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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

 
1.1.1 Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο. 

1.1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και που 

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

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

υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου. 

1.2.2 ‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που 

να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων ή 

εκρηκτικών υλών. 

1.2.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου 

‘’κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος 

Τιμολογίου. 

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. 

            [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]  

Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη 

εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου.  

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για Τελωνειακό Δασμολόγιο 
εισαγωγής και με τις διατάξεις του νόμου 3215/1955 δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα 

εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε 
βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους 

φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους 

δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.  

1.3.2 Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, 
επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματουμένων και 

μη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, 
χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε είδους μετακινήσεις μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση 

(ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και ακατάλληλων 

προϊόντων, ορυγμάτων και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη 
των περιβαλλοντικών περιορισμών που ισχύουν, καθώς και της μελέτης του έργου. 

1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους 
ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. 

δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστημονικού και διευθύνοντος του έργου 

προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων 
κ.λπ. ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του έργου ή  άλλου (εντός και εκτός της Ελλάδος). 



1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, οργάνωση, 
διαρρύθμιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού 

ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, 

σύμφωνα με τους Όρους Δημοπράτησης. 

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες 

απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε 
βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία. 

1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου όταν τούτο προβλέπεται κατά την 
εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους Όρους Δημοπράτησης. 

1.3.7 Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης (εων) προκατασκευασμένων στοιχείων, που κατασκευάζονται 

στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων και των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, 
κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων κ.λπ. όπως επίσης περιλαμβανομένων και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων 
και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, 

περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών 

και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία, (για την περίπτωση που οι 
εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν 

δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας 
σύμβασης. 

1.3.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, προσωπικού εγκαταστάσεων 
κ.λπ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους Δημοπράτησης έργου. 

1.3.9 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, ή δαπανών 

πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων. 

1.3.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη δημοπράτησης. Επισημαίνεται 

ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου, περιλαμβάνονται και τα κάθε 
είδους «δοκιμαστικά τμήματα» (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, απόδοση εργασίας, 

κ.λπ.) 

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, που  
απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η 

συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η 
επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του 

χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν 
απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, 

λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ. 

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο 
και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν 

χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε 
άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στους Όρους Δημοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό 

τρόπον, ή προκύπτει κατά έμμεσο τρόπον, προκειμένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση 

εργασιών που συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων, ή ακόμη και στην περίπτωση που ο 
Ανάδοχος θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων για την εκτέλεση κάποιων εργασιών. 

1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με ή χωρίς τις 
προσωρινές αποθέσεις που γίνονται για διευκόλυνση του Αναδόχου, και πλάγιες μεταφορές κάθε είδους 

υλικών λατομείων, ορυχείων κ.λπ. μαζί με την εργασία εμπλουτισμού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη 

παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων 
υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν. 

1.3.13 Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης και μετακινήσεων μηχανημάτων και προσωπικού, 
εκτέλεσης των έργων με μεθοδολογία χαμηλής παραγωγικότητας, λόγω των συναντωμένων εμποδίων             

στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρημάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λπ. και των παρεμβάσεων που θα 
προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και λοιποί οργανισμοί κοινής 

ωφέλειας), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω 

εμποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, 
οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά). 



1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη παρακώλυσης 
της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των 

έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόμενες περιοχές απ’ αυτά. 

1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων εγκατάστασης 
χωροσταθμικών ασφαλειών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν 

αμείβονται ιδιαίτερα (σύμφωνα με τους λοιπούς Όρους Δημοπράτησης), η σύνταξη μελετών εφαρμογής, 
κατασκευαστικών σχεδίων και συναρμογής με τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, 

οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα 
συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήματα, θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, 

δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) σύμφωνα με όσα αναφέρονται γενικότερα στα τεύχη 

δημοπράτησης του έργου. 

1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και 

λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από 
κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των 

επιμετρήσεων που θα τα υποβάλει για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί 

τόπου μετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή μορφή. 

1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των καταλόγων οπλισμού οι οποίοι θα πρέπει 

να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία. 

1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση 

εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εμποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών 
και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν 

αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων για την αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων 
νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

1.3.20 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας.  

1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 

απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση , μετά το τέλος 
των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια. 

1.3.22 Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. με 
οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.3.23 Οι δαπάνες για την δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του έργου, 
για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε 

οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή 

τους. 

1.3.24 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται από τον 

χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν 
προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά 

όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. Οι δαπάνες για την μετατόπιση 

δικτύων και η λήψη ειδικών μέτρων αντιστήριξης για τη διατήρηση των ορυγμάτων ανοικτών, βαρύνουν τον 
Κύριο του έργου. 

1.3.25 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών σε έργα και εγκαταστάσεις που οφείλονται 
σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.3.26 Οι δαπάνες διάθεσης εξοπλισμένων γραφείων στην Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους Όρους 

Δημοπράτησης. 

1.3.27 Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας για την κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους 

εργοταξιακών οδών. Επίσης οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση υλικών, 
εργαλείων, μηχανημάτων, αχρήστων υλικών.  

1.3.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφιστάμενων φρεατίων αγωγών ή τεχνικών έργων, για 
την σύνδεση αγωγών που συμβάλλουν σ’ αυτά εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του 

Τιμολογίου. 

1.3.29 Οι δαπάνες των κατασκευαστικών σχεδίων που τυχόν προβλέπονται σε άλλα τεύχη δημοπράτησης. 



1.3.30 Οι διαδικασίες και δαπάνες έκδοσης αδειών, για λογαριασμό του Κυρίου του έργου κάθε είδους εργασιών από 
τις αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις ή και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν 

περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

1.3.31 Οι δαπάνες των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου. 

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

1.4 Στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) για πάσης 
φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως και για Όφελος αυτού (Ο.Ε.) δηλαδή για τις δαπάνες 

επιστασίας, δαπάνες σήμανσης εργοταξίων και για τις κάθε είδους κρατήσεις, φόρους, δασμούς, ασφάλιστρα, 

τέλη, συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωμών, κ.λ.π. για τόκους και κεφαλαίων 
κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους 

μετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και 
εμποδίων κάθε είδους, για τα διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα, 

από δυσχέρειες κάθε είδους που έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην αρχή της 

παραγράφου αυτής, συμπεριλαμβάνονται στο ποσοστό των Γενικών Εξόδων του Αναδόχου. 

           Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων, καθορίζεται σε δέκα 

οκτώ στα εκατό (18%) ως προς τις τιμές του Τιμολογίου. 

1.5    Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει τον        

ιδιοκτήτη του Έργου.  
      Στο παρόν τιμολόγιο ελήφθησαν υπ’ όψη οι τιμές που ισχύουν από 19-03-2013 (ΦΕΚ 363Β/19-02-2013). 

 
 

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

ΑΡΘΡΟ: 1.1   ΟΙΚ 50.01.01ΣΧ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΑΛΟΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ U-GLASS 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 4811.1 100% 

Κατασκευή υαλότοιχου  τύπου U-GLASS, διπλής διατομής διαστάσεων 4,10x26,50x4,10x410,00 cm. Η κατασκευή θα 

καλυφθεί με ειδική καλύπτρα από ανοδειωμένο αλουμίνιο και θα εδράζεται σε δοκό από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το 
ελεύθερο τμήμα του υαλότοιχου θα έχει σκελετό από γαλβανισμένες κοιλοδοκούς. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου 
όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών  καθώς και η δαπάνη κάθε εργασίας για την έντεχνη εκτέλεση της 

κατασκευής. 

  
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)  

Τιμή ενός τεμαχίου 36.800,00 € ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

 

ΑΡΘΡΟ: 1.2   ΟΙΚ 65.12  Υαλόθυρες αλουμινίου δίφυλλες, συρόμενες, επάλληλες 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 6512 100% 

Υαλόθυρες δίφυλλες αλουμινίου με οδηγούς ρολλών, με επάλληλα συρόμενα και τα δύο φύλλα (το ένα επί του 
άλλου), οποιασδήπτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-

00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

Τιμή ενός m2                140,00 € ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 
ΑΡΘΡΟ: 1.3   ΟΙΚ 65.17.03  Υαλοστάσια μονόφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή οριζόντιου 

άξονα  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 6521 100% 
Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος), οποιασδήποτε 

αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

Τιμή ενός m2                195,00 € ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 



 
ΑΡΘΡΟ: 1.4  ΟΙΚ 76.22.02ΣΧ  Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + 

μεμβράνη + 5 mm) τροχισμένοι περιμετρικά και στερεωμένοι με διαιρούμενα στηρίγματα αλουμινίου 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 7609.2 100% 
Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm) τροχισμένοι 

περιμετρικά και στερεωμένοι με διαιρούμενα στηρίγματα αλουμινίου. 
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-

02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου 

όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών  καθώς και η δαπάνη κάθε εργασίας για την έντεχνη εκτέλεση της 

κατασκευής.  
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)  

Τιμή ενός τεμαχίου 2.960,00 € ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  

 
ΑΡΘΡΟ: 1.5   ΟΙΚ 76.27.02  Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες 

συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 7609.2 100% 

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED), oποιωνδήποτε 

διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και 

σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

Τιμή ενός m2                54,00 € ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ 

 
ΑΡΘΡΟ: 1.6   ΟΙΚ 76.35.02  Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit πάχους 10,0 mm μονόφυλλες  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 7609.2 100% 
Yαλόθυρες ασφαλείας από κρύσταλλο τύπου SECURIT, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-09-00 

"Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας", με τους μεντεσέδες, τους μηχανισμούς, το κλείθρο, την σούστα δαπέδου, τις 

χειρολαβές και λοιπά εξαρτήματα από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο και την εργασία πλήρους κατασκευής και 
τοποθέτησης. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

Τιμή ενός m2                280,00 € ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

ΑΡΘΡΟ: 1.7   ΟΙΚ 76.35.02ΣΧ  Πτυσσόμενη υαλόθυρα (τύπου Parking) από λευκό σατινέ κρύσταλλο 
SECURIT πάχους 10,0 mm 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 7626.2 100% 

Πτυσσόμενη υαλόθυρα (τύπου Parking) από λευκό σατινέ κρύσταλλο SECURIT πάχους 10,0 mm. 
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-09-

00 "Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας". 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου 

όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών  καθώς και η δαπάνη κάθε εργασίας για την έντεχνη εκτέλεση της 

κατασκευής. 
  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)  

Τιμή ενός τεμαχίου 8.480,00 € ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ  

 
ΑΡΘΡΟ: 1.8   ΟΙΚ 76.36.03ΣΧ  Πλάκες υάλινες δαπέδου, αλεξίσφαιρες, διαφόρων διαστάσεων, πάχους 

24 mm (3x8mm), τροχισμένες περιμετρικά, με ενδιάμεσα ματ μεμβράνη και με κουκίδες αμμοβολής 
στο πάνω κρύσταλλο 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 7638 100% 
Πλάκες υάλινες δαπέδου, αλεξίσφαιρες, διαφόρων διαστάσεων, πάχους 24 mm (3x8mm), τροχισμένες περιμετρικά, 

με ενδιάμεσα ματ μεμβράνη και με κουκίδες αμμοβολής στο πάνω κρύσταλλο. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου 
όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών  καθώς και η δαπάνη κάθε εργασίας για την έντεχνη εκτέλεση της 

κατασκευής.  



 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

Τιμή ενός m2   400,00 € ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ  

 

ΑΡΘΡΟ: 2.1   ΟΙΚ 52.81.01  Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία με κόντρα πλακέ 
θαλάσσης πάχους 20 mm  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 5281 100% 

Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία, επί υπάρχουσας υποδομής, με χρήση γαλβανισμένων ήλων 
διαμέτρου 3/6 mm (κορμός/κεφαλή) ελάχιστου μήκους κορμού 60 mm και ελάχιστου βάθους εισχωρήσεως 30 mm, 

σε κάνναβο 150x150 mm και πύκνωση στά άκρα 100x100 mm. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας 

Τιμή ενός m2   39,00 € ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ  

 
ΑΡΘΡΟ: 2.2   ΟΙΚ 52.97ΣΧ  Επενδύσεις τοίχων/ψευδοροφών με πυράντοχα 

ηχοαπορροφητικά/ανακλαστικά πετάσματα τύπου PARKLEX 500 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 5281 100% 

Εσωτερικές ξύλινες επενδύσεις διάτρητες και μη, για πλαγιοκάλυψη ή ψευδοροφές, με βιομηχανοποιημένα και 

τυποποιημένα ξύλινα πανέλα, τύπου PARKLEX DRY INTERNAL F, προέλευσης Ισπανίας, πάχους 14 mm και βάρους 40 
kg, με ακαυστότητα B-s2,d0 κατά EN 13.501-1. 

Πανέλα από μοριοσανίδα πρεσσαριστή, επεξεργασμένη με ρητίνες εν θερμώ, με το σύστημα τύπου Gureprex, 
συμπιεσμένα κάτω από υψηλή πίεση και θερμοκρασία και επένδυση από αυθεντικό καπλαμά COPPER ξύλου υψηλής 

ποιότητας προέλευσης Αφρικής με τελική λεία επιφάνεια. 

Σχέδιο επένδυσης, και διαστάσεις πανέλων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας, στερεούμενα τα πανέλα επί υπάρχοντος μεταλλικού σκελετού με κρυφή μηχανική στήριξη (με ανοξείδωτες 

βίδες φρεζάτες και ξύλινες τάπες στο χρώμα του καπλαμά).  
Με αρμούς μεταξύ των πανέλων 4-5 mm ελεύθερους ή σφραγισμένους με μαστίχη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

της μελέτης. 
Τα πετάσματα θα είναι της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την μελέτη  του έργου, μετά από πρόταση του 

αναδόχου και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό διαπιστευμένου εργαστηρίου, από το οποίο θα προκύπτει η 

συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις ηχοαπορροφητικότητας και πυραντίστασης.   
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα ως άνω περιγραφόμενα πανέλα, επί τόπου στο έργο, με φθορά, μικροϋλικά 

στήριξης, ικριώματα και εργασία πλήρους τοποθέτησης και φινιρίσματος. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης επιφάνειας 

Τιμή ενός m2   280,00 € ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ  

 
ΑΡΘΡΟ: 2.3   ΟΙΚ 65.60ΣΧ  Επένδυση τοίχου από φύλα αλουμινίου, τύπου ETALBOND 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 6542 100% 

Επένδυση τοίχου από φύλα αλουμινίου, τύπου ETALBOND, πάχους 4χιλ., στερεωμένα με γωνίες αλουμινίου. Ανάμεσα 
στις γωνίες αλουμινίου και τους μεταλλικούς φορείς θα τοποθετηθεί παρέμβλημα νεοπρενίου.  Το χρώμα των φύλων 

αλουμινίου θα είναι της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την μελέτη  του έργου. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα ως άνω περιγραφόμενα φύλα αλουμινίου, επί τόπου στο έργο, με φθορά, 

μικροϋλικά στήριξης, ικριώματα και εργασία πλήρης τοποθέτησης και φινιρίσματος. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης επιφάνειας 

Τιμή ενός m2   128,00 € ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ  

 

ΑΡΘΡΟ: 2.4   ΟΙΚ 72.70  Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 7231 100% 

Επιστεγάσεις με επίπεδα πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα, πάχους 16 mm, άθραυστα, υψηλής αντοχής στην 
υπεριώδη ακτινοβολία, με φωτοδιαπερατότητα 75% για διαφανή φύλλα 50% για οπάλ και 40% για φυμέ φύλλα (οι 

τιμές είναι ενδεικτικές), θερμομονωτικής ικανότητας. πυραντοχής και ηχομόνωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην μελέτη, τα οποία στερεώνονται στην υπάρχουσα υποδομή με τα ειδικά στοιχεία που συνιστά ο προμηθευτής 

των φύλλων (γενικώς σύνδεσμοι τύπου "Π"ή τύπου "Η"). 

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου, τα απαιτούμενα ικριώματα και τον εξοπλισμό, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή. 

 



Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας 

Τιμή ενός m2   67,50 € ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
ΑΡΘΡΟ: 2.5   ΟΙΚ 73.75  Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 7396 100% 
Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια διαστάσεων 30x10 cm ή λωρίδων, πάχους 5,0 mm, από χλωριούχο 

πολυβινίλιο (PVC), μονοπαγούς υφής (χωρίς πολλαπλές στρώσεις) οποιουδήποτε σχεδίου και χρωματισμού, σύμφωνα 

με την μελέτη. Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των πλαστικών περιθωρίων με ειδικές κόλλες, οι  ειδικές λωρίδες 
τελειωμάτων αρμών, η στίλβωση και ο καθαρισμός της επιφάνειας. Yλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 

τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης. 
 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)  

Τιμή ενός μμ   3,90 € ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
ΑΡΘΡΟ: 2.6  ΟΙΚ 73.94ΣΧ1  Επισκευή τελικής στρώσης αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 7373.1 100% 
Σύστημα διάστρωσης 2 στρώσεων με βάση τις εποξειδικές ρητίνες 2 συστατικών, συνολικού πάχους κατασκευής 1,8-

2,3mm και βάρους 3,8-4,2 kgr/m2. Τελική στρώση γυαλιστερή, απόλυτα λεία και κλειστόπορη, ομοιογενής, μη 

αγώγιμη, αυτοεπιπεδούμενη, χωρίς αρμούς, σε χρώμα εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

 Προεργασία υποστρώματος με τη μέθοδο του μηχανικού τριβείου  

Η επιφάνεια του υποστρώματος θα επεξεργασθεί με τη μέθοδο του μηχανικού τριβείου. 

Η μέθοδος αυτή, δημιουργώντας την κατάλληλη αδρότητα της επιφάνειας και χαράσσοντας περιστροφικά την προς 

επεξεργασία επιφάνεια, ανοίγει τους πόρους στο υπόστρωμα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ιδανική διείσδυση της 

πρώτης στρώσης (αστάρωμα) και έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνει την αντοχή εφελκυσμού του συστήματος. 

Η εργασία περιλαμβάνει την εξ΄ολοκλήρου επεξεργασία σε όλη την επιφάνεια με τη μέθοδο αυτή, την αφαίρεση της 

σκόνης με βιομηχανικό απορροφητήρα, έτσι ώστε να επιτευχθεί η σωστή αγκύρωση της πρώτης στρώσης με το 

υπόστρωμα. 

 Αστάρωμα – Εμποτισμός υποστρώματος 

Προμήθεια και διάστρωση ασταρώματος προσφύσεως για την εξασφάλιση σωστής σύνδεσης (γεφύρωσης) του 

υποστρώματος με τις ακόλουθες στρώσεις του συστήματος επίστρωσης, με υψηλής ποιότητας ρητινούχα υλικά 

εποξειδικής βάσης (κατανάλωση υλικού περίπου 0,20kgr/m2). 

Η συναρμογή του ασταρώματος με το υπόστρωμα πρέπει να είναι τέτοια, έτσι ώστε σε μέτρηση κατά HERION, να 

επιτυγχάνεται αντοχή εφελκυσμού τουλάχιστον 2,5N/mm2. 

 Τελική στρώση 

Προμήθεια και διάστρωση τελικής στρώσης μη αγώγιμης, αυτοεπιπεδούμενης, απόλυτα λείας, ομοιογενούς και 

γυαλιστερής, με υψηλής ποιότητας ρητινούχα υλικά εποξειδικής βάσης. Η στρώση αυτή διαστρώνεται με οδοντωτή 

σπάτουλα σε όλη την επιφάνεια της προηγούμενης στρώσης, χωρίς αρμούς και είναι απόλυτα κλειστόπορη.  

Κατανάλωση υλικού περίπου 3,6kgr/m2 συμπεριλαμβανομένου και του Q2 (χαλαζιακή άμμος κοκκομετρίας 0,25-

0,8mm). 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα ως άνω περιγραφόμενα υλικά, επί τόπου στο έργο, και εργασία πλήρης 

εγκατάστασής τους. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

Τιμή ενός m2   46,40 € ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

ΑΡΘΡΟ: 2.7  ΟΙΚ 73.94ΣΧ2  Επισκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 7373.1 100% 
Σύστημα διάστρωσης 3 στρώσεων με βάση τις εποξειδικές ρητίνες 2 συστατικών, συνολικού πάχους κατασκευής 3,0-

4,5mm και βάρους 9,0-11,0 kgr/m2. Τελική στρώση γυαλιστερή, απόλυτα λεία και κλειστόπορη, ομοιογενής, μη 
αγώγιμη, αυτοεπιπεδούμενη, χωρίς αρμούς, σε χρώμα εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

 Προεργασία υποστρώματος με τη μέθοδο της φρέζας 

Η εργασία περιλαμβάνει την εξ΄ολοκλήρου επεξεργασία σε όλη την επιφάνεια με τη μέθοδο αυτή, την αφαίρεση της 

σκόνης με βιομηχανικό απορροφητήρα, έτσι ώστε να επιτευχθεί η σωστή αγκύρωση της πρώτης στρώσης με το 

υπόστρωμα. 



Η μέθοδος αυτή επεξεργασίας υποστρώματος χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου απαιτείται απόξεση σαθρής 

επιφάνειας σκυροδέματος, αφαίρεση παλαιών ρητινικών επιστρώσεων και τοπική αφαίρεση ψηλών σημείων του 

υποστρώματος για τη μείωση των ανισοσταθμιών. 

