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_̂̂ àbcdefghij
klmnopqqrskstuqvuqklwquwus



���

�������	
��	
���
����		
�������	�������		
��	����������	���	
��	������	���	

���	� !"#$%"&!'(�'!)*"+,-"#*."('/'*."--0	�1�
���1�
12�	���	�2����
�1	���	
��	��3��1�	

��45	
��	�12����	2��
���	6	37���	5	48���9	����	
��	�
1	74���	�2�������	�1	���4��8��1�	


��	�12���312�:	���7�9	����	�����	�
��	2�
���5	�����	�������125	���3���
�
��	2�1	

�
��	2�
���5	
��	�1����8�	2�1���125�	����1���	�����1�
125	���3���
�
��;<	�:3����	

3�	
��	1�4:����	��3������	
��	2��
���	��2�
��
����	5	
��	���125	��3������	

��
��
�14��		

=1�	
���	�����7���
��	���	����1	��2�
��
�37��1	5	�2
��:�	7���	�
��	>���	
�	�4�
12�	

�12�1����
12�	���	�������
�1	����1		

?@ ������125	���3���
�
�	���	�2����
�1	���	
�	A��������	B12���3128�	���3��1�	

C�B�A�	�1�	
��	�12���312�	���7�	2�1	�1�	
1�	2�1�����D���	�
1�	������	��33�
74�1	�1�	
�	

��3��1�	7���	���	����1	��	�D71D�;E�	B1	�������	�����7���
��	��	��������	���:����	

�5���<F	����	
��	�
1	���	74���	���4�7���	2�
���5�	�����	�
��	>����	G�	�����
���	

���	74���	
7
�1�	���4�7���	��	��������	�4�
12�	�����12
12�	
��	�12����	C�B�A�	

?@ ����1�
125	���3���
�
�	���	�2����
�1	���	
��	��3��1�	����1�
12�	���7�<��	H	

����1�
125	���3���
�
�	2�:�
�1	
1�	����1�
127�	���4��8��1�	
��	�����7���
��	

�12���312�:	���7�	��	��	���12�	5	��312�	�������	�1�	
�	������12�	
���	3�	�47��	

�D��
�37���	��������9	��	�1�	7���	���	�2
���	3����	
��	5	��	2�1�����D��	2��8�	2�1	��		�1�	


�	�
�74�	
��	���	74���	���4�7���	����1���	�
�	>I��	J	IGK>C>�			B1	��2�
��
�37��1	

�
��	>���	�12���312��	������	��������	�����12
12�	����1�
125�	���3���
�
��	

�2:�1��	2�1	��12���125�	����1����	�1�	
�	������12�	
���	3�	�47��	�D��
�37���	��������	

�IGK>C>	�1�	
���	����1�37����	J	37�	
��	I>>9	LM�	�1�	
�	�1��	������12�	C��	

���
��:�	�����1D�	���3���
�
��	
��	�����7������	�
�1����9	�����12
12�	����1�
125�	

���3���
�
��		
��	���128�	����8���	���	�
��48����	
�	�
�4��	
��	�
�1����	��	�
����1�	

B1	�������	�����7���
��	����12�	2�1	��312�	��������9	���	���	��������	
�	���	

�����12
12�9	��������	���:����	�5���	����	
��	�
1	���	����4��:�	������12�9	�1�	
�	

�����	����4�1	���4�7���	����1���	��	�3�����:�	����1�
12�:�	�����1�3�:��	��	

����4��:�	
7
�1�	������12�9	��7��1	��	��������	�4�
12�	�����12
12�	����1�
125�	

���3���
�
���	

	

����	� !"#$%"&!'(�'!)*"+,-+"#*."('/'*."--0	�1�
���1�
12�	���	
�	C1�:�����	

N�����33�
1�3�:	2�1	G��
��1�3�:	
��	>�1��8�����	>����1�28�	G47����9	���	
�	�����	��	

���2:�
���	�1	���D�1�	��1��5�	����
�3��	���	74���	�2�����	��	�����	
��	�12���312�:	

���7�	��	4���12�	�1��
�3�	�:�	���	�
8�	��1�	���	
��	�3���3����	5D��	
��	������3���	

�����5�	����������		

	

���	�1�	
��	&!'(�'!)*"+,OPQR"#*."('/'*."--S-T	�1�
���1�
12�	���	�2����
�1	���	
��	��3��1�	

�12��
125	5	�1�12�
125	��45	
��	�12����	2��
���	6	37���	5	48����	=1�	
���	�12���312�:�	

