor (PROCTOR MODIFIED). Η τιμή 

αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την Μελέτη του Έργου, τις αντίστοιχες 

ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών (θραυστού υλικού 

λατομείου 3Α, νερού διαβροχής κλπ), οι δαπάνες μεταφορών - από οποιαδήποτε απόσταση - επί τόπου 

του έργου μετά των απαιτουμένων φορτοεκφορτώσεων, οι δαπάνες πλαγίων μεταφορών εντός του 

εργοταξίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων 

και βοηθητικού εξοπλισμού και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, 

είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

συμπυκνωμένου όγκου. (1 m3) 

 

  

A.T. : 619   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7317.4 Κατασκευή πλακόστρωσης με διάτρητους προκατασκευασμένους κυβόλιθους 

από αδρανή υλικά και τσιμέντο, χρώματος γκρί, με σχέδιο διαφόρων γεωμετρικών σχημάτων στην 

επιφάνειά τους και διαστάσεων 50cmx50cmx10cm(ύψος) - τοποθετούμενους "εν ξηρώ" επί 

συμπυκνωμένης στρώσης από μετριόκοκκη άμμο πάχος 5cm 

 

Κατασκευή πλακόστρωσης με διάτρητους προκατασκευασμένους κυβόλιθους από αδρανή υλικά και 

τσιμέντο, χρώματος γκρί, με σχέδιο διαφόρων γεωμετρικών σχημάτων στην επιφάνειά τους και 

διαστάσεων 50cmx50cmx10cm(ύψος), ενδεικτικού τύπου ΔΙΑΤΡΗΤΟ (κωδικός: 70.101) της ΕΨΙΛΟΝ-

ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. ή παρεμφερούς, τοποθετούμενους "εν ξηρώ" επί συμπυκνωμένης στρώσης από μετριόκοκκη 

άμμο η αξία της οποίας (υλικά επί τόπου και εργασία κατασκευής) συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του 

παρόντος άρθρου. Ήτοι: α) Διάστρωση άμμου μέσης κοκκομετρικής διαβάβμισης (χαλαζιακή ή 

σκυροδέματος), επιπέδωση και συμπύκνωση με κατάλληλο χειρωνακτικό ή μηχανικό τρόπο. Η άμμος μετά 

την συμπύκνωσή της θα πρέπει να έχει ομοιόμορφο πάχος 5cm. β) Τοποθέτηση "εν ξηρώ" των κυβολίθων 

σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες της Μελέτης (σχέδιο στρώσης, αρμοί κλπ). γ) Άρτια 

προσαρμογή των τελειωμάτων της επίστρωσης σε τοίχους, κράσπεδα κλπ. δ) Κοπή κυβολίθων με 

δισκοπρίονο, εφόσον και όπου απαιτείται, για την άψογη εφαρμογή τους στην περίμετρο της 

πλακόστρωσης. ε) Επιπέδωση της επιφανείας με κατάλληλα μηχανικά μέσα ή εργαλεία χειρός 

(δονούμενη πλάκα, δονούμενο κύλινδρο, ξύλινο κόπανο κλπ). ζ) Επιμελής καθαρισμός της επιφανείας 

από τα πάσης φύσεως υπολείμματα της κατασκευής. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας 

εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης - τους όρους της αντίστοιχης Τεχνικής Προδιαγραφής 

και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε στάθμη από του 

εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και 

μικροϋλικών, μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης 

εξειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού - βοηθητικού εξοπλισμού - μηχανικών μέσων και εργαλείων 

χειρός που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Ρητά ορίζεται ότι οι 

κυβόλιθοι που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών Ευρωπαϊκών 

Κανονισμών και να συνοδεύονται απαραιτήτως από επίσημο πιστοποιητικό ποιότητας προερχόμενο από 

αναγνωρισμένο φορέα (ινστιτούτο) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (1 m2) 

 

  

A.T. : 620   

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β\ΝΒ51.1 Πρόχυτα κράσπεδα διατομής μέχρι 0,06m2, από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C20/25, πλήρως τοποθετημένα, μετά της δαπάνης κατασκευής στερεoύ στήριξης της 

οπίσθιας παρειάς των κρασπέδων καθώς και βάσης έδρασης αυτών - από άοπλο σκυρόδεμα 

  

Προκατασκευασμένα κράσπεδα από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής έως 0,06m2, με απότμηση, 