 Αστάρωμα – Εμποτισμός υποστρώματος 

Προμήθεια και διάστρωση ασταρώματος προσφύσεως για την εξασφάλιση σωστής σύνδεσης (γεφύρωσης) του 

υποστρώματος με τις ακόλουθες στρώσεις του συστήματος επίστρωσης, με υψηλής ποιότητας ρητινούχα υλικά 

εποξειδικής βάσης (κατανάλωση υλικού περίπου 0,60kgr/m2). 

Διασπορά χαλαζιακής άμμου (κοκκομετρίας 0,3-0,8mm) σε όλη την επιφάνεια, όταν το αστάρωμα είναι ακόμα νωπό 

(κατανάλωση υλικού περίπου 3-5kgr/m2).. 

Η συναρμογή του ασταρώματος με το υπόστρωμα πρέπει να είναι τέτοια, έτσι ώστε σε μέτρηση κατά HERION, να 

επιτυγχάνεται αντοχή εφελκυσμού τουλάχιστον 2,5N/mm2. 

 Εξομαλυντική στρώση ασταρωμένου υποστρώματος 

Προμήθεια και διάστρωση ενδιάμεσης εξομαλυντικής στρώσης μέσου πάχους 1,0-1,5mm, αδιάλυτη, ελαστική, 

απόλυτη κλειστόπορη. Η διάστρωση γίνεται σε όλη την επιφάνεια της ασταρωμένης επιφάνειας, με σπάτουλα 

χρησιμοποιώντας υψηλής ποιότητας ρητινούχα υλικά εποξειδικής βάσης. Κατανάλωση υλικού περίπου 2kgr/m2 

συμπεριλαμβανομένης και της χαλαζιακής άμμου 

 (κοκκομετρίας 0,3-0,8mm) ανάλογα με την επιπεδότητα του υποστρώματος. 

Η εργασία περιλαμβάνει και το τρίψιμο της διαστρωθείσας επιφάνειας κατόπιν της πλήρους ξήρανσής της. 

 Τελική στρώση 

Προμήθεια και διάστρωση τελικής στρώσης μη αγώγιμης, αυτοεπιπεδούμενης, απόλυτα λείας, ομοιογενούς και 

γυαλιστερής, με υψηλής ποιότητας ρητινούχα υλικά εποξειδικής βάσης. Η στρώση αυτή διαστρώνεται με οδοντωτή 

σπάτουλα σε όλη την επιφάνεια της προηγούμενης στρώσης, χωρίς αρμούς και είναι απόλυτα κλειστόπορη.  

Κατανάλωση υλικού περίπου 3,6kgr/m2 συμπεριλαμβανομένης και της χαλαζιακής άμμου (κοκκομετρίας 0,25-

0,8mm). 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα ως άνω περιγραφόμενα υλικά, επί τόπου στο έργο, και εργασία πλήρης 

εγκατάστασής τους. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

Τιμή ενός m2   84,80 € ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

ΑΡΘΡΟ: 2.8   ΟΙΚ 73.94ΣΧ3  Επισκευή αντιολισθηρού δαπέδου κλιμακοστασίου 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 7373.1 100% 
Σύστημα διάστρωσης 3 στρώσεων επαλοιφόμενο με βάση τις εποξειδικές ρητίνες 2 συστατικών, Τελική στρώση 

γυαλιστερή, με υφή φλούδας πορτοκαλιού, κλειστόπορη, ομοιογενής, μη αγώγιμη, χωρίς αρμούς, σε χρώμα 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

Προτεινόμενα υλικά: τύπου EP-P202, κατανάλωση περίπου 0,25 kgr/m2 

                                   τύπου EP S600, κατανάλωση περίπου 0,4 kgr/m2 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα ως άνω περιγραφόμενα υλικά, επί τόπου στο έργο, και εργασία πλήρης 

εγκατάστασής τους. 
 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)  

Τιμή ενός μμ   29,60 € ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
ΑΡΘΡΟ: 2.9  ΟΙΚ 73.96ΣΧ  Επιστρώσεις με τάπητα από LINOLEUM 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 7396 100% 

Επιστρώσεις με τάπητα από LINOLEUM, σε χρώμα εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα", πάχους 2,00-2,50mm και πλάτους 2,00m. Το υλικό είναι δύσφλεκτο, αντιστατικό, 

υποαλλεργικό, με αντοχή στα χημικά και στη σκληρή καταπόνηση από τροχήλατα έπιπλα ή σκεύη. Η στεγάνωσή του 
επιτυγχάνεται με τη μέθοδο της θερμικής συγκόλλησης του αρμού, με ειδικά εργαλεία και ειδικό θερμοκολλητικό 

κορδόνι συγκόλλησης. Τα φύλλα θα επικολληθούν στο υπάρχον υπόστρωμα, το οποίο θα είναι στέρεο, επίπεδο και 
απόλυτα στεγνό, με ειδική κόλλα, υδατοστατική με βάση τις συνθετικές ρητίνες, δύσφλεκτη και με αντοχή στα 

τροχήλατα. Με την ολοκλήρωση των εργασιών το δάπεδο θα καθαρισθεί και θα στιλβωθεί με ειδικό προστατευτικό 

υλικό.  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα ως άνω περιγραφόμενα υλικά, επί τόπου στο έργο, και εργασία πλήρης 

εγκατάστασής τους. 
 



Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

Τιμή ενός m2   30,00 € ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ  

 
ΑΡΘΡΟ: 2.10   ΟΙΚ 73.99  Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών βαθμίδων 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 7373.1 100% 
Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών βαθμίδων μετά των υλικών στερεώσεως. 1 m προσθίας ακμής βαθμίδων  

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)  

Τιμή ενός μμ   4,50 € ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

ΑΡΘΡΟ: 2.11  ΟΙΚ 78.05.10  Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 7809 100% 
Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, για την επένδυση 

τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο 
τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως).  

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

Τιμή ενός m2   16,80 € ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
ΑΡΘΡΟ: 2.12  ΟΙΚ 78.12  Πρόσθετη τιμή τοποθέτησης γυψοσανίδων σε καμπύλες επιφάνειες (εκτός 

ψευδοροφών) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 7809 100% 
Προσαύξηση τιμής εργασιών τοποθέτησης γυψοσανίδων κάθε τύπου και πάχους, για την διαμόρφωση κεκλιμένων ή 

καμπύλων ή ανισοστάθμων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη.  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας 

Τιμή ενός m2   3,90 € ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
ΑΡΘΡΟ: 2.13  ΟΙΚ 78.34  Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 7809 100% 

Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιμες κοινές ή άνθυγρες ή πυράντοχες 
λείες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποιωνδήποτε διαστάσεων σε κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό 

ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας 
και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.  

β)  Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωμάτων της 
ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος  

γ)  Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της Υπηρεσίας. 

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων. 

Προσαύξηση τιμής εργασιών τοποθέτησης γυψοσανίδων κάθε τύπου και πάχους, για την διαμόρφωση κεκλιμένων ή 

καμπύλων ή ανισοστάθμων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη.  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής 

Τιμή ενός m2   22,50 € ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
ΑΡΘΡΟ: 2.14  ΟΙΚ 78.50  Ψευδοροφή από συμπαγείς ή διάτρητες μεταλλικές πλάκες 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 7809 100% 
Ψευδοροφή επίπεδη διακοσμητική, επισκέψιμη από συμπαγείς ή διάτρητες μεταλλικές πλάκες διαστάσεων 

600x600x20 mm, που στερεώνονται σε υπάρχοντα κρυφό ή εμφανή σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από 

το δάπεδο εργασίας, οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-02 "Ηχοαπορ-ροφητικές 
ψευδοροφές". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας 

και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.  



β) Η προμήθεια και τοποθέτηση σε εμφανή σημεία (αρμοί, πέρας ψευδοροφής κ.λπ.), ειδικών τεμαχίων από 
προβαμμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,5 mm οποιουδήποτε σχεδίου (πι, γωνία κ.λπ.)  

γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση κουμπωτών ή επικαθήμενων έτοιμων μεταλλικών πλακών από αλουμίνιο ή 

γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,45 mm οιουδήποτε σχεδίου και χρώματος. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής 

Τιμή ενός m2   45,00 € ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  

 
ΑΡΘΡΟ: 2.15  ΟΙΚ 78.91  Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας με γαλβανισμένη λαμαρίνα  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 7231 100% 

Επένδυση κατακόρυφων ή οριζοντίων επιφανειών με επίπεδη διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,50 mm, επί 

μεταλλικού σκελετού, και στερέωση αυτής με γαλβανισμένους κοχλιοφόρους ήλους στην περίπτωση ξύλινου 
σκελετού, σε πυκνό κάνναβο σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης (υλικά και εργασία) Στην τιμή 

μονάδας περιλαμβάνονται: 

α) Η διαμόρφωση και τοποθέτηση του μεταλλικού σκελετού (περίπου 2,00 kg/m2) από στραντζαριστές διατομές 
τύπου "U" και γωνιακά ελάσματα που στερεώνεται στην τοιχοποιΐα ή στην φέρουσα υποδομή με βλήτρα χημικού ή 

μηχανικού τύπου μέσω "οβάλ" οπών για διόρθωση της κατακορύφου του τοίχου (υλικά, μέσα, αναλώσιμα και 
εργασία). 

β) Η τοποθέτηση επί του σκελετού πετασμάτων (πάνελς) από στραντζαρισμένα φύλλα γαλβανισμένης λαμαρίνας 

πάχους 1,5 mm, με διάτρηση σε ποσοστό 30% της επιφανείας (οπές Φ2,5 mm ανά 5 mm), σύμφωνα με τις 
κατασκευαστικές λεπτομέρειες (υλικά, μέσα, αναλώσιμα και εργασία).  

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

Τιμή ενός m2   29,00 € ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ  

 

ΑΡΘΡΟ: 2.16   ΟΙΚ 79.15.03ΣΧ  Γεωϋφασμα μη υφαντό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 7914 100% 

Στρώσεις γεωϋφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε θέσεις της κατασκευής, 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και την μελέτη. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα ως άνω περιγραφόμενα υλικά, επί τόπου στο έργο, και εργασία πλήρης 

εγκατάστασής τους. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφάνειας.  

Τιμή ενός m2   3,00 € ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ  

 
ΑΡΘΡΟ: 2.17   ΟΙΚ 79.40  Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 7940 100% 
Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm, πυκνότητας 50 kg/m3, στερεωμένες με κατάλληλη 

ήλωση επί υπάρχοντος σκελετου, με τα υλικά και μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.  

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

Τιμή ενός m2   13,50 € ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

ΑΡΘΡΟ: 2.18   ΟΙΚ 22.53ΣΧ  Υποβιβασμός υφιστάμενου μεταλλικού σκελετού ανάρτησης ψευδοροφής 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 2275 100% 

Υποβιβασμός υφιστάμενου σκελετού ανάρτησης ψευδοροφής από γυψοσανίδα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η 
καθαίρεση, με προσοχή, του υφιστάμενου μεταλλικού σκελετού ανάρτησής και η επανατοποθέτηση αυτού σε νέα, 

υψομετρικά, χαμηλότερη θέση, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη, και τις υποδείξεις της υπηρεσίας, καθώς και 

όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας. 

Τιμή ενός m2   5,60 € ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 



 
ΑΡΘΡΟ: 3.1   ΟΙΚ 23.03  Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 2303 100% 

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα". 

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης 
φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η 

φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών. 
Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν κινητότητα και 

μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η κατασκευή 
ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές μονάδος των εργασιών) ή 

κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.  
Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι εργασίες, 

προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος μεγαλύτερο από 0,20 m. 

Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ,  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

Τιμή ενός m2   5,60 € ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
ΑΡΘΡΟ: 3.2   ΟΙΚ 23.05  Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 2304 100% 
Πετάσματα ασφαλείας (κατακόρυφα ή κεκλιμένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα εργασίας των ικριωμάτων, 

σανιδώματα, πατάρια) επί ικριωμάτων από σανίδες ή μεταλλικά φύλλα, για την προστασία των διερχομένων από 
πτώσεις υλικών, διαμορφωμένα σύμφωνα με την μελέτη ή και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, πλήρη με τους 

απαιτούμενους συνδέσμους, στηρίγματα και διαδοκίδωση. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας σανιδώματος 

Τιμή ενός m2   5,60 € ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

ΑΡΘΡΟ: 3.3  ΟΙΚ 56.21ΣΧ  Επισκευή πάγκου χώρου υποδοχής τύπου COREAN 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 5617 100% 

Επισκευή πάγκου χώρου υποδοχής τύπου COREAN, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και την μελέτη. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά, επί τόπου στο έργο, και εργασία πλήρης 

εγκατάστασής τους. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

Τιμή ενός τεμ. 5.760,00 € ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  

 

ΑΡΘΡΟ: 3.4   ΟΙΚ56.25   Ερμάρια μεγάλου ύψους, μη τυποποιημένα  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 5613.1 100% 

Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, 
αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινία 

PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και  κατάλληλες εντορμίες σύμφωνα 

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα 

 Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από χαρτοφορμάϊκα ή φορμάϊκα πάχους 8 mm 

 Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα (άν προβλέπονται) από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις 

δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο 

από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές.  
 Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 

1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.  

 Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής 

περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.  
 Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ για την προστασία τους από 

την υγρασία  

 Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm.  

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα.  

 



Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης 

Τιμή ενός m2   155,00 € ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  

 
ΑΡΘΡΟ: 3.5  ΟΙΚ 61.24ΣΧ  Σχάρες διπλής εγκοπής (τύπου ΠΡ-Β΄ της ASCO), ηλεκτρογαλβανισμένες και 

ηλεκτροστατικά βαμμένες 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 6104 100% 

Σχάρες διπλής εγκοπής (τύπου ΠΡ-Β΄ της ASCO), ηλεκτρογαλβανισμένες και ηλεκτροστατικά βαμμένες, με βροχίδα 

70x70mm και πάχος λάμας 60/3, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και την αρχιτεκτονική μελέτη. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά, επί τόπου στο έργο, και εργασία πλήρης 

εγκατάστασής τους.  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τιμή ενός m2   60,00 € ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  

 
ΑΡΘΡΟ: 3.6  ΟΙΚ 61.30ΣΧ  Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 6118 100% 
Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας 

και την μελέτη. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά, επί τόπου στο έργο, και εργασία πλήρους κατασκευής, 
τοποθέτησης και στερέωσης. 

  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τιμή ενός m2   25,00 € ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  

 

ΑΡΘΡΟ: 3.7  ΟΙΚ 77.28  Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα 
χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 7735 100% 

Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μή μεταλλικών 
επιφανειών (π.χ. νέα και παλαιά επιχρίσματα, σκυρόδεμα, οπτόπλινθοι, γυψοσανίδες, και μοριoσανίδες). Υλικό με 

βάση υδατοδιαλυτές μικρομοριακές ακρυλικές ρητίνες ή ρητίνες σιλικονούχου βάσεως σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή, προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο μετά την πρώτη 

στρώση και δεύτερη στρώση. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τιμή ενός m2   3,35 € ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

ΑΡΘΡΟ: 3.8  ΟΙΚ 77.28ΣΧ  Ειδικό υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) τύπου monox 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 7735 100% 

Ειδικό υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) τύπου monox , επί μεταλλικών και μη μεταλλικών υπαρχουσών 
επιφανειών, για την πλήρη απομόνωση και κάλυψη ρυπαρών ουσιών όπως καπνοί, καυσαέρια και μούχλες, σύμφωνα 

με τις οδηγίες του κατασκευαστή, τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και την μελέτη. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά, επί τόπου στο έργο, εργασία προετοιμασίας των 

επιφανειών και εργασία πλήρης εγκατάστασής τους.  

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τιμή ενός m2   8,00 € ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ  

 

ΑΡΘΡΟ: 3.9  ΟΙΚ 77.55ΣΧ  Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 7755 100% 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών (δοκάρια, κιγκλιδώματα, σχάρες δαπέδου ορόφου) , 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.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά, επί τόπου στο έργο, εργασία προετοιμασίας των 
επιφανειών και εργασία πλήρης εγκατάστασής τους.  

 



Τιμή κατ΄αποκοπήν (κ.α.) 

Τιμή κατ΄αποκοπήν      1.500,00 € ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ  

ΑΡΘΡΟ: 3.10  ΟΙΚ 77.84.01  Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς 
ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 7786.1 100% 
Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής 

βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών 

επιχρισμάτων". 
Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό 

έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφητικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων 
χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τιμή ενός m2   9,00 € ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ  

ΑΡΘΡΟ: 3.11  ΟΙΚ 77.84.02  Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς 

ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 7786.1 100% 

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

βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών 
επιχρισμάτων". 

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό 
έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφητικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων 

χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τιμή ενός m2   12,40 € ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

ΑΘΡΟ: 3.12  ΟΙΚ 56.07ΣΧ  Επισκευή εδράνων αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:  ΟΙΚ 5606 100% 
Επισκευή εδράνων αίθουσας πολλαπλών χρήσεων σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και τη μελέτη. 

Αποξήλωση και απομάκρυνση των επιφανειών εργασίας, των μετώπων και των καναλιών προστασίας καλωδίων 
(κάθετων και οριζοντίων) των εδράνων αίθουσας πολλαπλών χρήσεων καθώς και καθαρισμός του μεταλλικού 

σκελετού αυτών. 
Αντικατάσταση των προς απομάκρυνση μερών των εδράνων ως εξής : 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Διαστάσεων 180 x 60 εκ – Τεμάχια 23 και Διαστάσεων 80 x 60 εκ – Τεμάχιο 1 

Οι επιφάνειες είναι από μελαμίνη πάχους 25χιλ. σε ματ φινίρισμα, με δυνατότητα να μην χαράζoνται  και να μη 
γυαλίζουν, σε χρώμα σφένδαμου. 

Η άκρη είναι δίχρωμη από ΑΒS  πάχους 2χιλ . Το πάνω μέρος,  ύψους  17χιλ., είναι ίδιο χρώμα με την επιφάνεια ενώ 
στο κάτω μέρος σε ύψος  8χιλ. υπάρχει ενσωματωμένη  λωρίδα από χρώμιο . Όλες οι άκρες είναι ακτίνας 2χιλ . 

Η επιφάνεια εργασίας στηρίζεται σε κυλινδρικούς αποστάτες από το σκελετό του γραφείου δημιουργώντας ένα κενό , 

μεταξύ επιφάνειας  και σκελετού, 12χιλ. 

Όλες οι επιφάνειες έχουν σταθερή τρύπα-έξοδο για καλώδια διαμέτρου  60χιλ. από χρώμιο με abs καπάκι . 
ΜΕΤΩΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ : Διαστάσεων 180 x 1.8 x 44 εκ – Τεμάχια 23 και Διαστάσεων 80 x 1.8 x 44 εκ – Τεμάχιο 1 

Η μετώπη βρίσκεται στο  εμπρός μέρος του κάθε τραπεζιού, 17εκ.  πίσω από τα πόδια του κάθε τραπεζιού. 

Στηρίζεται με βίδες στο κάτω μέρος της επιφάνειας του κάθε τραπεζιού και είναι μεταλλική στο χρώμα silver. 

Είναι διακοσμημένη σε όλη της την επιφάνεια από τετράγωνες μικρές τρύπες και στις δύο κάθετες πλευρές υπάρχει 
διακοσμητική λωρίδα σε χρώμα χρωμίου . 

ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ : Διαστάσεων 180 x 16 x 7(h) εκ – Τεμάχια 23 και Διαστάσεων 80 x 16 x 7(h) εκ – 
Τεμάχιο 1 

Το κανάλι καλωδίων είναι οριζόντιο, βρίσκεται στο κάτω μέρος της επιφάνειας , παράλληλο με το δάπεδο.  

Είναι σχάρα (δίσκος) μεταλλική που επιτρέπει τη διέλευση των καλωδίων χωρίς να φαίνονται και χωρίς να 
δημιουργούν άσχημο αισθητικό αποτέλεσμα. 

ΚΑΝΑΛΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΘΕΤΟ : Διαστάσεων 8 x 4 x 74(h) εκ – Τεμάχια 24  
To κανάλι αυτό είναι κάθετο , βρίσκεται στο κάτω μέρος ακριβώς της τρύπας εξόδου των καλωδίων , με σκοπό να 

προστατεύει αισθητικά τα καλώδια . αποτελείται από πλαστικούς κυλίνδρους που ενώνονται μεταξύ τους και  



καταλήγουν σε πλαστικό τερματικό επίπεδο τεμάχιο , που έχει τη δυνατότητα να βιδώνεται με 2 βίδες στο δάπεδο , 
για να μη κινούνται τα καλώδια. Βρίσκεται σε κάθε έδρανο, κάτω από κάθε έξοδο καλωδίων . 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά, επί τόπου στο έργο, εργασία προετοιμασίας των 
επιφανειών και εργασία πλήρους κατασκευής και εγκατάστασής τους.  

 
Τιμή κατ’ αποκοπήν (κ.α.) 