������	���	����1	��2�
��
�37��1	5	�2
��:�	7���	�
��	>���	
�	�1�
���1�
12�	�
1	���	


��:�	���	�
84����9	9	�
�4��
12�	��3�1���3�9	����2��
125	�1�4���1��9	���	74���	���4���	

��	�1��12����	�D��������	�2����
�1	���	
�	��3��1�	���
��12���	
��	7����	
��	�12���312�:	

���7��	I�	�1�
���1�
12�		�
1	
�	��312�	�������	���	74�1	
����	���	�22����1��	3�	�12��
125	

�������	�2����
�1	���	
�	�12���	N��
��12���	
��	7����	
��	�12���312�:	���7�9	
�	��	

�1�
���1�
12�	�
1	���	74�1	
����	���	�22����1��	3�	�������	
��	�
�����	�2����
�1	���	
�	

UVUWXYZ[\]̂_̀a
bcdefghhijbjklhmlhbcnhlnlj



���

�����������	
���������������������������������������������	�
��������������������	��� �

����!�����������"�����	������ �����������������
����#���$���������$����	���#�����

	���������������������
�����������!������
������#	��������������� ��!����%���������

&�����������&�� ��'���	����	%��()���

�

*�+�&�����������,�#���� ��"�������������������!%����!����*�+��*-+��*--+�����*$+�!�	��!��������

 �%!������!�	��!��������������������
!�����%��������!���!�"	�����!%��.�����/�����0�*-+�����

�������//�&������#$$����� ����!�	��!������%��!����������������	�������!%�#������-�-��	��

 ��	���������,��#��� �	�����"����%!�������!��-�#!�����#������-�-��	����!%��!�
�����

� �	����������������#������"!�������%���������	��� �� ���������� ����� ���

	��-�����$������ ����%������!�$$��������
� ���!�����
���$���	��
��������������#�����

 ������"��������$$ �� ������"����%!����������$����	���#���������������%�����#�����

1����!���!�	����� �������%��������%	�������#��!��#������!�	����� �	��	�����!����

����#������%���������������������!�	��!������������!���
	���!���$������ �%������

!�	��!��������������������
!�����%��������!���!�"	����!�������#�������	����!%�.�����/�

����0�*-+������������//�&�����!���
	����

&�����!�	���������!����� !������%!��%����	��������%$��"������������������!%2��

!�	��!�����������!��	������������$��3%�������!����!��������

�

*�+������������!#��!���!�"	��������45657689:;<=>?<@:;<86A6:;<BBC?���!�-���������!�
�����

� �	������!��	�#�������%�������	����#�����	���!�%	!%�����������3%�������%$���

�!�����	��
(D���

�������$�������4E6F4@GHI<A<@IJ<45657689:;<=>?<@:;<86A6:;<BBCK��$���������$���!���#��

�!����� 	����!����������$$�$����#����	��������L���!�-���������!�	��!��������

����$�
������!%�������%�����!������ ���������������*M������NM������M��+��!%�����!����

�!������
�����%������!�%	!�����-�-��	����������O��!���	�����"�����������$���!��� �

�!������	�������#��������!������	�-��%��!�$$�������%�!���!�����

�

PH@Q<RST5S:U:7I@ST8�@IJ<456><=>V<@:;<W6A6:;<BBCX�

���������!%�������������	������ �������%$����!�����	��
�����!���$������&�D������������

//���!�-������������%	�����!��	���%�������������������"������������Y�<

RST5S:U:7I@ST8<:Z:[5H@ST:4:FIHIJ<[E@:\]Z>�̂������
����������!���#	������ �����

����������!�����������	�$�#����	���_������	� ���������"�����$����	��	 �����������

�!�-�������!������
�����!�
������ �	�������%��������!��	"!�������̀��<

a<L�	��!������%����%�������� ������������������#�������!%�����!�������!���
!����%������

�����#�������������	���#�<

a<&������� �����	��	��������	��������������%������������������������������%����

�����"����������%����*�������%$��+��%!�����	���������������������������#���	���-�-����

���%���������������������!��
�����������$�	�������#����!�����!%�������#����!�-�� ������

!��	��������

�����%����Y<

bcbdefghijklmn
opqrstuuvwowxyuzyuop{uy{yw



���

�������	�
��������	��������������������������������������� �!"#�$%&!'%�&()%&

*%*+$(, -& *(.�(*�)&!/&(*&�(�,0/"*&(1%&!/('01%&()2&/(*,�/"*2& *,&(�%&*�,3!'&(1%&!/(�04%&