ευθυγράμμων ή καμπύλων, πλήρως τοποθετημένα προς κατασκευή κρασπέδων - νησίδων ασφαλείας - 
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πεζοδρομίων - κόμβων κλπ, μετά της δαπάνης κατασκευής στερεoύ οποιασδήποτε απαιτούμενης διατομής 

(πρισματοειδούς, τραπεζοειδούς κλπ) για στήριξη της οπίσθιας παρειάς των κρασπέδων καθώς και 

βάσης έδρασης αυτών - από άοπλο σκυρόδεμα. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας 

εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της Μελέτης, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε 

στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες προμήθειας των κρασπέδων και όλων 

των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών (κατασκευής του στερεού στήριξης, κατασκευής της βάσης 

έδρασης, αρμολογήματος κλπ), οι δαπάνες όλων των απαιτουμένων μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί 

τόπου του έργου, οι δαπάνες τοποθέτησης των κρασπέδων σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις 

προβλεπόμενες από την Μελέτη θέσεις, οι δαπάνες κατασκευής του συνεχούς στερεού - για την 

στερέωση των κρασπέδων - από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10 έγχυτο επί τόπου, οι δαπάνες 

κατασκευής της βάσης έδρασης των κρασπέδων - καθ' όλο το μήκος των κρασπέδων - από άοπλο 

σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16 έγχυτο επί τόπου, οι δαπάνες εγκιβωτισμού των κρασπέδων, οι δαπάνες 

αρμολογήματος με τσιμεντοκονία και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, 

είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 

Επιμέτρηση σε μέτρα μήκους πλήρως τοποθετημένων κρασπέδων μετά του στερεoύ στήριξης και της 

βάσης έδρασης αυτών. (1 m) 

 

 

A.T. : 610   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\3213.0 Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, έγχυση ή διάστρωση 

και συμπύκνωση αόπλου σκυροδέματος καθαριότητας κατηγορίας C12/16 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος καθαριότητας, αόπλου, 

κατηγορίας C12/16, σε δάπεδο εργασίας γιά θεμελιώσεις, σε εγκιβωτισμό αγωγών, σε μικροκατασκευές 

κλπ, μετά της δαπάνης έγχυσης ή διάστρωσης με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και της 

συμπύκνωσης αυτού. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), την Μελέτη του Έργου, τις αντίστοιχες 

ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε 

οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται: οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών παρασκευής του σκυροδέματος, 

οι δαπάνες παραγωγής, μεταφοράς, έγχυσης ή διάστρωσης και συμπύκνωσης του σκυροδέματος, οι 

δαπάνες όλων των απαιτουμένων μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες 

διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού εξοπλισμού και γενικώς κάθε 

δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη 

εκτέλεση της εργασίας. (1 m3) 

   

  

A.T. : 621   

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\2548.12Β Πρόχυτα ρείθρα από σκυρόδεμα C16/20 πλάτους 0,25m 

    

Πρόχυτα ρείθρα από σκυρόδεμα C16/20, πλάτους 0,25m και ύψους 0,20m - 0,22m, πλήρως τοποθετημένα 

- πάνω σε στρώση καθαριότητας από σκυρόδεμα (η αξία κατασκευής της στρώσης καθαριότητας 

τιμολογείται σε ιδιαίτερο άρθρο του παρόντος Τιμολογίου). Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα 

εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην 

τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: προμήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και μικροϋλικών, 

μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, και διάθεσης εργατοτεχνικού 

προσωπικού και βοηθητικού εξοπλισμού που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της 

εργασίας. Επιμέτρηση σε μέτρα μήκους πλήρως τοποθετημένων ρείθρων. (1 m) 

   

  

A.T. : 613   

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2162.8 Επίχωση με επιλεγμένα προϊόντα εκσκαφών μεγέθους έως 10cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 

Επίχωση διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων αυτών (γηπέδων, θεμελίων, τάφρων κλπ), με επιλεγμένα 

προϊόντα εκσκαφών μεγέθους έως 10cm - της έγκρισης της Υπηρεσίας. Ήτοι: επιλογή, έκριψη, 
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διάστρωση κατά στρώσεις έως 30cm, διαβροχή και συμπύκνωση με κατάλληλα μέσα (δονητικές πλάκες, 

οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων κλπ) μέχρις επίτευξης του υπό της Μελέτης καθοριζομένου 

βαθμού συμπύκνωσης - οπωσδήποτε όχι κατωτέρου του 95% της τροποποιημένης δοκιμής Proctor 

(PROCTOR MODIFIED). Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με την 

Μελέτη του Έργου, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες επιλογής των καταλλήλων 

προϊόντων εκσκαφών, οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς του νερού διαβροχής - από οποιαδήποτε 

απόσταση - επί τόπου του έργου, οι δαπάνες πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου με ή χωρίς 

μηχανικά μέσα, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και βοηθητικού 

εξοπλισμού και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη 

για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης. (1 m3) 

 

  

A.T. : 622   

Άρθρο : ΠΡΣ Ν\1710.3 Πλήρωση νησίδων με κηπευτικό χώμα 

    

Πλήρωση κεντρικής νησίδας, νησίδων κόμβων και άλλων χώρων δημιουργίας πρασίνου με κατάλληλο 

κηπευτικό χώμα. Το κηπευτικό χώμα που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι γόνιμο, επιφανειακό, 

εύθρυπτο, αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55% και κατά το δυνατόν 

απαλλαγμένο από σβώλους - αγριόχορτα - υπολείμματα ριζών - λίθους μεγαλύτερους των 5cm και άλλα 

ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας 

εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές 

και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε στάθμη από του 

εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται: οι δαπάνες προμήθειας του καταλλήλου κηπευτικού χώματος, των 

φορτοεκφορτώσεων και πλάγιων μεταφορών των υλικών, της σταλίας των αυτοκινήτων μεταφοράς, οι 

δαπάνες προετοιμασίας της επιφάνειας υποδοχής, οι δαπάνες τοποθέτησης, διάστρωσης, απομάκρυνσης 

και ελαφράς συμπύκνωσης του κηπευτικού χώματος και συντήρησής του μέχρι τη λήξη του χρόνου 

συντήρησης του έργου, διατήρησης της επιθυμητής στάθμης και μορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα 

στο χρόνο συντήρησης) με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας κηπευτικού χώματος, 

οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεxνικού προσωπικού - μηχανημάτων και εργαλείων καθώς και κάθε είδους 

άλλη δαπάνη που απαιτείται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

Επιμέτρηση όγκου τοποθετούμενου κηπευτικού χώματος, μετρούμενου επ' αυτοκινήτου επί τόπου του 

έργου και με καταμέτρηση της επιφάνειας που διαστρώθηκε με κηπευτικό χώμα και του μέσου πάχους 

διάστρωσης αυτού. (1 m3) 

   

  

4.3. ΦΥΤΕΥΣΗ 
A.T. : 623   

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ02.4 Θάμνοι, κατηγορίας Θ4 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 

μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 

φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, 

τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 

και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη 

κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 10-09-01-00. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

  

   

A.T. : 624   

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.4 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του 

φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, 

πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης,  λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα 
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με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00  Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και 

η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες 

(πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

 

A.T. : 625   

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ01.6 Δένδρα, κατηγορίας Δ6 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 

μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 

φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, 

τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 

και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη 

κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 10-09-01-00.  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

 

 

A.T. : 626   

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.5 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του 

φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, 

πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης,  λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα 

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη 

απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες 

(πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

   

 

A.T. : 627   

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε11.1.1 Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 

2,50 m 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5240 

Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου, 

πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αξία και μεταφορά επί τοπου του πασσάλου, οι 

δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα 

χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε 

είδος εδάφους, και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ 

αυτόν με κατάλληλο μέσον. Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

 

Επισημαίνεται ότι οποιοδήποτε Η/Μ εγκατάσταση ή οικοδομική εργασία όλων των  

κατηγοριών του παρόντος τιμολογίου- ακόμη και αν δεν περιγράφεται παραπάνω – αλλά 

εμπεριέχεται στην εγκεκριμένη μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές, την τεχνική και ειδική 

περιγραφή-συγγραφή του έργου, συμπεριλαμβάνεται στο προσφερόμενο τίμημα. 

 

Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ’ αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (χωρίς  Γ.Ε. & Ε.Ο. 

και απρόβλεπτα):                

Έξι εκατομμύρια εκατόν δέκα τρείς χιλιάδες (6.113.000,0 €).  
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

 

 

ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                    ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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