Τιμή κατ’ αποκοπήν           10.000,00 € ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ  

 

A.T. 4.1.1 
ΑΤΗΕ   008766.003.001  

 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 ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων 

και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα 
κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm2  

Μονάδα: m  
 

Άρθρα αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ      
     

α) Καλώδιο ΝΥΜ Διατομής:3 Χ 1,5 mm2   1,05x0,5798    =0,60879   
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 816.3.1  (m)     

Μικροϋλικά 0,10 του α   0,10x 0,60879=0,060879   

     
2. ΕΡΓΑΣΙΑ      

     
α) Εργασία Τεχνίτης   0,12x19,86 =2,3832   

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003  (h)     

β) Βοηθός   0,12x16,85 =2,022   
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002  (h)     

Άθροισμα    5,08    
     

Τιμή: 5,08  € (ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ)               

 
 

A.T. 4.1.2 
ΑΤΗΕ   008766.003.002  

 
Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 

μικρούλικων (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης 

φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή ανάλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων 
και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα 

κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 mm2  
Μονάδα: m  

 

Άρθρα αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 

Ανάλυση άρθρου 
1. ΥΛΙΚΑ      

     
α) Καλώδιο ΝΥΜ Διατομής:3 Χ 2,5 mm2   1,05x0,8818  = 0,93 € 

 

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 816.3.2  (m)     
Μικροϋλικά 0,10 του α   0,10x0,08818 = 0,09 € 

     
2. ΕΡΓΑΣΙΑ      

α) Εργασία Τεχνίτης      



ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003  (h)  0,12x19,86  = 2,38 € 
β) Βοηθός      

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002  (h)  0,12x16,85  = 2,02 € 

Άθροισμα  0,93 +0,09+2,38+2,02  = 5,42 € 
     

 
Τιμή: 5,42  € (ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ  )  

 
A.T. 4.1.3 

ΑΤΗΕ   008766.003.003  

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 ή ανάλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων 
και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα 

κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  τριπολικό Διατομής:3 Χ 4 mm2  

Μονάδα: m  
 

Άρθρα αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 

Ανάλυση άρθρου 
1. ΥΛΙΚΑ    =  

     

α) Καλώδιο ΝΥΜ Διατομής:3 Χ 4 mm2   1,05x1,3822  = 1,45 
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 816.3.3  (m)     

Μικροϋλικά 0,10 του α   0,10x1,45 = 0,15 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ      

α) Εργασία Τεχνίτης   0,14x19,86  = 2,78 

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003  (h)     
γ) Βοηθός   0,14x16,85  =  2,36          

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002  (h)     
Άθροισμα  1,45+0,15+2,78+2,36 =          

6,74 
     

Τιμή: 6,74  € (ΕΞΗ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ  )  

 
A.T. 4.1.4 

ΑΤΗΕ   008766.005.001  
 

      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 ή ανάλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων 

και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα 
κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  πενταπολικό Διατομής:5 Χ 1,5 mm2  

Μονάδα: m  

 
Άρθρα αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ      
     

α) Καλώδιο ΝΥΜ Διατομής:5 Χ 1,5 mm2   1,05x0,8854  = 0,92967 

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 816.5.1  (m)     
Μικροϋλικά 0,10 του α   0,10x0.92967 = 0,092967 

     
2. ΕΡΓΑΣΙΑ    =  

     

α) Εργασία Τεχνίτης   0,16x19,86  = 3,1776 
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003  (h)     

β) Βοηθός   0,16x16,85  = 2,696 
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002  (h)     



Άθροισμα  0,93+0,09+3,18+2,70  = 6,90 
     

Τιμή: 6,90  € (ΕΞΗ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ        )  

 
A.T. 4.1.5 

ΑΤΗΕ   008766.005.002  
 

      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 ή ανάλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων 

και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα 
κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  πενταπολικό Διατομής:5 Χ 2,5 mm2  

Μονάδα: m  
 

Άρθρα αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ    =  
     

α) Καλώδιο ΝΥΜ Διατομής:5 Χ 2,5 mm2   1,05x1,4494  = 1,52187 
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 816.5.2  (m)     

Μικροϋλικά 0,10 του α   0,10x0  = 0,152187 

     
2. ΕΡΓΑΣΙΑ    =  

     
α) Εργασία Τεχνίτης   0,16x19,86  = 3,1776 

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003  (h)     

β) Βοηθός   0,16x16,85  = 2.696 
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002  (h)     

Άθροισμα  1,52+0,15+3,18+2,70  = 7,55 
     

Τιμή: 7,55  € ( ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ )  
 

 

A.T. 4.1.6 
ΑΤΗΕ   008766.005.003  

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 ή ανάλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων 

και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα 
κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  πενταπολικό Διατομής:5 Χ 4 mm2  

Μονάδα: m  
 

Άρθρα αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     =  
        

α) Καλώδιο ΝΥΜ Διατομής:5 Χ 4 mm2   1,05x2,2456  = 2,36 €  
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 816.5.3  (m)     

Μικροϋλικά 0,10 του α   0,10x2,36  = 0,24 €  

        
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     =  

        
α) Εργασία Τεχνίτης   0,18x19,86  = 3,57 €  

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003  (h)     

β) Βοηθός   0,18x16,85  = 3,03 €  
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002  (h)     

Άθροισμα   2,36+0,24+3,57+3,03  = 9,20 €  
        



Τιμή: 9,20  € ( ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T. 4.1.7 

ΑΤΗΕ   008766.005.004  
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 ή ανάλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων 

και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα 
κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  πενταπολικό Διατομής:5 Χ 6 mm2  

Μονάδα: m  

 
Άρθρα αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     =  

        
α) Καλώδιο ΝΥΜ Διατομής:5 Χ 6 mm2   1,05x3,3392  = 3,51 €  

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 816.5.4  (m)     
Μικροϋλικά 0,10 του α   0,10x3,51  = 0,35 €  

        
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     =  

        

α) Εργασία Τεχνίτης   0,20x19,86  = 3,97 €  
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003  (h)     

β) Βοηθός   0,20x16,85  = 3,37 €  
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002  (h)     

Άθροισμα   3,51+0,35+3,97+3,37  = 11,20 €  

        
 

Τιμή: 11,20  € ( ΕΝΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

 
A.T. 4.1.8 

ATHE 8778.001.004 

 

 
 

Καλώδιο τύπου( NYΥ) Gz  δωδεκαπολικό  διατομής 12Χ1,5 mm2, χάλκινων αγωγών 

εντός σωλήνα   
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 44 

Καλώδιο τύπου NYΥ πενταπολικό διατομής 12Χ1,5 mm2, χάλκινων αγωγών εντός σωλήνα πλαστικού, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και 

ειδικά στηρίγματα η ανάλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία τοποθέτησης εντός του σωλήνα κατάλληλο 

για εντολές. 
 

Ανάλυση εργασίας  
καλώδιο τύπου ΝΥΥ δωδεκαπολικό 

διατομής 12*1,5 mm2   820.06 m 1,050000*  1,900=  1,995 

καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό 
διατομής 5*4 mm2   820.06. m 0,02000* 1,900=  0,038 

Τεχνίτης   003 Ώρα 0,14000*  19,79=  2,27 
βοηθός-ειδικευμένος εργάτης   002 Ώρα 0,1400*  16,78=  2,3492 

 
Τιμή ανά m  Επτά  ευρώ & δέκα πέντε   λεπτά   (7,15 €) 

 

A.T. 4.1.9 
ΑΤΗΕ   008735.002.003  

 Κυτίο διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και Μικροϋλικά (γύψος, πίσσα μονωτική, 
κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία 

πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.  Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 100 Χ 100mm -   

Μονάδα: Τεμ.  
 

Άρθρα αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 



Ανάλυση άρθρου 
1. ΥΛΙΚΑ     =  

        

α) Κυτίο Πλαστικό Φ 100 Χ 100mm   1,05x0,9413  = 0,99 €  
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 802.2.3  (Τεμ.)     

Μικροϋλικά 0,05 του α   0,05x0,99  = 0,05 €  
        

2. ΕΡΓΑΣΙΑ     =  
        

α) Εργασία Τεχνίτης   0,12x19,86  = 2,38 €  

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003  (h)     
β) Βοηθός   0,12x16,85  = 2,02 €  

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002  (h)     
Άθροισμα   0,99+0,05+2,38+2,02  = 5,44 €  

        

Τιμή: 5,44  € ( ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

4.1.10 
ΑΤΗΕ   0Ν8739.013.001.02Γ  

Εσχάρα καλωδίων διάτρητη, πλήρης, με ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού (καμπύλες, στροφές, συστολές, 
διακλαδώσεις, ταυ, γωνίες, σύνδεσμοι κλπ) και στήριξης (πρόβολοι, ορθοστάτες, ντίζες, βραχίονες κλπ). Βαρέως 

τύπου, από λαμαρίνα DKP γαλβανισμένη εν θερμώ μετά την κατασκευή κατά DIN 50976. Όπως αναφέρεται στην 

Τεχνική περιγραφή, στις προδιαγραφές και τα σχέδια, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση της εσχάρας και 
εξαρτημάτων στον τόπο του έργου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. Ύψους πλευρικού τοιχώματος 35 mm, πλάτους 100 mm, πάχος ελάσματος 1.25 mm.  
Μονάδα: m  

 

Άρθρα αναθεώρησης :  ΗΛΜ 34  100,00%  
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά       
        

 Εσχάρα καλωδίων διάτρητη, πλήρης, με ειδικά εξαρτήματα 
σχηματισμού-στήριξης. Βαρέως τύπου, από λαμαρίνα DKP 

γαλβανισμένη εν θερμώ μετά την κατασκευή κατά DIN 

50976.  Ύψους πλευρικού τοιχώματος 35 mm, πλάτους 100 
mm, πάχος ελάσματος 1.25 mm.  

 1,35x2,95  = 3,98 

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν806.13.1.2Γ  (m)     
Εργασία     =  

        

Τεχν   0,30x19,86  = 5,96 €  
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003  (h)     

Βοηθ   0,30x16,85  = 5,06 €  
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002  (h)     

Αθροισμα   3,98+5,96+5,06  = 15,00 €  

        
Τιμή: 15,00  € ( ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ )  

 
 

A.T. 4.1.11 
ATHE 0Ν8843.1ΣΧ Ηλεκτρικός Πίνακας Ισογείου διαστάσεων 116 cm X 65cm 

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα "ντεκαπέ", με τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες 

κ.λπ.) και τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις 

εσωτερικής συνδεσμολογίας κ.λπ. μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό 
χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής 

συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με 
πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία για 

τη δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Στεγανός προστασίας IP54 ή ισοδύναμου τύπου, επίτοιχος, όπως στα 
συνημμένα σχέδια.  

Ηλεκτρικός Πίνακας ισογείου διαστάσεων 116 cm X 65cm διμερής, υποδοχή από ΔΕΗ και Η/Ζ.  



(α) Χώρος ΔΕΗ: τριών σειρών, είκοσι δύο (22) στοιχείων τουλάχιστον για τις δύο σειρές και έντεκα (11) στοιχείων 
για την τρίτη σειρά. Θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον δύο (2) μετασχηματιστές 230V-24V-300VA, γενικό διακόπτη 

3χ32Α, τρεις ασφάλειες 25Α και έξι ασφάλειες 20Α με τρεις ενδεικτικές λυχνίες. Θα υπάρχουν δύο ρελέ προστασίας 

3χ40Α. 

Για τις ηλεκτρικές γραμμές θα υπάρχουν τουλάχιστον δύο ασφάλειες 6Α, τρεις μικροαυτόματοι διακόπτες 10Α, πέντε 

μικροαυτόματοι διακόπτες 16Α και οκτώ διακόπτες 1χ40Α. 

Θα υπάρχουν δύο διακόπτες μεταγωγικοί 0-1/0-2 20Α και δύο ρελέ θερμοσυσσωρευτών  2χ25Α.  

(β) Χώρος Η/Ζ: τριών σειρών, είκοσι δύο (22) στοιχείων τουλάχιστον για τις δύο σειρές και έντεκα (11) στοιχείων για 
την τρίτη σειρά. Θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον δύο (2) μετασχηματιστές 230V-24V-300VA, γενικό διακόπτη 3χ32Α, 

τρεις ασφάλειες 25Α και έξι ασφάλειες 20Α με τρεις ενδεικτικές λυχνίες. Θα υπάρχουν δύο ρελέ προστασίας 3χ40Α. 

Για τις ηλεκτρικές γραμμές θα υπάρχουν τουλάχιστον δύο ασφάλειες 6Α, τρεις μικροαυτόματοι διακόπτες 10Α και 
πέντε μικροαυτόματοι διακόπτες 16Α. 

Θα υπάρχουν τρεις διακόπτες μεταγωγικοί 0-1/0-2 20Α και τρία ρελέ θερμοσυσσωρευτών  2χ25Α. 

Επιπλέον πάνω στο ερμάριο θα υπάρχουν τρεις περιστροφικοί διακόπτες 0-1 και θα δίνουν τρεις εντολές στον πίνακα 

UPC στα 24V.  

Μονάδα: Τεμάχιο 

Άρθρα αναθεώρησης: ΗΛΜ52 100,00% 

Τιμή: 1.950,00 €     (ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ)  

 

A.T. 4.1.12 

ATHE 0Ν8843.2ΣΧ Ηλεκτρικός Πίνακας Ισογείου διαστάσεων 74  cm X 65cm 

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα "ντεκαπέ", με τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες 
κ.λπ.) και τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις 

εσωτερικής συνδεσμολογίας κ.λπ. μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό 
χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής 

συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με 
πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία για 

τη δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Στεγανός προστασίας IP54 ή ισοδύναμου τύπου, επίτοιχος, όπως στα 

συνημμένα σχέδια.  
Ηλεκτρικός Πίνακας ισογείου διαστάσεων 74cmX65cm, υποδοχή από ΔΕΗ και UPC.  

Δύο (2) σειρών, δέκα επτά (17) στοιχείων τουλάχιστον για τη μία σειρά και δέκα πέντε (15) στοιχείων για την 
δεύτερη σειρά. Θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον έναν (1) μετασχηματιστή 230V-24V-300VA, γενικό διακόπτη 3χ32Α 

και τρεις ασφάλειες 20Α με τρεις ενδεικτικές λυχνίες. Θα υπάρχει ένα ρελέ προστασίας 3χ40Α. 

Για τις ηλεκτρικές γραμμές θα υπάρχουν τουλάχιστον μία ασφάλεια 6Α, δύο μικροαυτόματοι διακόπτες 10Α  και εννέα 
μικροαυτόματοι διακόπτες 16Α. 

Μονάδα: Τεμάχιο 

Άρθρα αναθεώρησης: ΗΛΜ52 100,00% 

Τιμή: 1.050,00 €     (ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ) 

  

A.T. 4.1.13 

ATHE 0Ν8843.3ΣΧ Ηλεκτρικός Πίνακας Ισογείου στο χώρο κυλικείου διαστάσεων 43 cmX 55cm 

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα "ντεκαπέ", με τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες 
κ.λπ.) και τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις 

εσωτερικής συνδεσμολογίας κ.λπ. μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό 
χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής 

συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με 

πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία για 
τη δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Στεγανός προστασίας IP54 ή ισοδύναμου τύπου, επίτοιχος, όπως στα 

συνημμένα σχέδια.  



Ηλεκτρικός Πίνακας ισογείου στο χώρο κυλικείου διαστάσεων 43  cm X55 cm, υποδοχή από ΔΕΗ. 

Τριών (3) σειρών, δέκα τεσσάρων στοιχείων (14) στοιχείων η κάθε μία σειρά. Θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον έναν 

(1) γενικό διακόπτη 3χ40Α και τρεις ασφάλειες 20Α με τρεις ενδεικτικές λυχνίες. Θα υπάρχει ένα ρελέ προστασίας 
3χ25Α. 

Για τις ηλεκτρικές γραμμές θα υπάρχουν τουλάχιστον πέντε μικροαυτόματοι διακόπτες 25Α  και εννέα 

μικροαυτόματοι διακόπτες 16Α. 

Μονάδα: Τεμάχιο 

Άρθρα αναθεώρησης: ΗΛΜ52 100,00% 

Τιμή: 650,00 €     (ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ)  

 

A.T. 4.1.14 
ATHE 0Ν8843.4ΣΧ Ηλεκτρικός Πίνακας Αυτοματισμού (control) στο χώρο υποδοχής (reception) 

Ισογείου διαστάσεων 56 cm X80 cm 

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα "ντεκαπέ", με τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες 

κ.λπ.) και τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις 
εσωτερικής συνδεσμολογίας κ.λπ. μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό 

χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής 
συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με 

πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία για 

τη δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Στεγανός προστασίας IP54 ή ισοδύναμου τύπου, επίτοιχος, όπως στα 
συνημμένα σχέδια.  

Ηλεκτρικός Πίνακας Αυτοματισμού στο χώρο υποδοχής ισογείου διαστάσεων 56 cm X80cm,  

τουλάχιστον πενήντα (50) κομβίων για: 

(α) ρύθμιση συστημάτων ψύξης-θέρμανσης FAN-COIL UNITS ισογείου και α’ ορόφου χώρων γραφείων, συστημάτων 

ψύξης-θέρμανσης τεσσάρων κεντρικών κλιματιστικών μονάδων χώρων αιθουσών Δημοτικών Συμβουλίων, 
προθαλάμου (foyer εισόδου) και  χώρων γραφείων, 

(β) ρύθμιση συστήματος ψυκτών παραγωγής ψυκτικής ενέργειας, καυστήρα κεντρικής θέρμανσης, boiler παραγωγής 
ζεστού νερού χρήσης για χώρους W.C., κυκλοφορητών FAN-COIL UNITS, κυκλοφορητών Κεντρικών Κλιματιστικών 

Μονάδων ΚΚΜ και εξαερισμού χώρου W.C. 

(γ) ρύθμιση φωτισμού διαδρόμων γραφείων ισογείου και α΄ ορόφου, φωτισμού κλιμακοστασίου βοηθητικού και 

κεντρικού καθώς και ρύθμιση φωτισμού χώρου υπογείου. 

Πέντε (5) σειρών, είκοσι τεσσάρων στοιχείων (24) στοιχείων η κάθε μία σειρά. 

Μονάδα: Τεμάχιο 

Άρθρα αναθεώρησης: ΗΛΜ52 100,00% 

Τιμή: 950,00 €     (ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ)  

 
 

 

 
ΑΤ 4.1.15 

ΑΤΗΕ   008971.1.ΣΧ Φωτιστικό σώμα LED ψευδοροφής 35 watt 
      Φωτιστικό σώμα LED ψευδοροφής, με ενσωματωμένα τα απαιτούμενα όργανά αφής και ντιμαρίσματος 

 (δυνατότητα dimming) , αναρτημένο  (χωνευτού σε οροφή) σε διάφορα ύψη και μέχρι 10 μέτρα σε γυψοσανίδα ή 

άλλο υλικό (ξύλινη επένδυση κ.λπ.) και να μπορούν να  αντικαταστήσουν τα συμβατικά φωτιστικά PLC, HQI, 
αλογόνου με τις παρακάτω Τεχνικέςπροδιαγραφές :  

Φωτεινή απόδοση μεγαλύτερη των  3.900 lm , Ισχύς μικρότερη ή ίση των  35 watt , κατανάλωση ρεύματος περίπου 
0,035 Kwh απόδοση τουλάχιστον  129 lm/W στα 4.000 Kelvin, προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 20 ελάχιστης εγγύησης 5 

χρόνια  και συνοδευόμενος από τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις :CE, ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-1, ΕΝ 61439-1:2009, ΕΝ 



61543:1995, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN 60598-2-1 , Rohs ή ισοδύναμου τύπου και ισοδύναμης ποιότητας .  
Ενδεικτικός τύπος  : Φωτιστικό Ψευδοροφής LED TECHLUMEN  DLS-V-W-80-31 

1. ΥΛΙΚΑ  
α) Πλήρες Φωτιστικό σώμα LED ψευδοροφής Ισχύς 31 watt με δυνατότητα dimming . 

     1 τεμάχιο Χ 85 €                       =   85 € 

β) Κουτί διακλάδωσης για σύνδεση  

     1 τεμάχιο Χ 3,2 €                       = 3,2 € 

 
 Μικροϋλικά 0,02 του α κ β  

85 + 3,2 =88,2 € *0,02                    = 1,76. 

2. ΕΡΓΑΣΙΑ       
        

α) Εργασία Τεχνίτης   0,70x19,86  = 13,90 €  

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003  (h)     
β) Βοηθός   0,70x16,85  = 11,80 €  

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002  (h)     
Άθροισμα   85 +3,2 +1,76+13,90 

+11,80 

= 115,66 €  

Τιμή: 115,66 € (ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΗ  ΛΕΠΤΑ ) . 
 

 
ΑΤ 4.1.16 

ΑΤΗΕ   008971.2.ΣΧ Φωτιστικό σώμα LED ψευδοροφής 18 watt 
 

      Φωτιστικό σώμα LED ψευδοροφής, με ενσωματωμένα τα απαιτούμενα όργανά αφής , αναρτημένο (σε οροφή) 

σε διάφορα ύψη και μέχρι 3,5 μέτρα σε γυψοσανίδα ή άλλο υλικό (ξύλινη επένδυση κ.λπ.) και να μπορούν να  
αντικαταστήσουν τα συμβατικά φωτιστικά PLC, HQI, αλογόνου με τις παρακάτω Τεχνικέςπροδιαγραφές : Φωτεινή 

απόδοση μεγαλύτερη των  2.200 lm,, μικρότερη ή ίση των  18 watt, κατανάλωση ρεύματος περίπου 0,018 Kwh 
απόδοση περίπου 137 lm/W στα 4.000 Kelvin, προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 20 ελάχιστης εγγύησης 5 χρόνια  και 

συνοδευόμενος από τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις :CE, ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-1, ΕΝ 61439-1:2009, ΕΝ 61543:1995, 

2006/95/EC, 2004/108/EC, EN 60598-2-1 , Rohs ή ισοδύναμου τύπου.  
 Ενδεικτικός τύπος  και ισοδύναμης ποιότητας:  

 Φωτιστικό Ψευδοροφής LED TECHLUMEN  DLS-V-W-80-15. 

1. ΥΛΙΚΑ  

α) Πλήρες Φωτιστικό σώμα LED ψευδοροφής Ισχύς 16 watt . 