 .3/&!/('0�$&5!/(�0�+'6,�78&'�12&(*&�(�,0/"*&*$(.&/"%*,& *(*01�)!9%*&�(�&:,:+"�&!/('01%&

()2&/(*,�/"*28&(�&��+;&(�,.%(*&/�6.�,!/2&)!9�/2&��,%&*�'&()%&)!9�*&$��:�+-2&()2&

����<��.2& *342&)&*�*"()�)&6,*&()%&$��:�+-&(�$&�,�(���,)(, �;&*�'&(�&���"�&%*&

��� ;�(/,&'(,&�,&!/(�092&/"%*,&�%�!*�(, 928& *+;�(/(*,&�;!<1%*&!/&(*&��,#'!/%*&�(�&.�3��&

=>?@&()2&�*��;�*2?�

A������BB�C�	�����D����������������/<'��%&90�$%& *(.&(�&E" *,�&()2&9E�*2&(�$2�

�%�!*�(, 92&!/(�092������ �!"#�$%&F��

����G,�(���,)(, '&*�!'E,*2&*�0-2&(�$& �.(�$2&()2&9E�*28&*�'&(�&���"�&%*&��� ;�(/,&'(,&

�,&!/(�092&/"%*,&�%�!*�(, 92?&�

AA��H%*+$(, -& *(.�(*�)&!/('01%8&!/&*�,3!'&(1%&!/(�04%&(�$& .3/&!/('0�$8&'�12&(*&

�(�,0/"*&*$(.&/"%*,& *(*01�)!9%*&�(�&:,:+"�&!/('01%&()2&/(*,�/"*2&!/&)!/��!)%"*&(�&��+;&

>I&/�6.�,!/2&)!9�/2&��,%&()%&$��:�+-&()2&����<��.2���

����J.3/&.++�&�(�,0/"�&*�'&(�&���"�&%*&��� ;�(/,&)&�%�!*�(, ���")�)&!90�,&<$�, �;&

����4��$&(1%&!/(�04%8&��$&90/,&�$%(/+/�(/"&(,2&(/+/$(*"/2&>I&5(�,.%(*7&/�6.�,!/2&)!9�/2&

��,%&()%&$��:�+-&()2&����<��.2?������

�������BB�C�	����	�
�����������$&E/%&90�$%& *(.&(�&E" *,�&()2&04�*2&�()%&���"*&90�$%&

()%&9E�*&(�$2&�%�!*�(, 92&!/(�0928&$��:.++�$%&F&�

����K/:*"1�)&�/�"&!)&$��0�91�)2&�%�!*�(, ���")�)2&(1%&!/(�04%&*�'&*�!'E,*&*�0-8&

/<'��%&$�.�0/,&�0/(, -&��':+/L)8&E,*<��/(, .&���� �!"#/(*,&$�/;3$%)&E-+1�)&(�$&

E,*61%,#'!/%�$?�

AA��M6 $�)& *,&/%)!/�1!9%)& *(.�(*�)&!/('01%&��$& *(90�$%&(�$+.0,�(�%&NO&(1%&

!/(�04%?��

����H%&E/%&()�/"(*,&(9(�,*& *(.�(*�)8&���� �!"#/(*,&�0/(, -& *(.�(*�)&!/('01%&5!/&

NO78&�;!<1%*&!/&()%&(/+/$(*"*&P/%, -&Q$%9+/$�)8&*%&�,&!9(�0�,&*$(�"&/"%*,&6%1�(�"&�()%&

/(*,�/"*?��

CC��H%&E/%&���� �!,�3/"& *(.�(*�)& *(.&(*&*%1(9�18&)&/(*,�/"*&*,(,�+�6/"&(�$2&+'6�$2&

��$&�,&!9(�0�,&*$(�"&E/%&()2&/"%*,&6%1�(�"?&R&*%*39(�$�*&*�0-&E/%&$�/,�9�0/(*,&�()%& �"�)&

()2&12&.%1&*,(,�+�6"*2?&S;%*(*,&1�('��&%*&*��E/"T/,&()&E$%*('()(*&$��:�+-2&()2&

 *(.�(*�)2&!/('01%& *,&!'%�&�()%&�/�"�(1�)&*$(-&)&/(*,�/"*&*�� +/"/(*,&*�'&()%&

�*��;�*&E,*E, *�"*?&
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΩΝ 
             8 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Ν.ΚΑΛΥΜΝΟ 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΞΥΠ. ΜΟΝ: 5/42 ΣΕ 
              Γ2(∆ΥΠΠΕ) / Υ∆ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ/ 
              Τ.Μ.Ε.Π.Μ 
                    