     1 τεμάχιο Χ 85 €                       =   52 € 

β) Κουτί διακλάδωσης για σύνδεση  

     1 τεμάχιο Χ 3,2 €                       = 3,2 € 

 

 Μικροϋλικά 0,02 του α κ β  
52,0 + 3,2 =58,2 € *0,02                    = 1,16 

 

2. ΕΡΓΑΣΙΑ       

α) Εργασία Τεχνίτης   0,50x19,86  = 9,93 €  
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003  (h)     

β) Βοηθός   0,50x16,85  = 8,42 €  
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002  (h)     

Άθροισμα   52 +3,2 +1,16+9,93 +8,42 = 74,71 €  
 

Τιμή: 74,71 € (ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ ) . 

 
ΑΤ. 4.1.17 

ΑΤΗΕ   008971.001.001 ΣΧ Φωτιστικό σώμα οροφής ασφαλείας LED. 



      Φωτιστικό σώμα ασφαλείας επίτοιχο LED στεγασμένων χώρων οροφής ή αναρτημένο με δυνατότητα επιλογής 
συνεχούς / μη συνεχούς λειτουργίας  μόνιμη σύνδεση με την τάση τροφοδοσίας και  μπαταρία για λειτουργία 

διακοπής της τάσης τροφοδοσίας , με ενσωματωμένα τα όλα όργανά για την πλήρη λειτουργία του  και εργασία 

πλήρους εγκαταστάσεως  Προστασίας ΙΡ 42 επίμηκες . 
Τάση λειτουργίας  220-240V AC/50-60Hz ισχύος 3 W/3,5 VA ,μπαταρία τουλάχιστον 3,6 V / 1 Ah , αυτονομίας 

τουλάχιστον 3 ώρες ,φωτεινή πηγή λευκά LEDs φωτεινότητας περίπου 100 lm . 
Συμπεριλαμβάνονται τα κατευθυντήρια κ exit κλπ αυτοκόλλητα ενδεικτικά.  

Μονάδα: Τεμ.  
Άρθρα αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59  100,00%  

Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ       
α) Φωτιστικό σώμα LED στεγασμένων χώρων 

οροφής ή αναρτημένο με δυνατότητα 
επιλογής συνεχούς / μη συνεχούς 

λειτουργίας, προστασίας ΙΡ 42  

 38,00x1,00  = 38,00 

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 871.1.1  (Τεμ.)     
Μικροϋλικά 0,02 του α   0,02x38,00  = 0,76 

2. ΕΡΓΑΣΙΑ       
α) Εργασία Τεχνίτης   0,50x19,86  = 9,93 €  

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003  (h)     
β) Βοηθός   0,50x16,85  = 8,42 €  

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002  (h)     

Άθροισμα   38,00+0,76+9,93+8,42  = 57,11 €  
Τιμή: 57,11  € (  ΠΕΝΉΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ)  

 
ΑΤ. 4.1.18 

ΑΤΗΕ   0Ν8979.001 ΣΧ  Διάταξη μονοφασικού Dimmer για φωτισμό. 

Διάταξη μονοφασικού Dimmer τύπου πάνελ τουλάχιστον 6 καναλιών 400watt το κάθε ένα, ειδικό για πηγές LED με 
δυνατότητα ρύθμισης από 3 watt.  Θα έχει  ασφάλειες προστασίας  για κάθε κανάλι. Στο πίσω μέρος του Dimmer η 

σύνδεση γίνετε με αποσπώμενες κλέμες ή με άλλο εύχρηστο τρόπο. Θα έχει  την δυνατότητα manual check για να 
ρυθμίζεται  το ποσοστό φωτισμού, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως εγκατεστημένη προς λειτουργία.   

Μονάδα: Τεμ.  
 

Ανάλυση άρθρου 

Υλικά       
        

α. Διάταξη Dimmer τύπου LRΡ 248   1,00x450,00  = 450,00 
ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\808.1  (Τεμ.)     

β. Μικροϋλικά 0,05 του α   0,05x450,00 =  22,50 

        
Εργασία       

        
Τεχν.   1,00x19,86  = 19,86 €  

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003  (h)     

Boηθ   1,00x16,85  = 16,85 €  
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002  (h)     

Άθροισμα   450+22,50+19,86+16,85  = 509,21 €  
        

Τιμή: 509,21  € ( ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ )  
 

 

 
ΑΤ. 4.1.19 

ΑΤΗΕ   008743.006 ΣΧ   Κεφαλή λήψεων ενδοδαπέδιος διανομής. 
Κεφαλή λήψεων ενδοδαπέδιος διανομής, δηλαδή κεφαλή και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως και συνδέσεως.  Δύο ρευματοδοτών και δύο διπλούς κονέκτορες  RJ45  συνδέσεων που θα  δέχονται 

φις τύπου RJ11, RJ12 και RJ45.  Ανοίγματος περίπου 260mmX160mm. Μέσα στο άνοιγμα στη μία πλευρά θα 
υπάρχουν δύο πρίζες, μία πρίζα κόκκινου χρώματος παροχής από UPC και μία πρίζα λευκού χρώματος παροχής από 

ΔΕΗ. Στην άλλη πλευρά θα υπάρχουν δύο κεφαλές με τους κονέκτορες  RJ45 . 
Μονάδα: Τεμ.  



 
Άρθρα αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  

 

Ανάλυση άρθρου 
1. ΥΛΙΚΑ       

        
α) Κεφαλή λήψεως Δύο ρευματοδοτών και 

δύο τηλεφωνικών συνδέσεων  

 1,00x58,40  = 58,40 €  

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 805.6  (Τεμ.)     

Μικροϋλικά 0,01 του α   0,01x58,4  = 0,584 €  

        
2. ΕΡΓΑΣΙΑ       

        
α) Εργασία Τεχνίτης   0,90x19,86  = 17,87 €  

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003  (h)     

β) Βοηθός   0,90x16,85  = 15,16 €  
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002  (h)     

Άθροισμα   58,4+0,584+17,87+15,16  = 92,01 €  
        

Τιμή: 92,01  € ( ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

 

ΑΤ. 4.1.20 
ΑΤΗΕ   009375.001 ΣΧ  Προβολέας led ισχύος τουλάχιστον  50 W. 

 
      Προβολέας led , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός προβολέα led ισχύος τουλάχιστον  50 W 

κατάλληλος για εσωτερική χρήση  με τις παρακάτω προδιαγραφές: 

Βαθμός προστασίας (IP) IP65, ευρεία γωνία ακτινοβολίας τουλάχιστον  120° , διαμοιρασμός φωτισμού συμμετρικό, 
περίβλημα του  προβολέα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο με αντιτοξική βαφή φούρνου, που 

φέρει πτερύγια ψύξεως. Θερμοκρασία χρώματος  μεγαλύτερη των 3400 K, ισχύς λαμπτήρα τουλάχιστον 
50W,κατηγορία προστασίας I, λαμπτήρας LED, μέθοδος τοποθέτησης επίτοιχο, ονομαστική τάση 100-240V,με 

μονάδα ελέγχου, σύστημα έναυσης άμεσο μετασχ/τιστής ηλεκτρονικός, τάσης AC ,φωτεινή ροή τουλάχιστον 6000lm, 
χρώμα μαύρο.  

Μονάδα: Τεμ.  

 
Άρθρα αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  100,00%  

Ανάλυση άρθρου 
1. ΥΛΙΚΑ       

        

α) Προβολέας led όπως περιγράφεται πιο 
πάνω.  

 1,00x135,00  = 135,00 

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 932.11.1.1 ΣΧ  (Τεμ.)     
2. ΕΡΓΑΣΙΑ       

        

α) Εργασία και λοιπές δαπάνες ανοιγμένες 
σε εργασία Τεχνίτης  

 1,00x19,86  = 19,86 €  

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003  (h)     
β) Βοηθός   1,00x16,85  = 16,85 €  

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002  (h)     
Αθροισμα   135,00+19,86+16,85  = 36,71 €  

        

Τιμή: 208,42  € (  ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ )  
ΑΤ 4.2.1 

ΑΤΗΕ   0Ν8840.002.001.007  Πίνακας πυρανίχνευσης addressable 
(διευθυνσιοδοτούμενος) 2 βρόχων 

      Πίνακας πυρανίχνευσης διευθυνσιοδοτούμενος 2 βρόχων από πλαστικό ABS με μεταλλική πλάτη, 

κατασκευασμένος σύμφωνα με τους κανονισμούς EN 54-2 και EN 54-4. 
Για τη συμμόρφωση με την έγκριση LPCB, ο μέγιστος αριθμός των βρόχων που συνδέονται δεν πρέπει να υπερβαίνει 

το 4. Σε κάθε βρόχο του μπορούν να συνδεθούν μέχρι 150 συνολικά σημεία, τα οποία μπορεί να είναι όλα συσκευές 



εισόδου (ανιχνευτές, κομβία), συσκευές εξόδου και απομονωτές γραμμής. Όμως σύμφωνα με την κανονισμό EN 54-2 
o συνολικός αριθμός των συσκευών στον πίνακα στους βρόχων δε μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των 512. 

Mε όλα τα απαιτούμενα όργανά λειτουργίας, ελέγχου κάθε μεμονωμένου στοιχείου στο βρόγχο, ενδείξεων, το 

τροφοδοτικό και τις μπαταρίες μολύβδου, τον προγραμματιζόμενο μικροϋπολογιστή, δηλαδή προμήθεια εντοίχιση και 
στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών 

καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.  
Ο πίνακας θα τοποθετηθεί μεταλλικό ερμάριο με πόρτα από γυαλί προκειμένου να φαίνονται  ο πίνακας 

πυρανίχνευσης. 
Μονάδα: Τεμ.  

 

Άρθρα αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00
%  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ       

        
α) Πίνακας πυρανίχνευσης 

αναλογικός διευθυνσιοδοτούμενος 2 
βρόγχων  

 1,00x1.950,00 

 

= 1.950,00 

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\891.35  
β)Με πόρτα προστασίας Ρ30  

Διαστάσεων 82 Χ 55 cm 

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\835.002.003 

(Τεμ.)  
 

 

(Τεμ.) 

1,00x180,00 = 180,00 

γ) Υλικά και μικροϋλικά 0,05 του α   0,05x0  = 106,5 

        
2. ΕΡΓΑΣΙΑ       

        

α) Εργασία Τεχνίτης   3,50x19,86  = 69,51 €  
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003  (h)     

β) Βοηθός   3,50x16,85  = 58,98 €  
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002  (h)     

Άθροισμα   1.950,00+180,00+106,5+
69,51+58,98  

 
= 

 
2.364,99€  

        

Τιμή: 2.364,99  € ( ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ )  
 

 
ΑΤ 4.2.2 

ΑΤΗΕ   000Ν62.001.002 ΣΧ Διευθυνσιοδοτούμενος (addressable)  ανιχνευτής ορατού καπνού 

Διευθυνσιοδοτημένος (addressable) φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού μετά βάσεως κατάλληλος για εγκατάσταση 
στην οροφή, ρυθμιζόμενης φωτοευαισθησίας, με καθαριζόμενο και αντικαθιστούμενο θάλαμο, με δυνατότητα 

αποστράγγισης υγρασίας, ψηφιακά οριζόμενης διεύθυνσης, εσωτερικό απομονωτή βραχυκυκλώματος για την 
απρόσκοπτη λειτουργία του βρόγχου,  

Λειτουργία με εσωτερική «έξυπνη» θαλάμη με ειδικό πομπό και δέκτη για την ανίχνευση καπνού. Ο ανιχνευτής 

αποστέλλει συνεχώς ψηφιακές πληροφορίες στον πίνακα σχετικά με την ποσότητα του καπνού. Ο πίνακας με τη 
χρήση ειδικών αλγορίθμων αποφασίζει εάν θα δώσει συναγερμό ή όχι.   Πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών 

και μικροϋλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.   
Μονάδα: Τεμ.  

 
Άρθρα αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62  100,00%  

 

 
 

Ανάλυση άρθρου 
1. ΥΛΙΚΑ       

        

α) Διευθυνσιοδοτημένος φωτοηλεκτρικός 
ανιχνευτής καπνού  

 1,00x65,00  = 49,00 

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\967.10  (Τεμ.)     
β) Υλικά και Μικροϋλικά 0,05 του α   0,05x65 = 2,45 



        
2. ΕΡΓΑΣΙΑ       

        

α) Τεχνίτης   0,30x19,86  = 5,96 €  
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003  (h)     

β)  Βοηθός   0,30x16,85  = 5,06 €  
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002  (h)     

Άθροισμα   55,00+3,25+5,96+11,02  = 73,49 €  
        

Τιμή: 73,49  € ( ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ )  

 
 

ΑΤ 4.2.3 
ΑΤΗΕ   000Ν62.002.002ΣΧ  Διευθυνσιοδοτημένος (addressable)   θερμοδιαφορικός 

ανιχνευτής 

 
Διευθυνσιοδοτημένος θερμοδιαφορικός ανιχνευτής μετά βάσεως κατάλληλος για εγκατάσταση στην οροφή, 

κατάλληλος για ανίχνευση σταθερής, υψηλής ή διαφοράς θερμοκρασίας, ψηφιακά οριζόμενης διεύθυνσης, εσωτερικό 
απομονωτή βραχυκυκλώματος για την απρόσκοπτη λειτουργία του βρόγχου. 

Λειτουργία ειδικό αισθητήριο θερμοκρασίας το οποίο δίνει τάση ανάλογη με τη θερμοκρασία του χώρου. Μέσα στον 
ανιχνευτή υπάρχει μικροεπεξεργαστής ο οποίος υπολογίζει το ρυθμό ανόδου της θερμοκρασίας και στέλνει συνεχώς 

τις πληροφορίες στον πίνακα.   

Πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία   

Μονάδα: Τεμ.  
 

Άρθρα αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62  100,00

%  
 

Ανάλυση άρθρου 
1. ΥΛΙΚΑ     =  

        
α) Διευθυνσιοδοτημένος θερμοδιαφορικός 

ανιχνευτής  

 1,00x72,00  = 72,00 

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\967.3  (Τεμ.)     
β) Υλικά και Μικροϋλικά 0,05 του α   0,05x72 = 3,6 

        
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     =  

        

α) Τεχνίτης   0,30x19,86  = 5,96 €  
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003  (h)     

β)  Βοηθός   0,30x16,85  = 5,06 €  
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002  (h)     

Άθροισμα   72,00+3,60+5,96+5,06  = 86,62 €  

        
Τιμή: 86,62  € ( ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΗ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ )  

 
ΑΤ 4.2.4 

ΑΤΗΕ   0Ν9533.002.1 ΣΧ Διευθυνσιοδοτούμενη   (addressable) φαροσειρήνα εσωτερική χρήση. 
Διευθυνσιοδοτούμενη   (addressable) φαροσειρήνα τουλάχιστον 92 dB IP 42 για εσωτερική χρήση με τα μικροϋλικά 

και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.   

Μονάδα: Τεμ.  
Άρθρα αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62  100,00%  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά       

        
α. Ηλεκτρική σειρήνα   1,00x42,00  = 42,00 

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\968.2  (Τεμ.)     
β. Μικροϋλικά 0,10 του α   0,10x0,42 = 0,42 



        
Εργασία     =  

        

Τεχν.   1,00x19,86  = 19,86 
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003  (h)     

Boηθ.   1,00x0,16,85 = 16,85 
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002  (h)     

Άθροισμα   42,00+0,42+19,86+16,85 = 79,13 
        

Τιμή: 79,13  € ( ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ )  

 
ΑΤ 4.2.5 

ΑΤΗΕ   0Ν9533.002.2 ΣΧ Διευθυνσιοδοτούμενη   (addressable) φαροσειρήνα εξωτερική χρήση. 
Διευθυνσιοδοτούμενη (addressable) φαροσειρήνα τουλάχιστον 92 dB IP 65 για εξωτερική χρήση με τα μικροϋλικά 

και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.   

Μονάδα: Τεμ.  
Άρθρα αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62  100,00%  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά       
        

α. Ηλεκτρική σειρήνα   1,00x59,00 = 59,00 

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\968.2  (Τεμ.)     
β. Μικροϋλικά 0,10 του α   0,10x0,59 = 0,59 

        
Εργασία       

        

Τεχν.   1,00x19,86  = 19,86 
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003  (h)     

Boηθ.   1,00x0,16,85 = 16,85 
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002  (h)     

Άθροισμα   59,00+0,59+19,86+16,85  = 96,30 
        

Τιμή: 96,30  € (  ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΗ ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ)  

 
ΑΤ 4.2.6 

ΑΤΗΕ   0Ν9533.001 ΣΧ  Διευθυνσιοδοτούμενο (addressable) μπουτόν πυρασφάλειας 
 

 Διευθυνσιοδοτούμενο μπουτόν πυρασφάλειας κατάλληλο για χειροκίνητη θέση σε λειτουργία του συστήματος 

ανίχνευσης πυρκαγιάς, κατά τα λοιπά όπως στις προδιαγραφές με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, και την εργασία 
πλήρους εγκατάστασης.   

Μονάδα: Τεμ.  
Άρθρα αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62  100,00%  

 

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά       
      

 

  

α. Κομβίο συναγερμού   1,00x27,00  = 27,00 

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\968.1  (Τεμ.)     

β. Μικροϋλικά 0,05 του α   0,05x27,00 = 1,35 
        

Εργασία     =  
        

Τεχν.   1,00x19,86  = 19,86 €  

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003  (h)     
Boηθ.   1,00x16,85  = 16,85 €  

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002  (h)     
Άθροισμα   27,00+1,35+19,86+16,85  = 45,20 €  



        
 

Τιμή: 45,20 € ( ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ )  

 
 

ΑΤ 4.2.7 
ΑΤΗΕ   0Ν8768.001 ΣΧ Καλώδιο δεδομένων U/UTP 4x2x24X 4 ζευγών CAT6 για εξωτερική χρήση. 

Καλώδιο δεδομένων U/UTP 4x2x24X 4 ζευγών CAT6 υλικό εξωτερικού περιβλήματος PVC 
χρώμα μανδύα μαύρο για εξωτερική χρήση, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών επι τόπου και 

εργασία τοποθέτησης για πλήρη και κανονική λειτουργία. 4 ζευγών  

Μονάδα: m  
 

Άρθρα αναθεώρησης :  ΗΛΜ 48  100,00%  
 

Ανάλυση άρθρου 

Υλικά       
        

α. Τηλεφωνικό καλώδιο 4 ζευγών   1,05x0,42  = 0,441 
ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\818.1  (m)     

β. Μικρούλικά 0,10 του α   0,10x0,2  = 0,0441 
        

Εργασία     =  

        
Τεχν.   0,08x19,86  = 1,59 €  

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003  (h)     
Βοηθ.   0,08x16,85  = 1,35 €  

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002  (h)     

Άθροισμα   0,441+0,0441+1,59+1,35  = 3,43 €  
        

Τιμή: 3,43  € ( ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ)  
 

ΑΤ 4.2.8 
ΑΤΗΕ   0Ν8204.001.001 Πυροσβεστική φωλεά 

 

      Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή ενός αυλού με καννάβινο σωλήνα 20 m και με ή χωρίς θέση φορητού 
πυροσβεστήρα, πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου με την εργασία συναρμολογήσεως, βαφής με ερυθρό 

χρώμα, συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως  Με ένα πυροσβεστικό κρουνό  
Μονάδα: Τεμ.  

 

Άρθρα αναθεώρησης :  ΗΛΜ 20  100,00%  
 

Ανάλυση άρθρου 
1. ΥΛΙΚΑ       

        

α) Σιδηρούν κιβώτιον με την άτρακτο 
περιελίξεως  

 1,00x60,00  = 60,00 €  

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 667.1  (Τεμ.)     
β) Κανναβοσωλήνας Φ 1 3/4 ins μήκους 30 m   1,00x40,00  = 40,00 €  

 
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 667.2  

(Τεμ.)     

δ) Ταχυσύνδεσμος Φ 1 3/4 ins   2,00x5,00  = 10,00 €  

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 667.4  (Τεμ.)     
ε) Πυροσβεστικός αυλός ρυθμιζόμενος γιά 

σωλήνα Φ 1 3/4 ins  

 1,00x16,00  = 16,00 €  

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 667.5  (Τεμ.)     

2. ΕΡΓΑΣΙΑ     =  

        
α) Τεχνίτης   2x19,86  = 39,72 €  

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003  (h)     
β) Βοηθός   2x16,85  = 33,70 €  



ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002  (h)     
Άθροισμα   60+40+10+16+39,72+33,

7  

= 199,42 €  

       
Τιμή: 199,42  € ( ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ )  

 
 

4.3 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ  ΨΥΚΗΣ - ΑΕΡΑ  
ΑΤ 4.3.1 

ΑΤΗΕ   008537.001.3ΣΧ   

 

Αποξήλωση υπάρχοντος τοποθετημένου αεραγωγού από 

γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής 
Αποξήλωση υπάρχοντος τοποθετημένου αεραγωγού από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής 

διατομής σε οποιοδήποτε ύψος οποιωνδήποτε διαστάσεων, θηλυκωτός ή φλαντζωτός κατασκευασμένος 
σύμφωνα με τους Αμερικάνικους κανονισμούς. Περιλαμβάνονται τα κάθε φύσεως ειδικά τεμάχια (καμπύλες, 

γωνίες, ταύ, S κλπ) οι κατευθυντήρες αέρα, τα διαφράγματα διαχωρισμού και ρυθμίσεως της ποσότητας του 

αέρα και τα στόμια λήψεως ή απορρίψεως αέρα, με τις ενισχύσεις από μορφοσίδηρο, και υλικά συνδέσεως, 
στερεώσεως και στεγανώσεως .   