 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 

α. Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε σε εκτέλεση των αποφάσεων της Ιεραρχίας 
και εγκρίθηκε µε την Φ.916.540/4/465429/Σ.1280/20Απρ16/ΓΕΣ/∆ΥΠΠΕ 

         και αφορά στο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΩΝ 8       
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Ν.ΚΑΛΥΜΝΟ» 
β. Με τη Φ.916.540/11/822515/Σ. 4792/07 ∆εκ 17/ΓΕΣ/Γ2(∆ΥΠΠΕ), το 
ΓΕΣ/∆ΥΠΠΕ εξέδωσε ∆γή για την δηµοπράτηση του έργου µε ανοικτή 
διαδικασία. 
 
2. ΣΚΟΠΟΣ 

 
 Η παρούσα µελέτη αφορά στην κατασκευή συγκροτήµατος στρατιωτικών 
οικιών σε οικόπεδο 1.386.25µ2 στην περιοχή Άγ.Αθανάσιος της πόλης της 
Καλύµνου. Προβλέπεται η κατασκευή 8 διαµερισµάτων (6 διαµερίσµατα των 
78,08 µ2, 1 διαµέρισµα των 41,20 µ2 και 1 διαµέρισµα των 44,29 µ2) που 
κατανέµονται σε 4 κτίρια εντός του οικοπέδου (Τα 3 κτίρια είναι διώροφα και το 
ένα µονόροφο). Υπόγειο διαθέτουν τα 2 κτίρια και η στέγαση γίνεται µε 
δώµατα.Η κατακόρυφη επικοινωνία των κτισµάτων γίνεται µε ανοικτά 
κλιµακοστάσια. 
Στο έργο περιλαµβάνεται η διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου καθώς και η 
περίφραξη του οικοπέδου. 
 
3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
α. Η παρούσα µελέτη αναφέρεται στις απαραίτητες εργασίες οικοδοµικές και 
ηλεκτροµηχανολογικές που αφορούν στην κατασκευή του παραπάνω έργου . 

         β.    Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν µε εργολαβία. 
 

         γ.  Όλα τα υλικά που θα ενσωµατωθούν στο έργο θα πρέπει να πληρούν τις 
αναγραφόµενες προδιαγραφές στα Τεύχη της παρούσης. Τα υλικά αυτά πρέπει 
να είναι προέλευσης Ε.Ε. Σε περίπτωση που τα υλικά χωρών Ε.Ε. δεν πληρούν 
τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας, επιτρέπεται να είναι τρίτων χωρών. Η 
επιλογή όλων των υλικών θα είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. 
            
4. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ 

 
 Η µελέτη περιλαµβάνει τα ακόλουθα τεύχη : 
    
 α. ∆ιακήρυξη ∆ηµοπράτησης 
 β. Αιτιολογική Έκθεση. 

          γ. Τεχνική Περιγραφή του έργου. 
 δ. Τιµολόγιο. 
 ε. Προµέτρηση – Προϋπολογισµός. 
 στ.  Ειδική συγγραφή Υποχρεώσεων. 



 ζ. Τεύχη Στατικών µελετών (κτίρια Α,Β,Γ,∆). 
          η.  Σχέδια .                                                                        
 
 
                                                                                         Αθήνα,  Φεβρουαρίου    2019 

 
 Υ∆ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  Η Συντάξασα 

 
 
 

     Μαρίνης Παναγόπουλος 
Μηχ. Μηχ/κος 

 
 
 
 

 
 
 

Κοσκίνη Καλλιόπη 
Πολ. Μηχ/κος 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Ι. ΓΕΝΙΚΑ 
  

1. Η παρούσα µελέτη αφορά στις Ηλεκτροµηχανολογικές 
Εγκαταστάσεις του έργου: ‘Κατασκευή ΣΟΑ 8 ∆ιαµερισµάτων στην Κάλυµνο’’.  
 
 2. Η µελέτη συντάσσεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το 
Π.∆. 696/74 και το Π.∆ 515/89 που αφορούν στην σύνταξη µελετών. 
  
 3. Για την σύνταξη της µελέτης ελήφθησαν υπόψη: 
 
  α. Η αρχιτεκτονική µελέτη. 
 
  β. Η στατική µελέτη. 
 
  γ. Λειτουργικά, αισθητικά και οικονοµικά κριτήρια. 
 
  δ. Η ασφάλεια, η εξυπηρέτηση και η  άνεση των ατόµων 
που θα χρησιµοποιούν το κτίριο. 
 