Μονάδα: Kg  
 

Άρθρα αναθεώρησης :  ΗΛΜ 34  100,00%  
 

Ανάλυση άρθρου 

1. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΞΥΛΩΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ      
     

α) Τεχνίτης    0,08x19,86  = 1,59 €  
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003  (h)     

β) Βοηθός   0,08x16,85  = 1,35 €  

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002  (h)     
Άθροισμα  1,59+1,35  = 2,94 €  

     
 

Τιμή: 2,94  € ( ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

 

ΑΤ 4.3.2 
ΑΤΗΕ  008537.001.2ΣΧ       Επανατοποθέτηση υπάρχοντος στην πρότερα του θέση αεραγωγού 

από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής σε οποιοδήποτε ύψος     
 

       Επανατοποθέτηση υπάρχοντος στην πρότερα του θέση αεραγωγού από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή 

κυκλικής διατομής σε οποιοδήποτε ύψος    (Kg)οποιωνδήποτε διαστάσεων, θηλυκωτός ή φλαντζωτός 
κατασκευασμένος σύμφωνα με τους Αμερικάνικους κανονισμούς. Περιλαμβάνονται στην επανατοποθέτηση τα κάθε 

φύσεως ειδικά τεμάχια (καμπύλες, γωνίες, ταύ, S κλπ) οι κατευθυντήρες αέρα, τα διαφράγματα διαχωρισμού και 
ρυθμίσεως της ποσότητας του αέρα και τα στόμια λήψεως ή απορρίψεως αέρα, με τις ενισχύσεις από μορφοσίδηρο, 

και υλικά συνδέσεως, στερεώσεως και στεγανώσεως και την εργασία κατασκευής, εγκαταστάσεως και ρυθμίσεως   

Μονάδα: Kg  
 

Άρθρα αναθεώρησης :  ΗΛΜ 34  100,00%  
 

Ανάλυση άρθρου 
1. ΥΛΙΚΑ   0,1x1,0843  = 0,11 €  

ΥΛΙΚΟ ΑΤΟΕ 273  (Kg)     

Υλικά ενισχύσεων 0,15 του α   0,15x0,11  = 0,02 €  
     

2. ΕΡΓΑΣΙΑ      
     

α) Τεχνίτης   0,10x19,86  = 1,99 €  

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003  (h)     
β) Βοηθός   0,10x16,85  = 1,68 €  

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002  (h)     
Άθροισμα  0,11+0,02+1,99+1,68  = 3,80 €  



     
Τιμή: 3,80  € ( ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  

 

ΑΤ 4.3.3 
ΑΤΗΕ   008557.001.001 ΣΧ   Χημικός καθαρισμός, αντικατάσταση φίλτρων, συντήρηση 

κεντρικής κλιματιστικής μονάδας (ΚΚΜ) 
Κεντρική κλιματιστική μονάδα επεξεργασίας αέρα.  χαμηλής πιέσεως κατακόρυφου ή οριζόντιου τύπου μίας ή 

περισσοτέρων ζωνών που αποτελείται από τα τμήματα: α) ανεμιστήρα με ηλεκτροκινητήρα κατάλληλης ισχύος, β) 
υγραντήρα με λεκάνη συγκεντρώσεως νερού γ) θερμικού και ψυκτικού στοιχείου ή μόνο θερμικού στοιχείου και δ) 

αναμίξεως νέου αέρα και αέρα ανακυκλοφορίας με πολλύφυλλα διαφράγματα και μεταλλικά φίλτρα αέρα πλενόμενου 

τύπου, συγκροτημένα σε ενιαίο σύνολο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα 
αεραγωγών, νερού και ηλεκτρικού ρεύματος με τα αντικραδασμικά στηρίγματα και λοιπά υλικά και μικροϋλικά 

εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία  γιά ψύξη, θέρμανση 
ύγρανση μιας ζώνης κατακόρυφου ή οριζόντιου τύπου Παροχής 1250 C.F.M., θερμικής αποδόσεως 80000 ΒΤU/H και 

ψυκτικής αποδόσεως 50000 BTU/H  

Μονάδα: Τεμ.  
 

Άρθρα αναθεώρησης :  ΗΛΜ 33  100,00%  
 

Ανάλυση άρθρου 
1. ΥΛΙΚΑ       

        

α) Ανταλλακτικά κεντρικής κλιματιστικής 
μονάδα επεξεργασίας αέρα όπως πιο πάνω  

 1,00x150,00  = 150,00 

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 757.1.1 ΣΧ. (Τεμ.)     
Μικροϋλικά 0,02 του α   0,2x150,00  = 30,00 

        

2. ΕΡΓΑΣΙΑ       
        

α) Τεχνίτης   16,00x19,86  = 317,76 €  
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003  (h)     

β) Βοηθός   16,00x16,85  = 269,60 €  
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002  (h)     

Άθροισμα   150+30+317,76+269,6  = 767,36 €  

        
Τιμή: 767,36  € ( ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΗ ΛΕΠΤΑ )  

 
ΑΤ 4.3.4 

ΑΤΗΕ   008537.001 ΣΧ.  Καθαρισμός  δια χειρός και με ειδικά μηχανήματα, χημικός 

καθαρισμός και απολύμανση από αιθάλη επί τόπου στο σημείο (συναρμολογημένων 
τμημάτων) οριζοντίων και κατακόρυφων τμημάτων αγωγών διαφόρων διατομών 

σύμφωνα με σχέδια. 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται αεραγωγοί από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής 

οποιωνδήποτε διαστάσεων, θηλυκωτός ή φλαντζωτός κατασκευασμένος σύμφωνα με τους Αμερικάνικους 

κανονισμούς. Περιλαμβάνονται τα κάθε φύσεως ειδικά τεμάχια (καμπύλες, γωνίες, ταύ, S κλπ) οι κατευθυντήρες 
αέρα, τα διαφράγματα διαχωρισμού και ρυθμίσεως της ποσότητας του αέρα και τα στόμια λήψεως ή απορρίψεως 

αέρα. 
Περιλαμβάνονται ο χώρος του Ισογείου Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου-εκδηλώσεων  και προθαλάμου (εισόδου) , 

1ου Ορόφου χώρος γραφείων (πρώην αίθουσα Δ.Σ.) και λοιπών βοηθητικών χώρων ορόφου σύμφωνα με τα σχέδια 
και οι κάθετοι αεραγωγοί μέχρι τις τέσσερες  Κ.Κ.Μ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΥ    

Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ & ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 
Διάνοιξη ανοιγμάτων πρόσβασης στους μεταλλικούς αεραγωγούς.  Από τα ανοίγματα αυτά, καθώς και από τα 

υπάρχοντα στόμια, θα τοποθετηθούν εντός των αεραγωγών  διάφορα εξαρτήματα του συστήματος καθαρισμού. Θα 
ληφθεί  φροντίδα ώστε να γίνουν μόνο τα απαραίτητα ανοίγματα, τα οποία δεν πρόκειται να επηρεάσουν την αντοχή 

της εγκατάστασης. Όλα τα ανοίγματα θα πραγματοποιηθούν με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος μηχανικού της 

εταιρείας καθαρισμού καθώς και του Δήμου , και θα αποκαθίσταται με ειδική στεγανή θύρα που θα εγκαθίσταται στο 
σημείο για μελλοντική χρήση    

(Πιστοποιημένη Θυρίδα επίσκεψης).                                            



Απομάκρυνση όλων των επικαθίσεων από το εσωτερικό των αεραγωγών με ειδικά πιστοποιημένα εξαρτήματα 
προελεύσεως αναγνωρισμένων εργοστασίων. Τα εν λόγω εξαρτήματα περιλαμβάνουν κεφαλές προώθησης – 

ανάδευσης από ειδικό ελαφρύ κράμα αλουμινίου οι οποίες φέρουν εύκαμπτους σωληνίσκους ανάδευσης από 

ανθεκτικό πολυμερές υλικό.  Επιπλέον περιλαμβάνουν σωλήνες διανομής αέρα υψηλής πίεσης, ειδικούς ρυθμιστές 
πίεσης, ακροφύσια με δυνατότητα προρύθμισης της γωνίας εκτόξευσης αέρα κλπ. Η εταιρία θα πρέπει είναι από τους 

πρωτοπόρους στην κατασκευή μηχανημάτων καθαρισμού αεραγωγών.                      
Παράλληλα με τον καθαρισμό θα γίνει εφαρμογή με  ισχυρή αναρρόφηση με σκοπό την κατακράτηση των 

σωματιδίων. Το σύστημα αναρρόφησης διαθέτει κατάλληλα φίλτρα και ισχυρό ανεμιστήρα στατικής 1200Pa για την 
προστασία των χώρων από τυχόν ρύπανση. 

Ο Έλεγχος  της καθαρότητας θα γίνει  μέσω ειδικού ρομπότ το οποίο καταγράφει σε μορφή βίντεο και φωτογραφίας 

πριν τον καθαρισμό και μετά για τον έλεγχο της ποιότητας και πληρότητας της εργασίας. Θα  παραδοθεί πλήρες 
φωτογραφικό υλικό κατά την παράδοση (πριν – μετά). 

Ο καθαρισμός των ευκάμπτων αεραγωγών θα γίνει με  την χρήση περιστρεφόμενης βούρτσας (Air-brush) σε χαμηλές 
στροφές.  Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή απομάκρυνση των επικαθίσεων χωρίς να υπάρχει 

κίνδυνος καταστροφής του τοιχώματος του αεραγωγού. Σε περίπτωση που καταστραφεί εύκαμπτο με υπαιτιότητα 

της εταιρείας καθαρισμού, θα αντικαθίσταται δωρεάν από την εταιρία. 
Καθαρισμός των κιβωτίων (plenums) των στομίων προσαγωγής αέρα. 

Καθαρισμός στομίων  εξόδου –εισόδου του αέρα με πεπιεσμένο νερό.   
Αποκατάσταση όλων των ανοιγμάτων. 

Επιπλέον θα πραγματοποιηθεί και ‘πλύσιμο’ των αεραγωγών με κατάλληλα απολυμαντικά για την απομάκρυνση της 
κάπνας από τους αεραγωγούς. 

Β. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ. 

Σε συνέχεια του εσωτερικού καθαρισμού των αεραγωγών προσαγωγής ακολουθεί η απολύμανση των αεραγωγών με 
σκοπό την εξουδετέρωση των μικροβίων και τη διατήρηση της υγιεινής.  

Εκνέφωση απολυμαντικού διαλύματος  με την χρησιμοποίηση ειδικών φορητών συσκευών ενδεικτικού  ΤΎΠΟΥ 
FOGGER. Οι ειδικές αυτές συσκευές θα πρέπει να μπορούν να ρυθμιστούν παράλληλα με το μέγεθος των 

παραγομένων σταγονιδίων. Κατ’ αυτό τον τρόπο  δημιουργούνται  σταγονίδια διαμέτρου από < 20 μm έως 80 μm, 

γεγονός που επιτρέπει την δυνατότητα χρήσης σε πολλές διαφορετικές περιπτώσεις χωρίς να δημιουργούνται 
συμπυκνώματα εντός των αεραγωγών. 

Θα χρησιμοποιηθεί  απολυμαντικό διάλυμα  (ενδεικτικού τύπου DALCO-100)   με βάση το διοξείδιο του χλωρίου, το 
οποίο μπορεί να καταστρέψει πολύ μεγάλο φάσμα μικροοργανισμών, συμπεριλαμβανομένων μυκήτων καθώς και των 

πολύ ανθεκτικών βακτηρίων  και της νόσου των λεγεωνάριων. Θα είναι απόλυτα συμβατό με θέματα απολύμανσης 
του HACCP-ISO 22000, εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ, Γενικό χημείο του κράτους καθώς και από το F.D.A και E.P.A 
(USA). 
Εργασίες σε οποιοδήποτε ύψος (στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται εφόσον απαιτείται η χρήση και  τοποθέτηση 
ικριωμάτων κ.λπ. που πληρώνονται με άλλο άρθρο.) 
 
Μονάδα: Κατ’ αποκοπή εργασία    

 
Άρθρα αναθεώρησης :  ΗΛΜ 34  100,00%  

 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΡΘΡΟΥ  

1. ΥΛΙΚΑ        
         
α) Πιστοποιημένες θυρίδες επίσκεψης, φίλτρα 
κ.λπ. υλικά ανοιγμένα στο τετρ. μέτρο.  

  1,20x1,2  = 1,44 €  

ΥΛΙΚΟ ΑΤΟΕ 273 ΣΧΕΤΙΚΟ  (Μ2)     
   Μικροϋλικά θυρίδων  0,30 του α    0,30x1,2  = 0,36 €  
         
2. ΕΡΓΑΣΙΑ        
         
α) Τεχνίτης    0,50x19,86  = 9.93 €  
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)     
β) Βοηθός    0,50x16,85  = 8.43 €  
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)     
Άθροισμα    1,44+0,36+9.93+8.43  = 20.16 €  
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   762 Μ2 Χ 20,16 = 15.358,11 €     
   

      

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤ’  ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ.  
Τιμή: 15.358,11  € ( ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  

ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ )  
 



ΑΤ 4.3.5 
ΑΤΗΕ  008537.001  

      Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής οποιωνδήποτε 

διαστάσεων, θηλυκωτός ή φλαντζωτός 
Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής οποιωνδήποτε διαστάσεων, θηλυκωτός ή 

φλαντζωτός κατασκευασμένος σύμφωνα με τους Αμερικάνικους κανονισμούς. Περιλαμβάνονται τα κάθε φύσεως 
ειδικά τεμάχια (καμπύλες, γωνίες, ταύ, S κλπ) οι κατευθυντήρες αέρα, τα διαφράγματα διαχωρισμού και ρυθμίσεως 

της ποσότητας του αέρα και τα στόμια λήψεως ή απορρίψεως αέρα, με τις ενισχύσεις από μορφοσίδηρο, και υλικά 
συνδέσεως, στερεώσεως και στεγανώσεως και την εργασία κατασκευής, εγκαταστάσεως και ρυθμίσεως    

Μονάδα: Kg  

 
Άρθρα αναθεώρησης :  ΗΛΜ 34  100,00%  

 
 

1. ΥΛΙΚΑ    =  

α) Λαμαρίνα γαλβανισμένη αυξημένη κατά 
10% για φθορά κλπ  

 1,10x1,0843  = 1,19 €  

ΥΛΙΚΟ ΑΤΟΕ 273  (Kg)     
Υλικά ενισχύσεων 0,15 του α   0,15x1,19  = 0,18 €  

     
2. ΕΡΓΑΣΙΑ    =  

α) Τεχνίτης  0,20x19,86  = 3,97 €  

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003  (h)     
β) Βοηθός   0,20x16,85  = 3,37 €  

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002  (h)     
Άθροισμα  1,19+0,18+3,97+3,37  = 8,71 €  

     

Τιμή: 8,71  € ( ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

ΑΤ 4.3.6 
ΑΤΗΕ   008537.003.005  

Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής με τα ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως, τα υλικά και τα 
μικροϋλικά και με την εργασία τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία  Ονομαστικής διαμέτρου 100 mm 

Μονάδα: m  

 
Άρθρα αναθεώρησης :  ΗΛΜ 35  100,00%  

 
Τιμή: 7,45  € ( ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  

 

ΑΤ 4.3.7 
ΑΤΗΕ   008537.003.007  

 Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής με τα ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως, τα υλικά και τα 
μικροϋλικά και με την εργασία τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία  Ονομαστικής διαμέτρου 125 mm 

Μονάδα: m  

 
Άρθρα αναθεώρησης :  ΗΛΜ 35  100,00%  

 
Τιμή: 9,31  € ( ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ )  

 
ΑΤ 4.3.8 

ΑΤΗΕ   008537.003.009  

   Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής με τα ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως, τα υλικά και τα 
μικροϋλικά και με την εργασία τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία  Ονομαστικής διαμέτρου 150 mm 

Μονάδα: m  
 

Άρθρα αναθεώρησης :  ΗΛΜ 35  100,00%  

 
Ανάλυση άρθρου 

Τιμή: 10,03  € ( ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 



ΑΤ 4.3.9 
ΑΤΗΕ  008537.003.011  

Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής με τα ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως, τα υλικά και τα 

μικροϋλικά και με την εργασία τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία  Ονομαστικής διαμέτρου 180 mm 
Μονάδα: m  

 
Άρθρα αναθεώρησης :  ΗΛΜ 35  100,00

%  
 

Ανάλυση άρθρου 

Τιμή: 12,14  € ( ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

ΑΤ 4.3.10 
ΑΤΗΕ   008537.003.012  

Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής με τα ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως, τα υλικά και τα 

μικροϋλικά και με την εργασία τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία  Ονομαστικής διαμέτρου 200 mm 
Μονάδα: m  

 
Άρθρα αναθεώρησης :  ΗΛΜ 35  100,00%  

 
Τιμή: 12,92  € ( ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ )  

 

ΑΤ 4.3.11 
ΑΤΗΕ   008539.002.002  

 Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή δοχείων με πλάκες υαλοβάμβακα πυκνότητας τουλάχιστον 40 kg/m3 που 
φέρουν επικάλυψη φύλλου αλουμινίου πάχους δέκα μικρών και ενισχυμένου με υαλοπίλημα επί χάρτου. Οι πλάκες 

επικολλούνται σε όλη την επιφάνεια και στεγανοποιούνται κατά τους αρμούς με αυτοκόλλητη πλαστική ταινία 

πλάτους 5 cm ή στερεώνονται στην επιφάνεια των αεραγωγών με βελόνες τύπου STICK-KLIPS και πλακίδια 
συγκρατήσεως της μονώσεως σε ποσότητα 5 τεμάχια ανά m2 δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με 

τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επικολλήσεως ή στερεώσεως της μονώσεως και την απαιτούμενη εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως  Πάχος πλακών 5 cm  

Μονάδα: m2  
 

Άρθρα αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40  100,00%  

 
Τιμή: 12,28  € ( ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  

 

ΑΤ 4.3.12 
ATHE 008541 ΣΧ1 Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού διαστάσεων 30 cm X30cm 

Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα 1-4 κατευθύνσεων με πτερύγια σταθερά ή κινητά και 
με εσωτερικό διάφραγμα, Διαστάσεων 30 cm X30 cm, από αλουμίνιο (πλήρες με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου 

του έργου και εργασία τοποθέτησης ρύθμισης και παράδοσης) 

Μονάδα: Τεμάχιο 
Άρθρα αναθεώρησης: ΗΛΜ36 100,00% 

Τιμή: 51,18 €     (ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ)  

 

ΑΤ 4.3.13 
ATHE 008541 ΣΧ2 Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού διαστάσεων 38cmX38cm 

Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα 1-4 κατευθύνσεων με πτερύγια σταθερά ή κινητά και 

με εσωτερικό διάφραγμα, Διαστάσεων 38cmX38cm, από αλουμίνιο (πλήρες με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του 
έργου και εργασία τοποθέτησης ρύθμισης και παράδοσης) 

Μονάδα: Τεμάχιο 

Άρθρα αναθεώρησης: ΗΛΜ36 100,00% 

Τιμή: 63,51 €     (ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ)  

 

ΑΤ 4.3.14 

ATHE 008541 ΣΧ3 Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού διαστάσεων 50cmX20cm 



Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα 1-4 κατευθύνσεων με πτερύγια σταθερά ή κινητά και 
με εσωτερικό διάφραγμα, Διαστάσεων 50cmX20cm, από αλουμίνιο (πλήρες με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του 

έργου και εργασία τοποθέτησης ρύθμισης και παράδοσης) 

Μονάδα: Τεμάχιο 

Άρθρα αναθεώρησης: ΗΛΜ36 100,00% 

Τιμή: 63,51 €     (ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ)  

ΑΤ 4.3.15 

ATHE 008541 ΣΧ4 Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού διαστάσεων 53cm X 53cm 

 Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα 1-4 κατευθύνσεων με πτερύγια σταθερά ή κινητά και 
με εσωτερικό διάφραγμα, Διαστάσεων 53cm X 53cm, από αλουμίνιο (πλήρες με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του 

έργου και εργασία τοποθέτησης ρύθμισης και παράδοσης) 
Μονάδα: Τεμάχιο 

Άρθρα αναθεώρησης: ΗΛΜ36 100,00% 

Τιμή: 86,35 €     (ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ)  

ΑΤ 4.3.16 

ATHE 008541 ΣΧ5 Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού διαστάσεων 65cm X 50cm 

Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα 1-4 κατευθύνσεων με πτερύγια σταθερά ή κινητά και 

με εσωτερικό διάφραγμα, Διαστάσεων 65cmX50cm, από αλουμίνιο (πλήρες με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του 

έργου και εργασία τοποθέτησης ρύθμισης και παράδοσης) 
Μονάδα: Τεμάχιο 

Άρθρα αναθεώρησης: ΗΛΜ36 100,00% 

Τιμή: 103,93 €     (ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ)  

ΑΤ 4.3.17 
ATHE 008541 ΣΧ6 Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού διαστάσεων 100cmX40cm 

Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα 1-4 κατευθύνσεων με πτερύγια σταθερά ή κινητά και 

με εσωτερικό διάφραγμα, Διαστάσεων 100cmX40cm, από αλουμίνιο (πλήρες με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του 
έργου και εργασία τοποθέτησης ρύθμισης και παράδοσης) 

Μονάδα: Τεμάχιο 

Άρθρα αναθεώρησης: ΗΛΜ36 100,00% 

Τιμή: 137,27 €     (ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ)  

ΑΤ 4.3.18 
ATHE 008541 ΣΧ7 Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού διαστάσεων 120cm X 50cm 

 Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα 1-4 κατευθύνσεων με πτερύγια σταθερά ή κινητά και 

με εσωτερικό διάφραγμα, Διαστάσεων 120cmX50cm, από αλουμίνιο (πλήρες με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του 
έργου και εργασία τοποθέτησης ρύθμισης και παράδοσης) 

Μονάδα: Τεμάχιο 

Άρθρα αναθεώρησης: ΗΛΜ36 100,00% 

Τιμή: 170,61 €     (ΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ)  

ΑΤ 4.3.19 
ATHE 008541 ΣΧ8 Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού διαστάσεων 950cm X 45cm 

Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα 1-4 κατευθύνσεων με πτερύγια σταθερά ή κινητά και 

με εσωτερικό διάφραγμα, Διαστάσεων 950cmX45cm, από αλουμίνιο (πλήρες με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του 
έργου και εργασία τοποθέτησης ρύθμισης και παράδοσης) 

Μονάδα: Τεμάχιο 

Άρθρα αναθεώρησης: ΗΛΜ36 100,00% 

Τιμή: 119,94 €     (ΕΚΑΤΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ)  

ΑΤ 4.3.20 

ATHE 008541 ΣΧ9 Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού διαστάσεων Φ12,5cm   



Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα 1-4 κατευθύνσεων με πτερύγια σταθερά ή κινητά και 
με εσωτερικό διάφραγμα, Διαστάσεων Φ12,5cm από αλουμίνιο (πλήρες με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του 

έργου και εργασία τοποθέτησης ρύθμισης και παράδοσης) 

Μονάδα: Τεμάχιο 

Άρθρα αναθεώρησης: ΗΛΜ36 100,00% 

Τιμή: 21,78 €     (ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ)  

ΑΤ 4.3.21 

ATHE 008541 ΣΧ10 Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού διαστάσεων Φ20cm 

Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα 1-4 κατευθύνσεων με πτερύγια σταθερά ή κινητά και 
με εσωτερικό διάφραγμα, Διαστάσεων Φ20cm από αλουμίνιο (πλήρες με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου 

και εργασία τοποθέτησης ρύθμισης και παράδοσης) 
Μονάδα: Τεμάχιο 

Άρθρα αναθεώρησης: ΗΛΜ36 100,00% 

Τιμή: 23,88 €     (ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ)  

ΑΤ 4.3.22 

ATHE 008541 ΣΧ11 Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού διαστάσεων Φ40,5cm 

Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα 1-4 κατευθύνσεων με πτερύγια σταθερά ή κινητά και 

με εσωτερικό διάφραγμα, Διαστάσεων Φ40,5cm από αλουμίνιο (πλήρες με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του 

έργου και εργασία τοποθέτησης ρύθμισης και παράδοσης) 
Μονάδα: Τεμάχιο 

Άρθρα αναθεώρησης: ΗΛΜ36 100,00% 

Τιμή: 111,28 €     (ΕΚΑΤΟ ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ)  

ΑΤ 4.3.23 
ΑΤΗΕ  8541.12 ΣΧ Πυροφραγμός (Fire Damper) oοποιασδήποτε διαμέτρου και διαστάσεων, από 

χαλυβδοέλασμα   

Θα  διαθέτει χειροκίνητο μηχανισμό (FCU) με ένδειξη για τη θέση της λεπίδας. Προαιρετικά θα μπορεί να 
προστεθεί διακόπτης (end- or begin range switch) για την σύνδεση του damper με πίνακα 

πυρανίχνευσης. Όταν η θερμοκρασία αγγίξει τους 72 οC θα σπάει εύτηκτος σύνδεσμος και του damper θα κλείνει. 
Όταν το damper κλείσει το περιεχόμενο κατάλληλο υλικό θα διογκώνεται και δημιουργεί ένα ασφαλές σφραγιστικό 

ενάντια στον ζεστό αέρα και τον καπνό. 

Θα διαθέτει φλάντζες σύνδεσης με αεραγωγούς oοποιασδήποτε διαμέτρου και διαστάσεων, σύμφωνα με τα πρότυπα 
ΝΕΝ 6077/ NBN 713-0 0 ~ EN 1366-2 ή ισοδύναμων. 

Μονάδα: Τεμάχιο 

Άρθρα αναθεώρησης: ΗΛΜ  36 100,00% 

Τιμή: 150,00 €     (ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ)  

 
ΑΤ 4.3.24 

ΑΤΗΕ   0Ν6107 Σιδηροκατασκευή από μορφοσίδηρο κάθε σχήματος και διατομής. 
 

      Σιδηροκατασκευή από μορφοσίδηρο κάθε σχήματος και διατομής διαμορφούμενη σε αναρτήρες θερμαντήρων, 
μεταλλακτών, κλιματιστικών μονάδων, σωλήνων κλπ., ή σε στηρίγματα συσκευών ή εξαρτημάτων εγκατάστασης, 

δηλ. μορφοσίδηρος και μικροϋλικά (ήλοι, κοχλίες, υλικά οξυγονοκολλήσεων, τσιμεντοκονίαμα, κλπ.) επι τόπου και 

εργασία κοπής, κατεργασίας, διάνοιξης οπών, κατασκευής και τοποθέτησης, με τις πλώσεις, συγκολλήσεις, διανοίξεις 
φωλεών, αγκυρώσεις σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου και πλήρους τοποθέτησης.   

Μονάδα: Kg  
Άρθρα αναθεώρησης: ΗΛΜ  5 100,00% 

Ανάλυση άρθρου 

Υλικά       
        

α. Μορφοσίδηρος   1,05x0,6225  = 0,65 €  

ΥΛΙΚΟ ΑΤΟΕ 266  (Kg)     
β. Μικροϋλικά 0,10 του α.   0,10x0,65  = 0,06 €  



Εργασία     =  
Τεχν.   0,10x19,86  = 1,99 €  

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003  (h)     

Βοηθ   0,10x16,85  = 1,68 €  
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002  (h)     

Άθροισμα   0,65+0,06+1,99+1,68  = 4,38 €  
Τιμή: 4,38  € ( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  

 
 

ΑΤ 4.4.1 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ ΟΝ9561.010 ΣΧ   Κεντρική  ψηφιακή μικροφωνική Μονάδα συνεδριακού συστήματος 
ενδεικτικού τύπου SENNHEISER AND-CU 

Κεντρική Μονάδα συνεδριακού συστήματος ενδεικτικού τύπου SENNHEISER AND-CU 
Κεντρική ψηφιακή Μονάδα διαχείρισης συνεδριακού συστήματος με τις παρακάτω τουλάχιστον Τεχνικές 

προδιαγραφές. 

- Μπορεί να διαχειριστεί και να τροφοδοτήσει μέχρι 40 μονάδες συνέδρων.  
- Δυνατότητα επέκτασης με εξτρά μονάδες τροφοδοσίας για μέχρι 400 μικρόφωνα.    

- Οθόνη LCD και μενού για προγραμματισμό λειτουργίας.  
- Διαθέτει ενσωματωμένο PC με προ εγκατεστημένο λογισμικό για τη διαχείριση του συστήματος. Διαχείριση των 

μικροφώνων των συμμετεχόντων μέσω γραφικού πάνελ και λίστας ονομάτων.  
- Τρόποι λειτουργίας των μικροφώνων, direct Access, Override, Request, Push to talk.  

- Επιλογή του μέγιστου αριθμού ταυτόχρονα ενεργοποιημένων μικροφώνων (μέχρι 10).  

- Camera control interface. 
- Δυνατότητα ψηφιακής ηχογράφησης της συνεδρίασης μέσω USB  

- Rack mount 2U.  
Συνδέσεις 

- 2 x RJ 45 για σύνδεση μικροφώνων συνέδρων  

- 1 x balanced XLR-3F inputs. 
- 1 x balanced XLR-3M output. 

- 2 x USB. 
- 1 x VGA 15pin out  

- 1 x Ethernet 10/100 
Η κεντρική Μονάδα θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένη και έτοιμη προς λειτουργία. 

Μονάδα: Τεμάχιο 

 
Τιμή: 3.590,00 

 

€ ( ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ )  

 

ΑΤ 4.4.2 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ ΟΝ9561.019 ΣΧ Ψηφιακό μικρόφωνο προέδρου ,πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς 
λειτουργία. ενδεικτικού τύπου SENNHEISER AND-C1 

Ψηφιακό μικρόφωνο προέδρου ενδεικτικού τύπου SENNHEISER AND-C1 
Επιτραπέζια ψηφιακή Μονάδα προέδρου με τις παρακάτω τουλάχιστον     Τεχνικές προδιαγραφές. 

Ενσωματωμένα 2 μεγάφωνα υψηλής πιστότητας που απενεργοποιούνται αυτόματα όταν ενεργοποιηθεί το 

μικρόφωνο.    
Ενσωματωμένος βραχίονας «gooseneck» μήκους 38cm με υπερκαρδιοειδές κάψα και φωτεινό δακτύλιο ένδειξης 

λειτουργίας. 
DSP EQ προσαρμοσμένο σε χρήση ομιλίας. 

- Διακόπτης on/off για το μικρόφωνο. 
- Διακόπτης προτεραιότητας προέδρου. 

- Διακόπτης ενεργοποίησης μικροφώνου συνέδρου με βάση τη λίστα αίτησης ομιλίας «requesttospeak» 

- Έξοδο ακουστικών 3.5 mm με ρύθμιση έντασης  
- Συνδέσεις RJ45 in/out. 

Ψηφιακό μικρόφωνο προέδρου πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία. 
Μονάδα: Τεμάχιο 

 

Τιμή: 565,00 
 

€ (ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ )  
 

 
ΑΤ 4.4.3  



ΑΤΗΕ ΝΕΟ ΟΝ9561.018 ΣΧ Ψηφιακό μικρόφωνο συνέδρου πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς 
λειτουργία ενδεικτικού τύπου SENNHEISER AND-D1 

 

Ψηφιακό μικρόφωνο συνέδρου ενδεικτικού τύπου SENNHEISER AND-D1 
Επιτραπέζια ψηφιακή Μονάδα συνέδρου με τις παρακάτω τουλάχιστον     Τεχνικές προδιαγραφές. 

Ενσωματωμένα 2 μεγάφωνα υψηλής πιστότητας που απενεργοποιούνται αυτόματα όταν ενεργοποιηθεί το 
μικρόφωνο.    

Ενσωματωμένος βραχίονας «gooseneck» μήκους 38cm με υπερκαρδιοειδές κάψα και φωτεινό δακτύλιο ένδειξης 
λειτουργίας. 

DSP EQ προσαρμοσμένο σε χρήση ομιλίας. 

- Διακόπτης on/off για το μικρόφωνο. 
- Έξοδο ακουστικών 3.5 mm με ρύθμιση έντασης  

- Συνδέσεις RJ45 in/out. 
Ψηφιακό μικρόφωνο συνέδρου πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία. 

Μονάδα: Τεμάχιο 

 
Τιμή: 545,00 

 

€ (ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ )  

 
 

ΑΤ 4.4.4 
ΑΤΗΕ ΝΕΟ ΟΝ9561.008 ΣΧ Ασύρματο μικρόφωνο χειρός, με την βάση στήριξης, πλήρως 

εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία. Ενδεικτικού τύπου SENNHEISER XSW-35 

Ασύρματο μικρόφωνο χειρός  ενδεικτικού τύπου SENNHEISER XSW-35 
Ασύρματο σετ μικροφώνου χειρός UHF, δυναμικό, καρδιοειδές με τις παρακάτω τουλάχιστον     Τεχνικές 

προδιαγραφές. 
Truediversity, 24MHz bandwidth, 8 bank, 12x preset συχνότητες / bank, 80Hz-16KHz, S/N 103dB(A), οθόνη LCD, 

 (πομπό + δέκτη), XLR/Jackout.  

High feedbackrejection 
Mute επιλογή για απόλυτο έλεγχο   

Συγχρονισμός μέσω RF remotechannel 
Ασύρματο μικρόφωνο χειρός πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία. 

Μονάδα: Τεμάχιο 
 

Τιμή: 315,00 

 

€ (ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ )  

 
 

ΑΤ 4.4.5 
ΑΤΗΕ ΝΕΟ ΟΝ9561.030 ΣΧ Ασύρματο μικρόφωνο  ρήτορα-πέτου ,με την βάση στήριξης, πλήρως 

εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία, ενδεικτικού τύπου SENNHEISER XSW-12. 

Ασύρματο μικρόφωνο πέτου ενδεικτικού τύπου SENNHEISER XSW-12 με τις παρακάτω τουλάχιστον     Τεχνικές 
προδιαγραφές. 

Ασύρματο σετ μικροφώνου πέτου UHF, με πομπό & πυκνωτική κάψα omni 
Truediversity, 24MHz bandwidth, 8 bank, 12x preset συχνότητες / bank, 80Hz-16KHz, S/N 103dB(A), οθόνη LCD, 

 (πομπό + δέκτη), XLR/Jackout. 

Mute επιλογή για απόλυτο έλεγχο   
Συγχρονισμός μέσω RFremote. 

Ασύρματο μικρόφωνο πέτου πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία. 
Μονάδα: Τεμάχιο 

 
Τιμή: 325,00 

 

€ (ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ )  

 

 
 

 
 

ΑΤ 4.4.6 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 0Ν9601.013 ΣΧ   Οθόνη touchscreen για τη διαχείριση του συνεδριακού συστήματος  
πλήρως εγκατεστημένη και έτοιμη προς λειτουργία ενδεικτικού τύπου NEC E232WMT. 

Οθόνη touchscreen για τη διαχείριση του συνεδριακού συστήματος ενδεικτικού τύπου NEC E232WMTμε τις 
παρακάτω τουλάχιστον     Τεχνικές προδιαγραφές. 



Τεχνολογία panel,  IPS TFT with W-LED backlight 
Διαγώνιος 23’’  

Format, 16:9 

Φωτεινότητα 250cd/m² 
Contrast Ratio 1000:1  

Response Time 5 ms 
Συνδέσεις: DVI-D, HDMI, USB ver 3.0, mini D-sub 15 pin 

Οθόνη touch screen πλήρως εγκατεστημένη και έτοιμη προς λειτουργία. 
Μονάδα:  Τεμάχιο 

 

Τιμή: 950,00 
 

€ (ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΤΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ )  
 

 
ΑΤ 4.4.7  

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 0Ν9562.006 ΣΧ Τελικός ενισχυτής ηχείων πλήρως εγκατεστημένος και έτοιμος προς 

λειτουργία. ενδεικτικού τύπου YAMAHA P-2500S. 
 

Τελικός ενισχυτής ηχείων ενδεικτικού τύπου YAMAHA P-2500Sμε τις παρακάτω τουλάχιστον     Τεχνικές 
προδιαγραφές. 

Τελικός ενισχυτής, ισχύς 2x390W@4ohms, 2x275W@8ohms, ρυθμιζόμενο crossover high&lowpass, fan ψύξης, 
Engine, XLR/TRS in/out, Speakon, 2U, 480x88x456mm, 14 Kg. 

Τελικός ενισχυτής ηχείων εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία. 

Μονάδα: Τεμάχιο 
 

Τιμή: 450,00 € (ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΜΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ )  
 

ΑΤ 4.4.8 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 0Ν9562.006.1 ΣΧ Επεξεργαστής ηχητικού συστήματος DSP  πλήρως εγκατεστημένο και 
έτοιμο προς λειτουργία ενδεικτικού τύπου  YAMAHA MTX-3+DCP-4V-4S. 

Επεξεργαστής ηχητικού συστήματος DSP ενδεικτικού τύπου YAMAHA MTX-3+DCP-4V-4S με τις παρακάτω 
τουλάχιστον     Τεχνικές προδιαγραφές. 

Ψηφιακό matrix mixer 26x8, 8xmic/line in + 2xstereo in + 8xline out, 16in/out via YDIF, SD card, feedback 
suppressor, auto gain control, ducker, ambient noise compensator 

8 balanced mic/line inputs (Euroblock) με 48V phantom power.   

2 stereo line inputs (RCA).  
8 balanced line outputs (Euroblock). 

SD Card Slot για  playback αρχείων  MP3/WAV.  
Προγραμματισμός «EventTimeScheduler» για αναπαραγωγής αρχείων μουσικής ανακοινώσεων ή συναγερμού. 

8 GPI in, 4 GPI out, RS232C και Ethernet για έλεγχο.  

Προγραμματισμός και έλεγχος μέσω λογισμικού «ΜΤΧ editor» με πληθώρα  «DSP system components» όπως, matrix 
mixers, equalizers, gates, compressors, auto gain control, feedback suppressor, priority processors, ducker, speaker 

processor και reverb/echo.  
Έλεγχος λειτουργίας μέσω ειδικών πάνελ τοίχου «DCP series», ή συστήματα ελέγχου όπως ΑΜΧ ή GRESTRON.  

Να παραδοθεί με πάνελ για ελέγχου του ήχου από το προεδρείο με 4 διακόπτες με ένδειξη LED και 4 περιστροφικά 

volume control.Επεξεργαστής ηχητικού συστήματος DSP εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία. 
Μονάδα: Τεμάχιο 

 
Τιμή:   1.830,00 € (ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ ) 

 

ΑΤ 4.4.9 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ  0Ν9562.010 ΣΧ Αναλογική κονσόλα ήχου 16 καναλιών  πλήρως εγκατεστημένη και έτοιμη 
προς λειτουργία ενδεικτικού τύπου YAMAHA MG-16. 

Αναλογική κονσόλα ήχου 16 καναλιών ενδεικτικού τύπου YAMAHA MG-16με τις παρακάτω τουλάχιστον Τεχνικές 
προδιαγραφές. 

Κονσόλα μίξης ήχου 16 καναλιών. 

8 είσοδοι  MIC/LINE με Combo XLR/Jack, κανάλια 1-8.  
2 είσοδοι MIC/LINE stereo με XLR/Jack, κανάλια 9-12.   

2 είσοδοι LINE stereo με RCA/Jack κανάλια 13-16.  
4 GROUP Buses + 1 Stereo Bus. 

4 AUX (συμπεριλαμβανομένου και του effect). 



Προενισχυτές μικροφώνου «D-PRE» τοπολογίας «Darlington». 
1-Knob compressors στα κανάλια 1-8. 

EQ 3 περιοχών για όλα τα κανάλια και με παραμετρικό στην μεσαία περιοχή για τα κανάλια 1-8. 

PAD switch στα κανάλια 1-8. 
Φίλτρο HPF 80 Hz, 12 dB/oct στα κανάλια 1-12. 

+48V phantom power για όλα τα κανάλια MIC. 
 Έξοδοι, 2x XLR balanced /Jack stereo, 4x group/jack, 4x Aux/jack, 2x monitor/jack, 1x 

headphones/jack. 
Αναλογική κονσόλα ήχου εγκατεστημένη και έτοιμη προς λειτουργία. 

Μονάδα: Τεμάχιο 

 
Τιμή: 450,00 € (ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΜΤΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ )  

 

ΑΤ 4.4.10 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ  0Ν9561.002.001 ΣΧ  Παθητικό ηχείο δύο δρόμων 150W πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο 
προς λειτουργία ενδεικτικού τύπου APART MASK-8F. 

Παθητικό ηχείο δύο δρόμων 150W ενδεικτικού τύπου APART MASK-8F με τις παρακάτω τουλάχιστον     Τεχνικές 
προδιαγραφές. 

Παθητικό ξύλινο ηχείο 2way, 1x8in, 1x1in,50Hz-25ΚHz, 
ισχύς dynamic 300W@8Ω, sens 90dB@1W/1m, max SPL 112dB, 

βάση τοίχου τύπου Π, polemount, προστασία «Auto-Reset 3-step Guard», 411x250x250mm, 9.75Kg. Χρώμα μαύρο.  

Παθητικό ηχείο δύο δρόμων εγκατεστημένο και έτοιμο  προς λειτουργία. 
Μονάδα: Τεμάχιο 

 
Τιμή: 330,00 € (ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ )  

 
ΑΤ  4.4.11 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 0Ν9601.012 ΣΧ Ρομποτική κάμερα HD PTZ πλήρως εγκατεστημένη και έτοιμη προς 
λειτουργία ενδεικτικού τύπου SONY SRG-300H. 

Ρομποτική κάμερα HD PTZ ενδεικτικού τύπου SONY SRG-300Hμε τις παρακάτω τουλάχιστον     Τεχνικές 
προδιαγραφές. 

Κάμερα CMOS 1080p/60 HDPTZ,  

30x Optical/12x Digital Zoom Lens 
Pan Angle,  +/- 170 degrees  

Tilt Angle, +90 degrees / -20 degrees 
16 presets 

VISCA protocol with built-in IP control 

Camera Control Interface: RJ-45 / RS-232C / RS-422 
Ρομποτική κάμερα HDPTZ πλήρως εγκατεστημένη και έτοιμη προς λειτουργία. 

Μονάδα: Τεμάχιο 
 

Τιμή: 2.750,00 € (ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ ) 

 
ΑΤ  4.4.12 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 0Ν9730.004 ΣΧ  Μονάδα μεταφοράς σήματος HDMI και RS-232 με καλώδιο UTP πλήρως 
εγκατεστημένη και έτοιμη προς λειτουργία ενδεικτικού τύπου KRAMER TP-573, TP-574. 

Μονάδα μεταφοράς σήματος HDMI και RS-232 με καλώδιο UPT ενδεικτικού τύπου KRAMER TP-573, TP-574με τις 
παρακάτω τουλάχιστον     Τεχνικές προδιαγραφές. 

Twistedpair transmitter και receiver για μεταφορά σημάτων HDMI, bidirectional RS−232 και infraredsignals μέσω 

ενός καλωδίου CAT6.  
Supports HDMI and HDCP. 

Μονάδα μεταφοράς σήματος HDMI και RS-232 με καλώδιο UPT πλήρως εγκατεστημένη και έτοιμη προς λειτουργία 
Μονάδα: Τεμάχιο ( SET) 

Τιμή: 245,00 € (ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ ) 

 
ΑΤ  4.4.13 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ  0Ν9733.002 ΣΧ  Μονάδα 4x4 HDMI Matrix Switcher πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς 
λειτουργία. 

Μονάδα 4x4 HDMI Matrix Switcher με τις παρακάτω τουλάχιστον     Τεχνικές προδιαγραφές. 