  ε. Οι ισχύοντες Ελληνικοί και ξένοι Κανονισµοί, όπως: 
   (1) Η ΤΟΤΕΕ 2411/86 για ¨Εγκαταστάσεις σε κτίρια και 
οικόπεδα: ‘’∆ιανοµή κρύου – ζεστού νερού’’. 
   (2) Ο Κανονισµός θερµοµονώσεως κτιρίων (ΦΕΚ 
362/τεύχος ∆΄/4 Ιουλίου 1979)    
   (3) Ο Κανονισµός ‘’Εσωτερικών Ηλεκτρικών 
Εγκαταστάσεων’’ (ΦΕΚ 59/τεύχος Β/11 Απριλίου 1955) µε τις µεταγενέστερες 
τροποποιήσεις του (Αρ. 18304/672/26-2-66 του Υπ. Βιοµηχανίας) και το 
Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 "Απαιτήσεις για ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις"    
   (4) Οι ‘’Κανονισµοί του ΟΤΕ’’ 
   (5) Οι ‘’Κανονισµοί της ∆ΕΗ’’ 
    (6) Οι Πυροσβεστικές ∆ιατάξεις υπ’ αριθ. 2 και 3 (ΦΕΚ 
100/τεύχος Β/3.2.79 & ΦΕΚ 20/τεύχος Β/19 Ιαν 81) και το Π.∆. 71/15.2.88 
’’Κανονισµός Πυροπροστασίας Κτιρίων’’. 
   (7) Ο Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (Γ.Ο.Κ.) όπως 
ισχύει σήµερα. 
   (8) Η ΤΟΤΕΕ 2412/86 για ‘’Εγκαταστάσεις σε κτίρια και 
οικόπεδα – Αποχετεύσεις’’. 
    (9) Η ΤΟΤΕΕ 2451/86 για ‘’Εγκαταστάσεις σε κτίρια – 
µόνιµα πυροσβεστικά συγκροτήµατα µε νερό’’. 
   (10) Το Γερµανικό εγχειρίδιο των RIETSCHEL – REISS 
“HEIZ UND LUEFTUNGS TECHNIK”. Οι διεθνείς DIN, I.E.C. (της Ε.Ε.) , I.S.O, 
V.D.I, C.E.E, V.D.E, C.C.I.T.T. κλπ εκτός και αν καλύπτονται από τους 
παραπάνω ελληνικούς κανονισµούς. 

(11)     Τον κανονισµό εσωτερικών εγκαταστάσεων 
φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar ΦΕΚ 963/Β/15-07-2003 
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  στ. Οι οδηγίες της Επίβλεψης και των κατασκευαστών για την 
εγκατάσταση των διαφόρων συσκευών, µηχανηµάτων και οργάνων τους. 
 
  ζ. Οι κανόνες της τέχνης και της εµπειρίας για εξαιρετικής 
ποιότητας εργασίας, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις  της προηγµένης 
τεχνολογίας για παρόµοια κτίρια. 
 

4. Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται σε διώροφο κτίριο µε 
υπόγειο και κεραµοσκεπή, στο οποίο µε βάση τη χρήση του, προβλέπονται να 
µελετηθούν και κατασκευασθούν οι παρακάτω ηλεκτροµηχανολογικές 
εγκαταστάσεις: 
 

  α. Ύδρευσης 
  β. Αποχέτευσης.  
  γ. Απορροής Όµβρίων. 
  δ. Ισχυρών Ρευµάτων – Φωτισµού 
  ε. Κεντρικής Θέρµανσης – Εξαερισµού.  
  στ. Ασθενών Ρευµάτων.   

ζ. Πυρασφάλειας. 
 
 5. Κατωτέρω εκτίθενται αναλυτικότερα κάθε µία, από τις παραπάνω 
εγκαταστάσεις.. 
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ΙΙ. Υ∆ΡΕΥΣΗ 
 
 1. Η περιγραφόµενη εγκατάσταση ύδρευσης εξασφαλίζει την άνευ 
προβληµάτων διανοµή της απαραίτητης παροχής και πίεσης κρύου και ζεστού 
νερού στους χώρους υγιεινής του κτιρίου, στις κουζίνες, στα µπαλκόνια, στο 
λεβητοστάσιο, στις παροχές  πυρόσβεσης, και στον περιβάλλοντα το κτίριο 
κήπο. 
 