Μονάδα 4x4 HDMI Matrix Switcher για τη διανομή των καμερών στο σύστημα προβολής και τις οθόνες. RS−232 για 
έλεγχο από σύστημα ελέγχου  

Μονάδα 4x4 HDMI Matrix Switcher πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία. 

Μονάδα: Τεμάχιο  
 

Τιμή: 2.000,00€ (ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ ) 
 

ΑΤ  4.4.14  
ΑΤΗΕ ΝΕΟ  0Ν9601.012.01.ΣΧ  Μονάδα ελέγχου καμερών πλήρως εγκατεστημένη και έτοιμη προς 

λειτουργία ενδεικτικού τύπου AMX. 

Μονάδα ελέγχου καμερών ενδεικτικού τύπου AMX με τις παρακάτω τουλάχιστον     Τεχνικές προδιαγραφές. 
Μονάδα ελέγχου καμερών για την αυτόματη διαχείριση των καμερών σε σχέση με το ενεργοποιημένο μικρόφωνο. 

Σε κάθε μικρόφωνο θα αντιστοιχεί προκαθορισμένη κάμερα όπου όταν γίνεται η ενεργοποίηση του αυτόματα θα 
προβάλλεται στο σύστημα προβολής και στις οθόνες. 

Μονάδα ελέγχου καμερών εγκατεστημένη και έτοιμη και έτοιμη προς λειτουργία.  

Μονάδα: Τεμάχιο 
 

Τιμή: 2.900,00€ (ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ ) 
 

4.4.15  
ΑΤΗΕ ΝΕΟ  0Ν9601.014 ΣΧ   Μονάδα καταγραφής σήματος καμερών HD πλήρως εγκατεστημένη και 

έτοιμη προς λειτουργία. 

Μονάδα καταγραφής σήματος καμερών HD με τις παρακάτω τουλάχιστον     Τεχνικές προδιαγραφές. 
Αυτόνομη rack mount Μονάδα καταγραφής format SD και HD video formats μέχρι 1080p30. 

Συνδέσεις 
Input 

1 x 10-bit SD/HD/3G-SDI 

1 x HDMI  
Output 

2 x 10-bit SD/HD/3G-SDI  
1 x HDMI  

Me δύο δίσκους SSD 500GB για αδιάλειπτη εγγραφή 2 x 2.5" SATA 3Gb/s.  
2.0 interface. 

Recorder Configuration 

Front panel configurable  
Μονάδα καταγραφής σήματος καμερών HD εγκατεστημένη και έτοιμη και έτοιμη προς λειτουργία.  

Μονάδα: Τεμάχιο 
 

Τιμή: 1.900,00€ (ΧΙΛΙΑΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ ) 

 
Α.Τ 4.4.16  

ΑΤΗΕ ΝΕΟ  0Ν9601.011 ΣΧ   Σύστημα προβολής HD πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία 
ενδεικτικού τύπου NEC PA-522U+NP13ZL. 

Σύστημα προβολής HD ενδεικτικού τύπου με τις παρακάτω τουλάχιστον     Τεχνικές προδιαγραφές. 

NEC PA-522U + ΝP13ZL 
LCD, (16:10), με φακό zoom 1.5-3.0 : 1  

Πραγματική ανάλυση 1920x1200 (WUXGA) φωτεινότητα 5200 ANSI Lumen, Contrast Ratio 5000:1, υποστήριξη 
εικόνας μέχρι 4Κ. 

Φωτεινότητα 7200 ANSI Lumen, Contrast Ratio 5000:1. 
Λάμπα 350 W AC με διάρκεια ζωής 3000 ώρες (4000 σε EcoMode). 

Προαιρετικά 6 διαφορετικοί φακοί με manual zoom/focus, και lenss hift vertical/horizontal. 

Θόρυβος [dB (A)] 32/39 (Eco / Normal). Ηχείο [W] 1x10 (mono).  
Εγγύηση 3 χρόνια (πανευρωπαϊκά), λάμπα για 6 μήνες/1000 ώρες. ΧΩΡΙΣΦΑΚΟ. 

Συνδεσιμότητα: 
Input:  

1 x 5BNC, shared with Component Signal (YPbPr) 

1 x Mini D-sub 15-pin component. 
1 x DisplayPort 

1 x HDBaseT / Ethernet 
2 x HDMI με HDCP. 



2 x 3.5 mm Stereo audio Mini Jack. 
1 x D-Sub 9 pin (RS-232), 

1 x Type A (USB 2.0 high speed) 

Output: 
1 x HDMI 

1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable) 
1 x Mini DIN 3pin 3D Sync Output  

Σύστημα προβολής HD πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία.  
Μονάδα: Τεμάχιο 

 

Τιμή: 4.700,00€ (ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ ) 
 

 
Α.Τ 4.4.17 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ  0Ν9601.007 ΣΧ   Ηλεκτρική οθόνη προβολής 4x2,5 πλήρως εγκατεστημένη και έτοιμη προς 

λειτουργία. 
Ηλεκτρική οθόνη προβολής 4x2.5 με τις παρακάτω τουλάχιστον     Τεχνικές προδιαγραφές. 

Ηλεκτροκίνητη οθόνη με πανί Mattwhite και πλαίσιο. 
Διαστάσεις οθόνης (400cm x 240cm) 

Διαστάσεις θέασης (Π x Υ) (390cm x219.5cm). 
Με περιμετρικά μαύρα περιθώρια και ασύρματο τηλεχειριστήριο. 

Ηλεκτρική οθόνη προβολής 4x2.5πλήρως εγκατεστημένη και έτοιμη προς λειτουργία. 

Μονάδα: Τεμάχιο  
 

Τιμή: 3.100,00€ (ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ ) 
 

Α.Τ 4.4.18 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ  0Ν9601.011.01 ΣΧ  Μηχανισμός απόκρυψης συστήματος προβολής στην οροφή 
πλήρως εγκατεστημένος και έτοιμος προς λειτουργία. 

Μηχανισμός απόκρυψης συστήματος προβολής  στην οροφή με τις παρακάτω τουλάχιστον     Τεχνικές 
προδιαγραφές. 

Μέγιστο βάρος φόρτωσης (προβολέας + καπάκι οροφής) έως 20kg 
Για προβολείς με διαστάσεις  κατάλληλες για το σύστημα προβολής  

Διαδρομή τουλάχιστον 70 εκατοστά. 

Ηλεκτροκίνητος μηχανισμός 220V με ασύρματο τηλεχειριστήριο. 
Μηχανισμός απόκρυψης συστήματος προβολής  πλήρως εγκατεστημένος και έτοιμος προς λειτουργία. 

Μονάδα: Τεμάχιο  
 

Τιμή: 2.800,00€ (ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ ) 

 
 

Α.Τ 4.4.19 
ΑΤΗΕ ΝΕΟ  0Ν9601.003.001 ΣΧ  Επαγγελματικό monitor HD 50" με βάση τοίχου πλήρως εγκατεστημένο 

και έτοιμο προς λειτουργία  ενδεικτικού τύπου NEC E505. 

Επαγγελματικό monitor HD 50’’ με βάση τοίχου ενδεικτικού τύπου NEC E505 
Επαγγελματικό monitor 50''με τις παρακάτω τουλάχιστον     Τεχνικές προδιαγραφές. 

Πραγματική ανάλυση 1980x1080, φωτεινότητα 300 cd/m², Contrast Ratio 5000:1. 
Συνδεσιμότητα: 

Input 
• 1 x D-sub 15 pin 

• 3 x HDMI. 

• RS-232C (9-pin D-sub). 
Output 

• Digital Spdif. 
USB Viewer για αναπαραγωγή αρχείων JPEG. 

Audio settings with equalizer. 

Colour temperature mode. 
Energy saving picture mode. 

Mac and Windows compatible. 
Retail picture mode. 



Scheduler. 
Remote Control IR. 

VESA Mounting. 

Integrated Speakers (10 W + 10 W)Επαγγελματικό monitor HD 50" με βάση τοίχου πλήρως εγκατεστημένο και 
έτοιμο προς λειτουργία.  

Μονάδα: Τεμάχιο  
 

Τιμή: 1.400,00€ (ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ ) 
 

 

Α.Τ 4.4.20 
ΑΤΗΕ ΝΕΟ  0Ν9561.001.003 ΣΧ    Ηχείο οροφής πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία. 

Ηχείο οροφής με τις παρακάτω τουλάχιστον     Τεχνικές προδιαγραφές. 
Παθητικό πλαστικό ηχείο ψευδοροφής 2way, 8΄΄. 

50Hz-20KHz, ισχύςdynamic 60W@8Ω, sens 90dB@1W/1m, maxSPL107dB,  

Χρώμα λευκό. 
Ηχείο οροφής πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία. 

Μονάδα: Τεμάχιο  
 

Τιμή: 120,00€ (ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ ) 
 

Α.Τ 4.4.21 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ  0Ν9562.006.01 ΣΧ  Ενισχυτής ηχείων οροφής πλήρως εγκατεστημένος και έτοιμος προς 
λειτουργία. 

Ενισχυτής ηχείων οροφής με τις παρακάτω τουλάχιστον Τεχνικές προδιαγραφές. 
Τελικός ενισχυτής ισχύος 2x370W@4ohms. 

Με ρυθμιζόμενο crossover high & low pass. 

Συνδέσεις XLR/TRS in/out καιSpeakon 
Rack mount 2U 

Ενισχυτής ηχείων οροφής πλήρως εγκατεστημένος και έτοιμος προς λειτουργία. 
Μονάδα: Τεμάχιο  

 
Τιμή: 600,00€ (ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ ) 

 

Α.Τ 4.4.22 
ΑΤΗΕ ΝΕΟ 0Ν9631 ΣΧ.   Σύνδεση καλωδιώσεων ηλεκτρονικών  μηχανημάτων 

 
Στο παρόν συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά καλώδια, βύσματα, κ.λπ.  που απαιτούνται για την 

σύνδεση των ηλεκτρονικών μηχανημάτων ήχου, εικόνας και μεταφοράς δεδομένων, σύμφωνα με της οδηγίες των 

οδηγιών των μηχανημάτων των κατασκευαστριών εταιρειών του ΑΤ 4.4 από πιστοποιημένο εξειδικευμένο συνεργείο.  
Όλα τα υλικά θα είναι  εξαιρετικής ποιότητας και άριστων τεχνικών προδιαγραφών.  

Παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ 

Μονάδα: Τεμάχιο  
 

Τιμή: 5.000,00€ (ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ ) 
  

ΑΤ 4.5.1 
ΑΤΗΕ ΝΕΟ  8531.8.ΣΧ Κλιματιστική Μονάδα Inverter τύπου ντουλάπας εσωτερική - εξωτερική Μονάδα 

τουλάχιστον 24.000 BTU συμπεριλαμβάνονται οι καλωδιώσεις. 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 100% 
Τοπική κλιματιστική Μονάδα δαπέδου (ντουλάπα) τύπου Inverter ψυκτικής απόδοσης : 

Ψύξη: έως 24.000 Btu/h Θέρμανση: έως 24.000 Btu/h. 
Ενεργειακή κλάση A 

Τύπος Λειτουργίας : Ιnverter 

Ψυκτική απόδοση (Btu/h) : έως 24.000 
Θερμική απόδοση (Btu/h) :24.000  

Ενεργειακή Κλάση Ψύξης : A 
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης : A 



Υγραντήρας :ναι 
Ιονιστής : ναι 

Αφύγρανση : ναι 

Φιλικό προς το περιβάλλον : ναι 
Διαστάσεις εσωτερικής Μονάδας ΠχΒχΥ περίπου 0,60χ0,40χ1,90 

Εγγύηση Προμηθευτή : 2 έτη για τα μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 5 έτη για το συμπιεστή και 
τα λοιπά εξαρτήματα αυτοματισμού, 

Γενικά περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, όργανά, εξαρτήματα και μικροϋλικά και εργασία 
τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. 

Τιμή για ένα τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου 

 
Μονάδα: Τεμάχιο  

 
Τιμή: 2.500,00 € (ΔΥΟΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ ) 

 

ΑΤ 4.5.2 
ΑΤΗΕ ΝΕΟ  8531.7.ΣΧ   Κλιματιστική Μονάδα Inverter επίτοιχη εσωτερική - εξωτερική Μονάδα 

τουλάχιστον 24.000 BTU συμπεριλαμβάνονται οι καλωδιώσεις. 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 100% 

 
Τοπική κλιματιστική Μονάδα τύπου Inverter ψυκτικής απόδοσης: 

Ψύξη: έως 24.000 Btu/h Θέρμανση: έως 24.000 Btu/h. 

Ενεργειακή κλάση A+ 
Τύπος Λειτουργίας : Ιnverter 

Ψυκτική απόδοση (Btu/h) : 24.000 
Θερμική απόδοση (Btu/h) : 24.000  

Ενεργειακή Κλάση Ψύξης : A 

Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης : A 
Υγραντήρας : ναι 

Ιονιστής : ναι 
Αφύγρανση : ναι 

Φιλικό προς το περιβάλλον : ναι 
Εγγύηση Προμηθευτή : 2 έτη για τα μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 5 έτη για το συμπιεστή και 

τα λοιπά εξαρτήματα αυτοματισμού, 

Γενικά περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, όργανά, εξαρτήματα και μικροϋλικά και εργασία 
τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. 

Τιμή για ένα τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου 
 

Μονάδα: Τεμάχιο   

 
Τιμή: 1.500,00 € (ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ ) 

 
 ΑΤ 4.6.1 

ΑΤΗΕ   ΟΝ9000.007.001  Επισκευή υδραυλικού ανελκυστήρα τριών στάσεων . 

 
 Για την επισκευή ανελκυστήρα προσώπων 6 ατόμων - 3 στάσεων και την συμμόρφωσή του σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81-2 και ειδικότερα: 
1. Αντικατάσταση των Πινάκων  Χειρισμού απλού χειρισμού με διακόπτες , Επιτηρητή Φάσεων , Φωτισμό 

Ασφαλείας , BUS DOOR θαλάμου , Χρονικά Εξωτερικών Κλήσεων – Διαδρομής – Προστασίας Μαγνήτη και Φωτισμού 
και 3 Ηλεκτρονόμους Ισχύος και Θερμικό Προστασίας Ηλεκτροκινητήρα   

2. Αντικατάσταση Ολισθητήρων Αντιβάρου 

3. Αντικατάσταση της Τροχαλίας της Μηχανής λόγω μεγάλης φθοράς και έλλειψης επαρκούς πρόσφυσης στα 
λούκια των συρματόσχοινων   

4. Αντικατάσταση των Φρένων της Μηχανής. 
5. Αντικατάσταση του  Κουζινέτου Εδρασης, Ρεκτιφιέ στον Άξονα, αλλαγή Λαδιών και Επαναστήριξη της Μηχανής  

6. Αντικατάσταση των Ασφαλειο Διακοπτών Κίνησης και Φωτισμού 

7. Αντικατάσταση του Δαπέδου του Θαλάμου με την προσθήκη 2 σπαστών stop στις άκρες προς αποφυγή 
ατυχημάτων μαγκώματος στις πόρτες  

8. Αντικατάσταση της Ρεβιζιόν στην οροφή του θαλάμου με κόστος 
- Πιστοποίηση αυτού από εξουσιοδοτημένο φορέα πιστοποίησης 



και οποιεσδήποτε άλλες μη αναφερόμενες εργασίες οι οποίες θα διαπιστωθεί ότι είναι απαραίτητες για την ασφαλή 
λειτουργία του ανελκυστήρα σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα,  δηλ. προμήθεια και προσκόμιση όλων των υλικών, 

προέλευσης εξωτερικού και εσωτερικού, συμπεριλαμβανόμενων όλων των δαπανών μεταφοράς και προμήθειας 

αντιπροσώπου, με την εργασία εγκατάστασης, εργασιών σύνταξης σχεδίων, έκδοση άδειας λειτουργίας, κατασκευής 
ικριωμάτων, δοκιμών κλπ μέχρι παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

Θέση κύρια είσοδος Δημαρχείου Ιθάκης 12 Γέρακας.  
 

Μονάδα: Τεμ.  
    

Τιμή: 12.000,00  € ( ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  )  

 
 

ΓΕΡΑΚΑΣ  17/10/2016 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  17/10/2016 
Συντάχθηκε Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. 

Δήμου Παλλήνης 

 

 

Τσούκα Σταματία 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 

Παπαϊωάννου Βασίλειος 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

 

 

Λιόγας Νικόλαος 

Αρχιτέκτων- Πολιτικός Μηχανικός 
 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ» 
ΑΡ. ΜΕΛ.:  05/ 2016 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της Συγγραφής 
Η συγγραφή αυτή αφορά την εκτέλεση του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», αρ. μελ. 05/2016. 

   
Άρθρο 2ο - Διατάξεις που ισχύουν 

Για την εκτέλεση της σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147/2016) και κάθε ισχύουσα περί 
δημοτικών έργων διάταξη της Ελληνικής Νομοθεσίας. 

 

Άρθρο 3ο - Εγκύκλιοι Προδιαγραφές 
Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών και Κοινοτικών έργων ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του 

Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες για το είδος του έργου, που εκτελείται, τεχνικές προδιαγραφές 
του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, στο τιμολόγιο 

και στο τεύχος Προδιαγραφών. 
 

Άρθρο 4ο - Σειρά ισχύος τευχών δημοπράτησης και λοιπών στοιχείων της μελέτης 

Τα οριζόμενα σαν συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας, με βάση τα οποία θα γίνει η εκτέλεση του έργου, είναι τα 
παρακάτω και σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως 

κατωτέρω : 
1. Η Σύμβαση. 

2. Η Διακήρυξη. 

3. Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ. 

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 

8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες που τυχόν 

θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. 
10. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

 
Άρθρο 5ο - Προθεσμία περάτωσης 

Ορίζεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή την Διακήρυξη. 

 
Άρθρο 6ο - Χρονοδιάγραμμα κατασκευής - Πρόοδος έργου 

α) Ο ανάδοχος με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες και μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στα 
συμβατικά τεύχη, συντάσσει και υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου και πάντως ανά ημερολογιακό εξάμηνο τις εργασίες που προβλέπονται να 

εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με την μορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει την πιο πάνω 
χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και σχετική 

έκθεση. 
β) Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται για συμβάσεις έργων που στις Δημοπρασίες τους καλούνται και εγγεγραμμένες 

Επιχειρήσεις στα Νομαρχιακά Μητρώα. Στις περιπτώσεις αυτές η υπηρεσία κοινοποιεί πίνακες εργασιών που θα 
εκτελεσθούν. 

γ) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει εργατικά χέρια και μηχανικά μέσα και να εφαρμόζει υπερωρίες, νυκτερινά 

συνεργεία και εργασία στις εξαιρέσιμες ημέρες αν έτσι απαιτεί η καλή και εμπρόθεσμή εργασία του έργου, χωρίς να 
δικαιούνται καμιά πρόσθετη αποζημίωση από τον λόγο αυτό. 

Η Υπηρεσία μπορεί σε κάθε στιγμή να απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των συνεργιών, τις υπερωρίες 
και τον αριθμό των μηχανημάτων, αν κρίνει ότι ο ρυθμός της προόδου του έργου, δεν είναι ικανοποιητικός. 



Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί λεπτομερές ημερολόγιο εργασίας και καιρικών συνθηκών που να υπογράφεται από 
αυτόν και εκπρόσωπο της Υπηρεσίας αν αυτή το απαιτήσει, σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν.4412/2016. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του να διαθέτει στην Υπηρεσία επίβλεψης του έργου, οποτεδήποτε του ζητηθεί και 

οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα ή ώρα, από την εγκατάσταση ως την παραλαβή, επιβατικό αυτοκίνητο για επίσκεψη των 
έργων. 

 
Άρθρο 7ο - Περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου 

Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως τελειωμένων εργασιών, χωρίς να δικαιούται ο ανάδοχος καμιά 
άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε μίας από αυτές. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω σε κάθε μία από τις τιμές του τιμολογίου περιέχονται : 

α) Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε εργασίας δηλ. μισθώματα, καύσιμα 
και λιπαντικά που απαιτούνται ή λόγω ημεραργιών επιβάρυνση από οποιαδήποτε αιτία, οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς 

επί τόπου και επιστροφές των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκαταστάσεως και ασφάλιστρα του. 
β) Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και μηχανικού εξοπλισμού από εργοδηγούς, χειριστές, 

μηχανοτεχνίτες, τεχνίτες ειδικευμένους, ανειδίκευτους εργάτες για ημερομίσθια τους, ημεραργίες, ασφαλίσεις, ώρες 

αργίας, έκτακτες χρηματικές αποδοχές κ.λπ. 
γ) Οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται για κάθε είδος εργασίας με τις φορτοεκφορτώσεις και τις μεταφορές τους με 

κάθε μέσο από τον τόπο παραλαβής ή προμήθειας, στον τόπο των έργων καθώς και κάθε είδους υλικό που δεν 
ονομάζεται ρητά, αλλά πιθανό να χρειασθεί για την πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας. 

δ) Οι δαπάνες καθυστερήσεων από εργοταξιακές δυσχέρειες λόγω παρουσίας αγωγών κοινής ωφέλειας ή παρεμβάσεως 
των Οργανισμών κοινής Ωφέλειας, καθώς και οι επιβαρύνσεις λόγω των υφισταμένων συνθηκών κυκλοφορίας και των 

δημιουργουμένων από αυτές κωλυμάτων και δυσχερειών, ως και της τυχόν μειωμένης απόδοσης μηχανημάτων και 

εργατοτεχνιτών . 
ε) Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφαλίσεων των υλικών και αποζημιώσεις για την προσωρινή κάλυψη εκτάσεων για 

μεταφορά ή αποθήκευσή τους. 
στ)Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών. 