 2. Η εγκατάσταση των ειδών υγιεινής και του δικτύου των 
σωληνώσεων θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή και 
της επιβλέψεως και λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις και 
κανονισµούς  
 

• Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411/86  “Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα: ∆ιανοµή 
κρύου – ζεστού νερού.” 

• Κανονισµός Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων του Ελληνικού 
Κράτους. 

• Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων 
Ε.10716/420/50 Υπ. ∆ηµοσίων Έργων. 

• Πρότυπα ΕΛΟΤ και DIN σχετικά µε το θέµα των Υδραυλικών 
Εγκαταστάσεων. 

• Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός. 
• Κανονισµός Λειτουργίας Υδρεύσεως Ε.Υ∆.ΑΠ. 
• ∆ιατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος (Υπ. Απ. 

69269/5387/25.10.90 κλπ). 
 

Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι κανόνες της τεχνικής και της εµπειρίας 
για εξαιρετικής ποιότητας εργασία, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 
προηγµένης τεχνολογίας για παρόµοια κτίρια. Βασική επιδίωξη και γνώµονα 
του εγκαταστάτη πρέπει να αποτελεί η ελαχιστοποίηση των ενδεχόµενων 
φθορών στα δοµικά στοιχεία του κτιρίου. ∆ιατρήσεις πλακών, τοίχων και 
τυχόν λοιπών φερόντων στοιχείων του κτιρίου για την τοποθέτηση 
υδραυλικών υποδοχέων ή διέλευση σωληνώσεων, θα εκτελούνται µετά από 
έγκριση της επιβλέψεως.   
 

3. Η τροφοδότηση του κτιρίου µε νερό θα γίνεται από το δίκτυο 
υδρεύσεως της πόλης µέσω φρεατίου υδρεύσεως µε βάνα που θα 
κατασκευασθεί εξωτερικά του κτιρίου στο πεζοδρόµιο στην θέση που θα 
καθορισθεί από την επίβλεψη (η θέση που φαίνεται στα σχέδια είναι 
ενδεικτική). Θα υπάρχει ένας µετρητής ανά διαµέρισµα και ένας κοινοχρήστου 
νερού. Αυτοί θα τοποθετηθούν ανά δύο σε κάθε φρεάτιο πλην του 
κοινοχρήστου που θα είναι µόνος του. Από το µετρητή µε χαλκοσωλήνα DN 
25 θα τροφοδοτηθεί κάθε διαµέρισµα. 
 

4.  Η παρασκευή του ζεστού νερού θα γίνεται ανά διαµέρισµα 
µέσω θερµαντήρα νερού, 150lit, για κάθε διαµέρισµα. Ο θερµαντήρας θα είναι 
διπλής ενεργείας, µε ενσωµατωµένο χάλκινο εναλλάκτη (σερµπαντίνα 
επιφανείας 2m2 περίπου για τη σύνδεση µε ηλιακό συλλέκτη) και ηλεκτρική 
αντίσταση 2KW, κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ατµοσφαιρών. Η 
σερµπαντίνα του θερµαντήρα θα συνδεθεί µε τον αντίστοιχο ηλιακό συλλέκτη 
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σε κλειστό κύκλωµα. Ο θερµαντήρας νερού για κάθε διαµέρισµα θα 
τοποθετηθούν στο στεγασµένο δώµα, σε κατάλληλη θέση για κάθε 
διαµέρισµα και θα συνδεθούν µε τους αντίστοιχους ηλιακούς συλλέκτες, οι 
οποίοι θα τοποθετηθούν επί της κεραµοσκεπής. 

Από κάθε θερµαντήρα θα ξεκινά σωλήνας, Φ22Χ1 ευθύς και στη 
συνέχεια θα παρέχει ζεστό νερό στο αντίστοιχο διαµέρισµα µέσω ρυθµιστικών 
βανών. 
 

 5. Η τροφοδοσία των χώρων γίνεται µέσω χάλκινων σωλήνων 
ύδρευσης που οδεύουν ενδεικτικά στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια. 

 
Η πλήρης διάρθρωση της εγκαταστάσεως υδρεύσεως και οι κατασκευαστικές 
της λεπτοµέρειες δίνονται στα αντίστοιχα σχέδια. Όπως φαίνεται εκεί 
προβλέπονται αναµονές από τις οποίες θα υδροδοτηθεί το σύστηµα  
αρδεύσεως του κήπου και ενδεχόµενες µελλοντικές εγκαταστάσεις στο χώρο 
του ισογείου. 
 

6. Το εσωτερικό δίκτυο σωληνώσεων ύδρευσης θα κατασκευαστεί 
από χαλκοσωλήνα πόσιµου νερού ( ΕΛΟΤ 616 και 617 ) σε ευθύγραµµα µήκη 
(βέργες) για τα εντοιχισµένα και ορατά τµήµατα και σε κουλούρα µε επένδυση 
από PVC για τα υποδαπέδια τµήµατα . 
Στην αρχή κάθε κλάδου και στη σύνδεση κάθε υποδοχέα θα τοποθετηθούν 
ορειχάλκινοι επιχρωµιωµένοι σφαιρικοί κρουνοί , ευθείς η γωνιακοί . 
 

7. Οι χαλκοσωλήνες θα συνδέονται µεταξύ τους µε κολλητή µούφα 
και ειδικά τεµάχια που θα παρεµβάλλονται για οποιαδήποτε επέκταση, ή 
αλλαγή διεύθυνσης, ή διατοµής.  
Οι κολλήσεις δεν θα γίνονται µε ηλεκτρόδιο. 
 

8. Η στήριξη των κατακόρυφων σωληνώσεων θα επιτυγχάνεται µε 
την χρήση ειδικών στηριγµάτων αγκυρουµένων επί σταθερών οικοδοµικών 
στοιχείων. Τα εν λόγω στηρίγµατα θα είναι τέτοια που να επιτρέπουν την 
ελεύθερη κατά µήκος συστολοδιαστολή των σωλήνων, µε εξαίρεση τα σηµεία 
που απαιτείται αγκύρωση προκειµένου οι συστολοδιαστολές να παραληφθούν 
εκατέρωθεν τους. 
 

9. Η στήριξη των οριζοντίων σωληνώσεων θα γίνεται µε ειδικά 
ορειχάλκινα εξαρτήµατα. Τα εξαρτήµατα αυτά κατά περίπτωση θα αναρτώνται 
από την οροφή, ή θα στερεώνονται σε πλαϊνές τοιχοποιίες. Σε κάθε περίπτωση 
θα επιλέγεται εξάρτηµα στήριξης για την αντίστοιχη διατοµή χαλκοσωλήνα. 
Ισχύουν και εδώ τα όσα αναφέραµε παραπάνω περί αγκυρώσεων για λόγους 
συστολοδιαστολών. 
  
 10. Οι σωληνώσεις ζεστού νερού θα µονωθούν µε ARMAFLEX  
πάχους 13 mm ενώ οι σωλήνες κρύου νερού θα προστατεύονται από τη 
διάβρωση εκ της επαφής µε τα οικοδοµικά υλικά τοποθετούµενοι στο 
εσωτερικό προστατευτικού σωλήνα από δικτυωµένο πολυαιθυλένιο ή θα είναι 
επενδυµένοι µε PVC. 
Οι ορατοί σωλήνες µετά την προεργασία θα βαφούν µε 2 τουλάχιστον 
στρώσεις ακρυλικού πλαστικού χρώµατος 
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11. Οι υπόγειες σωληνώσεις που είναι τοποθετηµένες εντός του 

εδάφους θα προστατεύονται από την διάβρωση µέσω επικάλυψης από διπλό 
στρώµα ασφαλτικής βαφής και περιτύλιξη µε καννάβινο ύφασµα εµποτισµένο 
µε θερµή πίσσα ή άλλο ασφαλτικό υλικό. Τυχόντα τµήµατα του δικτύου που 
είναι εκτεθειµένα στο ύπαιθρο θα προστατευτούν µε µόνωση για τον παγετό.  
 

12. Στις σωληνώσεις κρύου και ζεστού νερού προς κάθε δοχείο 
πλύσεως, λεκάνη W.C., ουρητήριο, νιπτήρα θα εγκατασταθεί ορειχάλκινη, 
σφαιρική βάνα ή γωνιακός διακόπτης τύπου BALL-VALVE Φ ½''. Στις εισόδους 
των σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού προς κάθε λουτήρα θα τοποθετηθεί 
ορειχάλκινος σφαιρικός κρουνός µε έδρα από τεφλόν Φ ½'' µε επιχρωµιωµένο 
κάλυµµα λαβής (διακόπτης τύπου καµπάνας). Όλα τα εξαρτήµατα του δικτύου 
πρέπει να είναι κατάλληλα για πίεση λειτουργίας και διακοπής 10 
ατµοσφαιρών. Οι συνδέσεις των διαφόρων υποδοχέων µε τους αντίστοιχους 
διακόπτες θα εκτελεσθούν µέσω εύκαµπτων σπιράλ χαλκοσωλήνων 
επιχρωµιωµένων µε ζεύγος ρακόρ.    
 