ζ) Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 

εργασίας στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του τιμολογίου. 
Κάθε αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να θεμελιωθεί κατόπιν είτε για τις ποσότητες και τις αποστάσεις 

μεταφοράς των υλικών που απαιτούνται για κάθε εργασία, είτε στις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε για τις τιμές των 
ημερομισθίων και υλικών μετά την συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό. 

 
Άρθρο 8ο - Ποσοστό γενικών εξόδων και όφελος του αναδόχου 

Στην έννοια του, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Π.Δ. 609/85 και τον Ν. 3669/08 περί κύρωσης κωδικοποίησης 

νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν.4070/2012, Ν. 4071/2012, 
Ν.4146/2013 και Ν.4412/2016 ποσοστού εξόδων και όφελος του αναδόχου, που καταβάλλεται στην αξία των εργασιών 

που θα εκτελεσθούν με τις τιμές που ισχύουν οι τιμές μονάδος ή των απευθείας δι’ αυτεπιστασίας εκτελουμένων έργων 
περιλαμβάνονται : 

α) Οι δαπάνες ιατρικής περιθάλψεως γενικά του προσωπικού του ανάδοχου και οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία 

των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση κ.λπ.) 
β) Τα έξοδα συμμετοχής στο διαγωνισμό συνάψεως συμβάσεως, εγκαταστάσεως εκτελέσεως και παραλαβής των έργων. 

γ) Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγυήσεως, τόκοι κινήσεως κεφαλαίων και άλλες κάθε φύσεως επιβαρύνσεις. 
δ) Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής των υλικών και δοκιμών γενικά για την παράδοση των έργων 

σε κανονική λειτουργία. 

ε) Έξοδα ασφαλίσεως ή αποζημιώσεως ατυχημάτων του προσωπικού του εργολάβου και κάθε φύσεως αποζημιώσεις προς 
τρίτους. 

στ) Έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκομίσεως των προϊόντων σε θέση που επιτρέπεται από την 
Αστυνομία. 

ζ) Κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι αναγκαία για την ορθή, έντεχνη και σύμφωνα με τα συμβατικά 
στοιχεία, εκτέλεση των εργασιών που απαιτείται για την τακτοποίηση των έργων από κάθε πλευρά σχετικά. 

η) Το όφελος του αναδόχου. 

 
Άρθρο 9ο - Ποιότητα υλικών - έλεγχος αυτών – δείγματα 

Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντιστοίχων τεχνικών προδιαγραφών. 
Δείγματα των υλικών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν από την χρησιμοποίηση τους. 

Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση υλικά δεν πληρούν τις απαιτήσεις των 

προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα διατάσσεται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία η μη χρησιμοποίηση των υλικών. 
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν χρησιμοποιούνται, αν δεν κριθεί η καταλληλότητα τους μετά εργαστηριακό έλεγχο 

πού γίνεται στα Κρατικά εργαστήρια. Η δαπάνη για τον έλεγχο προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και βαρύνει αυτόν. 
 



Άρθρο 10ο - Προέλευση Υλικών 
Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή άλλων υλικών, που δεν 

προέρχονται από το εμπόριο εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην σύμβαση. Οι πηγές αυτές πριν από την χρησιμοποίηση 

τους πρέπει να εγκριθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, που μπορεί να απαγορεύει την χρήση ακατάλληλων ή 
απρόσφορων για τα έργα πηγών. 

 
Άρθρο 11ο - Μηχανικός εξοπλισμός 

Ο μηχανικός εξοπλισμός που τυχόν απαιτείται για την εκτέλεση του έργου προβλέπεται και καθορίζεται κάθε φορά στην 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

Ο εξοπλισμός αυτός εάν δεν διατίθεται από τον ανάδοχο, θα ευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες δικές του χωρίς να 

αναλαμβάνει η Υπηρεσία καμία υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά με αυτό. 
 

Άρθρο 12ο - Πρόβλεψη ατυχημάτων - Σήμανση κατά την εκτέλεση των εργασιών 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών 

για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του φορέα του έργου ή σε οιονδήποτε τρίτο και για 

λήψη μέτρων προστασίας του  περιβάλλοντος. 
Σχετικά με την λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική 

ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. 
Επίσης είναι υποχρεωμένος για σύνταξη του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) 

ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
Π.Δ.305/96 και την εγκύκλιο 30/2000 (Υ.Α.433/19-09-2000 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1176/22-09-2000/Β). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται εργασίες, να τοποθετεί τα 

απαιτούμενα σήματα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ.502/1-7-2003 (ΦΕΚ 946 Β/9-7-2003) 
Υπουργική Απόφαση και στο εγκριθέν με αυτήν τεύχος της Τεχνικής Προδιαγραφής. 

Διαταγές της Υπηρεσίας σχετικά με την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρμόζονται με ευθύνη και δαπάνη του ανάδοχου. 
Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για παροχή πρώτων βοηθειών . 

Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που οφείλεται στη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. 

Για τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις αφενός της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και αφετέρου της Αναδόχου Εργοληπτικής 
Επιχείρησης, ως προς τα θέματα ασφάλειας έχει εφαρμογή η εγκύκλιος 27 με Α.Π. ΔΕΕΠΠ/208/12-10-2003 του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 
 

Άρθρο 13ο - Φόροι, τέλη και κρατήσεις 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά τον 

χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Τυχόν μεταγενέστερες αυξομειώσεις αυξομειώνουν αντίστοιχα το 

οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τον φόρο εισοδήματος ή τις παρακρατήσεις, έναντι 
του φόρου αυτού. 

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας ( Φ.Π.Α. ) βαρύνει τον κύριο του έργου. 
 

Άρθρο 14ο - Μελέτη συνθηκών του έργου 

Η έννοια της επιδόσεως της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε υπόψη κατά την σύνταξή της, τις γενικές 
και τοπικές συνθήκες του έργου, δηλαδή την θέση του έργου και μερών του, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, 

τη διάθεση, τη διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών προσπέλασης, την ευχέρεια 
εξευρέσεως εργατικών χειρών, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος, τις καιρικές συνθήκες τη σχετική περιοδικότητα των 

ρευμάτων και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες, τα ζητήματα που μπορούν να προκύψουν και που 

μπορούν κατά οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν το κόστος των έργων και ότι τα έργα θα εκτελεσθούν κατά την 
σύμβαση προς την οποίαν σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί. 

 
Άρθρο 15ο - Φύλαξη υλικών έργων, κατασκευών που υπάρχουν και μέσων προστασίας βλαστήσεως 

α) Ο ανάδοχος φυλάγει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και μέσα πού έχει στα χέρια του, καθώς και τις 
εργασίες που εκτελεί. Σχετικές διαταγές της Υπηρεσίας εκτελούνται από αυτόν και σε αντίθετη περίπτωση τα μέτρα 

φυλάξεως, προστασίας ή διατηρήσεως παίρνονται από την υπηρεσία και οι αντίστοιχες δαπάνες καταλογίζονται σε βάρος 

του αναδόχου. 
β) Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει τα ενδεικνυόμενα μέτρα φυλάξεως και προστασίας των κοντά στα έργα που εκτελούνται 

κάθε φύσεως κοινωφελών έργων για πρόληψη ζημιών, σε αυτό ή διακοπής της λειτουργίας τους. 
Ζημιές που προκαλούνται από αμέλεια του ανάδοχου, επανορθώνονται αμέσως από αυτόν, αλλιώς η επανόρθωση γίνεται 

από την υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 

γ) Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την βλάστηση που υπάρχει και καλλιεργημένες εκτάσεις στην περιοχή του 
έργου που εκτελείται και ευθύνεται για την κοπή δένδρων, θάμνων και καταστροφή φυτείας που δεν είναι απαραίτητη για 

την εκτέλεση του έργου που ανέλαβε.  
 



Άρθρο 16ο - Κρατήσεις 
Το έργο χρηματοδοτείται από………………………………. και  συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έτους 2016 

(Κ.Α…………………) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, σύμφωνα με την κείμενη, σε κάθε 

τιμολόγηση, ισχύουσα νομοθεσία. 
Επίσης ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες ασφαλιστικές διαφορές. 

 
Άρθρο 17ο - Λογαριασμοί ( Πιστοποιήσεις) – Πληρωμές 

Οι λογαριασμοί θα εκδίδονται για το 20% τουλάχιστον του συμβατικού αντικειμένου και δεν περιλαμβάνουν ημιτελείς 
εργασίες. 

Εφόσον δεν έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία αποτελέσματα υλικών (σκυρόδεμα, ασφαλτικό, αμμοχάλικο, υλικό 

οδοστρωσίας κ.λπ.) γίνεται κράτηση από τον επιβλέποντα στην αξία των παραπάνω υλικών μετά της αντιστοίχου 
εργασίας από 30% και άνω η οποία και αποδίδεται με την έκδοση των αποτελεσμάτων των δοκιμών. 

 
Άρθρο 18ο - Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων 

α) Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στην συντήρηση του 

είναι δέκα πέντε (15) μηνών και μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. 
β) Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από την βεβαιούμενη περάτωση των εργασιών αν μέσα σε δύο μήνες από αυτή υποβληθεί 

από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση, άλλως από την ημερομηνία που υποβλήθηκε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο 
συντάχθηκε η τελική επιμέτρηση. 

Κατά τον χρόνο εγγυήσεως και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, 
να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών 

από την χρήση εκτελούνται με έγκριση της Υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο, ή οι εργασίες αυτές 

εκτελούνται από την υπηρεσία. 
Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για την συντήρηση των έργων κατά τον χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες 

εργασίες μπορούν να εκτελεστούν από την Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου 
αναδόχου.  

 

Άρθρο 19ο - Προτελικός - Τελικός Λογαριασμός 
Μετά την διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει "Προτελικό" λογαριασμό με βάση 

τις ποσότητες που περιλαμβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. 
Μετά την διενέργεια της οριστικής παραλαβής και την έγκριση της παραλαβής ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει 

"Τελικό λογαριασμό". 
Μετά τον τελικό λογαριασμό γίνεται εκκαθάριση του εργολαβικού ανταλλάγματος και όλων των αμοιβών και απαιτήσεων 

που έχουν σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης. 
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ΑΡ. ΜΕΛ.:  05/ 2016 

 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαμβάνει τους όρους, σύμφωνα με τους οποίους θα 

εκτελεστεί το ως άνω έργο, σε συνδυασμό με τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και διαγράμματα που χορηγούνται 

από την Υπηρεσία καθώς και τυχόν έγγραφες οδηγίες προσαρμοσμένες πάντοτε στις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της σύμβασης 
Η συγγραφή αυτή αφορά την εκτέλεση του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», αρ. μελ. 05/2016. 
 

Άρθρο 2ο - Τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν 

Τεχνικές προδιαγραφές του παραπάνω έργου που ισχύουν είναι αυτές του Υπουργείου Εσωτερικών και του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που αναφέρονται σε παρόμοιας φύσεως εργασίες. 

 
Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης του έργου 

Η εκτέλεση του έργου, η οποία διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Γ.Σ.Υ., γίνεται σύμφωνα 

με τη σύμβαση, ύστερα από ανοικτή δημοπρασία. 
 

Άρθρο 4ο - Συνολική Δαπάνη του έργου 
Η Συνολική Δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(24%), ανέρχεται στο ποσό των 990.000,00 €. Το 

έργο χρηματοδοτείται από …………………………… και συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έτους 2016 
(Κ.Α……………..).  

 

Άρθρο 5ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Αναφορικά με την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 

, το δε ύψος της καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. 

 
Άρθρο 6ο - Προθεσμία περάτωσης εργασιών - Ποινικές ρήτρες 

Για το έργο αυτό ορίζεται συνολική προθεσμία ΔΩΔΕΚΑ (12) μηνών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία 
πρωτοκόλλησης στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Παλλήνης, της υποβαλλόμενης σύμβασης. 

Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν εξ αιτίας του αναδόχου οι παραπάνω προθεσμίες εφαρμόζονται οι ποινικές ρήτρες 
που κατά περίπτωση ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 7ο - Αυξομειώσεις Εργασιών - Νέες Εργασίες 
Στην περίπτωση που χρειασθεί αυξομείωση εργασιών ή εκτέλεση νέων εργασιών εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

άρθρου 156 του Ν.4412/2016.  
 

Άρθρο 8ο - Υπερσυμβατικές εργασίες - Ειδικές τιμές 

Στην περίπτωση που χρειασθεί η εκτέλεση υπερσυμβατικών εργασιών και καθορισμός ειδικών νέων τιμών, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016. 

 
Άρθρο 9ο - Αναθεώρηση τιμών 

Στην προκειμένη περίπτωση αναθεωρήσεως των συμβατικών τιμών έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 
4412/2016. 

 

Άρθρο 10ο - Επιμετρήσεις 
Για τον τρόπο επιμέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών ισχύουν τα οριζόμενα από τα άρθρα των διαφόρων 

αναλύσεων και το τιμολόγιο της εργολαβίας καθώς και τα αναφερόμενα στο άρθρο 151 του Ν. 4412/2016. 
 

 

 



Άρθρο 11ο - Λογαριασμοί 
Οι πληρωμές του εργολάβου ενεργούνται βάση ανακεφαλαιωτικών λογαριασμών με πλήρη επιμετρητικά και λοιπά 

δικαιολογητικά στοιχεία κατά τα διατεταγμένα ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και κατά χρονικά διαστήματα 

όχι μικρότερα του μήνα. Γενικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 12ο - Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου 
Ορίζεται χρόνος εγγυήσεως του έργου ολογράφως και αριθμητικώς σε μήνες δέκα πέντε (15) δηλαδή χρόνος κατά 

τον οποίο είναι υποχρεωμένος ο εργολάβος να συντηρεί τα έργα σε καλή κατάσταση επισκευάζοντας και 
επανορθώνοντας με δικά του έξοδα κάθε βλάβη ή φθορά που προέρχεται από συνηθισμένη χρήση. Η έναρξη του 

χρόνου εγγυήσεως ορίζεται στο άρθρο 18 της Γ.Σ.Υ. Γενικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 171 του Ν. 

4412/2016 
 

Άρθρο 13ο - ΣΑΥ και ΦΑΥ 
Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης συγγραφής αποτελούν τα άρθρα που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθ. 

ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27-11-02 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Φ.Ε.Κ. 16Β/14-1-2003 “Πρόληψη και Αντιμετώπιση 

των εργασιακών κινδύνων” κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ). 
 

Άρθρο 14ο - Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και 

κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε 
οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών 

ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου 

 
Η Υπηρεσία μπορεί να ελέγχει τα μέτρα ασφαλείας του Αναδόχου στα έργα, συμπεριλαμβανομένου και  του Σχεδίου 

Ασφαλείας και Υγείας, και να ζητά πρόσθετα ή εναλλακτικά μέτρα αν το κρίνει απαραίτητο ή αν θεωρεί ότι ο 
τελευταίος δεν τηρεί τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται ή ότι τα τηρούμενα είναι ανεπαρκή, χωρίς αυτό να 

απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες του σύμφωνα με το νόμο και τις σχετικές διατάξεις και χωρίς να δίνει σ' 

αυτόν δικαίωμα πρόσθετης αποζημίωσης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και 
σύμφωνα με τους Νόμους, Διατάγματα, Αστυνομικές και Λοιπές διατάξεις που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια 

των εργαζομένων. Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις : 

- Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177Α/18.10.85) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» 

- Π.Δ.  17/96  (ΦΕΚ ΠΑ/96) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας  και της υγείας των εργαζομένων   κατά   την   
εργασία,   σε   συμμόρφωση   με   τις   οδηγίες   89/391/ΕΟΚ   και 91/383/ΕΟΚ» 

- Π.Δ.  294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας  και γιατρού εργασίας κλπ.» 

- Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται   στα   
προσωρινά   ή   κινητά   εργοτάξια,   σε   συμμόρφωση   προς   την   οδηγία 92/57/ΕΟΚ» 

- Ν. 1396/83 (ΦΕΚ 126Α/15.09.83) «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και 
λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα » 

- Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142Α/75) «Περί ασφαλείας των σε οικοδομικές εργασίες ασχολουμένων μισθωτών» 

- Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών»  

- Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81) «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοστάσια οικοδομών 
και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού» 

- Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) « Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας που αφορά τις 

- διατάξεις ασφαλείας στην οικοδομή, βιομηχανία κλπ.» 

- Π.Δ.   395/94  (ΦΕΚ  220Α/94) «Ελάχιστες  προδιαγραφές  ασφάλειας  και  υγείας  για  τη χρησιμοποίηση 
εξοπλισμού  εργασίας  από τους  εργαζόμενους  κατά την εργασία τους,  σε συμμόρφωση προς την οδηγία 

89/655/ΕΟΚ» 

- Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220/94) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση απ' τους εργαζόμενους 
εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 89/656/ΕΟΚ» 

- Π.Δ. 105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή /και υγείας στην εργασία, σε  

συμμόρφωση προς την οδηγία 92/58/ΕΟΚ»   

- Π.Δ. 77/93  (ΦΕΚ 34Α/93) «Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και  βιολογικούς 

παράγοντες κλπ., σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ» 

- Π.Δ.  399/94  (ΦΕΚ  221Α/94) «Προστασία  των  εργαζομένων από  τους  κινδύνους που συνδέονται με την 
έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 90/94/ΕΟΚ» 

- Π.Δ.  77/93  (ΦΕΚ  34Α/93) «Για  την προστασία των  εργαζομένων  από  κινδύνους που διατρέχουν  λόγω  της   
έκθεσης   τους  σε   βιολογικούς  παράγοντες   κατά  την  εργασία,  σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 90/679/ΕΟΚ 

και 93/88/ΕΟΚ»  



- Π.Δ.  70α/1988  (ΦΕΚ  31 Α/17.02.88) «Προστασία  των  εργαζομένων που  εκτίθενται  σε αμίαντο κατά την 
εργασία» 

- Π.Δ. 85/91 (ΦΕΚ 38Α/18.03.1991) «Προστασία των εργαζομένων από τους  κινδύνους που διατρέχουν λόγω της 
έκθεσης τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ»  

- Π.Δ. 397/94 (ΦΕΚ 221Α/94) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρονακτική διακίνηση 
φορτίων, που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων, σε συμμόρφωση 

προς την οδηγία 90/269/ΕΟΚ»  

- Π.Δ. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 89/654/ΕΟΚ» 

 

Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, ο Ανάδοχος, μεταξύ άλλων, οφείλει : 
 Να παρέχει  στο  προσωπικό  του  υπηρεσίες   Τεχνικού  Ασφαλείας  και   Γιατρού  Εργασίας, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του Ν. 1568/85 και του Π.Δ. 17/96. 

 Να τηρεί επί τόπου του έργου το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας το οποίο θα προμηθευτεί από την αρμόδια 

Επιθεώρηση Εργασίας. 
 Να διαβιβάσει στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών την εκ των προτέρων 

Γνωστοποίηση Έναρξης Εργασιών, που θα καταρτισθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96. 

 Να ορίσει Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π.Δ. 305/96 

 Να υποβάλλει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου με την έναρξη των εργασιών, όπως αυτό 

διαμορφώνεται από τη μελέτη των συνθηκών επί τόπου του έργου και τον χρονικό προγραμματισμό των 

εργασιών, καθώς και το Φάκελο Ασφάλειας και υγείας του έργου με την παράδοση του έργου. Επίσης να 
ενημερώνει, συμπληρώνει και να τροποποιεί το Σχέδιο και το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας κάθε φορά που 

προκύπτουν νέα στοιχεία.  
 Να εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα όπως : 

- Πολιτική Ασφαλείας 

- Καθορισμός αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων σε θέματα ασφάλειας και υγείας 
- Παρακολούθηση ατυχημάτων και συμβάντων 

- Εκπαίδευση προσωπικού 

- Αναθεώρηση Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας 
- Παρακολούθηση και αναθεώρηση του συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Σκοπός του παρόντος τεύχους είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων, δεσμεύσεων και όρων της Υπηρεσίας με βάση τις 

οποίες θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο οι διάφορες εργασίες, ώστε να προκύψει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, 

δηλαδή η υλοποίηση ενός έργου ανώτερης ποιότητας κατασκευής. 

Για το σκοπό αυτό, και με γνώμονα την ασφάλεια του έργου, των χρηστών του, και των ατόμων και μεταφορικών 

μέσων που διακινούνται στο έργο, τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του, 

επιβάλλεται να τηρηθούν κατ’ελάχιστον από τον ανάδοχο οι ακόλουθες προδιαγραφές εκτέλεσης των εργασιών, 

καθώς και οποιαδήποτε άλλα αναγνωρισμένα εθνικά ή διεθνή πρότυπα κατασκευής έργων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 

ακόλουθες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ). 

 ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου" 

 ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό" 

 ΕΤΕΠ 03-08-09-00 "Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας" 

 ΕΤΕΠ 03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα" 

 ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες" 

 ΕΤΕΠ 03-07-10-02 "Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές" 

 ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" 

 ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα " 

 ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών" 

 ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων" 

Το παρόν τεύχος σε συνδυασμό με κάθε εθνικό ή διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο κατασκευής, αποσκοπούν στη 

θέσπιση των κανόνων εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών και επιλογής υλικών και μηχανημάτων. Η τήρηση των 

όρων αυτών, όπως και κάθε άλλου κανόνα της τέχνης και της επιστήμης, από την πλευρά του αναδόχου, αποτελεί 

απαίτηση της υπηρεσίας ώστε να εξασφαλιστεί το βέλτιστο από πλευράς ποιότητας και ασφαλείας αποτέλεσμα.   
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