 13. Οι νιπτήρες θα είναι κατασκευασµένοι από λευκή πορσελάνη 
VITREUS CHINA και θα συνοδεύονται από: 
 
  α. Χυτοσιδηρά στηρίγµατα για επίτοιχη τοποθέτηση. 
 
  β. Αναµικτήρα ψυχρού θερµού νερού ορειχάλκινο 
επιχρωµιωµένο πολυτελούς εµφανίσεως τύπου GROHE. 
 
  γ. Ορειχάλκινο επιχρωµιωµένο σιφώνι Φ 1 ¼ '' µε σωλήνα 
συνδέσεως προς το δίκτυο αποχετεύσεως µε ροζέτα. 
 
  δ. Βαλβίδα εκκενώσεως πλήρη µε τάπα και αλυσίδα ή µοχλό 
χειρισµού της, επιχρωµιωµένη. 
 
  ε. Χαλκοσωλήνες 10/12 mm για την σύνδεση του κρουνού 
µε τα δίκτυα θερµού – ψυχρού νερού µε τα απαραίτητα ρακόρ. 
 
 14. Θα εγκατασταθούν λεκάνες ευρωπαϊκού τύπου προβλέπονται 
λευκές από πορσελάνη τύπου VITREUS CHINA, και εφοδιασµένες µε πλαστικά 
καθίσµατα από ενισχυµένη πλαστική ύλη, άθραυστο, κατάλληλο για το σχήµα 
της λεκάνης, χρώµατος λευκού. Οι λεκάνες θα συνοδεύονται από το 
κατάλληλο δοχείο έκπλυσης 12 lt. χαµηλής πίεσης. Σε κάθε λεκάνη W.C 
αντιστοιχεί µια χαρτοθήκη από λευκή πορσελάνη διαστάσεων 15χ15 εκ 
εντοιχισµένη, η οποία θα τοποθετηθεί σε ύψος 0,50 m στον τοίχο που 
βρίσκεται στην δεξιά πλευρά της λεκάνης. 
 
 15. Οι Λουτήρες θα είναι κτιστοί διαστάσεων περίπου 150χ70 εκ, θα 
φέρουν βαλβίδες εκκενώσεως. Για κάθε καταιωνιστήρα αντιστοιχεί µια 
σαπουνοσπογγοθήκη διαστάσεων 30χ15 εκ. µε χειρολαβή από λευκή 
πορσελάνη, η οποία θα τοποθετηθεί σε ύψος 1,00 m περίπου δίπλα στην 
µπαταρία και προς την δεξιά πλευρά της. 
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16. Οι Πετσετοθήκες θα είναι από λευκή υαλώδη πορσελάνη , διπλές 
και θα τοποθετηθούν έντεχνα σε ύψος 180 cm περίπου. 

 
17. Οι νεροχύτες της εγκατάστασης θα είναι κατασκευασµένοι από 

χάλυβα 18/8 πάχους πλάσµατος 0,8 mm κατ’ ελάχιστον, και θα είναι 
κατάλληλοι για χωνευτή τοποθέτηση σε πάγκους µε δύο λεκάνες. Οι 
διαστάσεις των νεροχυτών θα είναι 50 cm περίπου το πλάτος, και 120 cm το 
µήκος. Θα είναι δε εφοδιασµένοι µε: 

 
 α.  Αναµικτήρα θερµού ψυχρού νερού ορειχάλκινο 

επιχρωµιωµένο. 
 
 β. Πλαστικό σιφώνι – λιποσυλλέκτη (τύπου βαρελάκι). 
 
 γ. Βαλβίδα εκκενώσεως επινικελωµένη πλήρη µε τάπα και 

αλυσίδα (µια ανά λεκάνη). 
 

 18. Η ποιότητα, το είδος και ο τρόπος εγκαταστάσεως των 
χρησιµοποιούµενων σωληνώσεων και εξαρτηµάτων τους και των διαφόρων 
ειδών υγιεινής θα προδιαγράφονται λεπτοµερώς και θα τυγχάνουν της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας (ΓΕΣ/∆ΥΠΠΕ). 
 
 19. Οι υπολογισµοί της όλης Εγκαταστάσεως θα γίνουν σύµφωνα µε 
την ΤΟΤΕΕ 2412/86 που αφορά σε «Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: 
Αποχετεύσεις» 
 
 20. Πριν την κάλυψη των ορατών τµηµάτων του δικτύου παροχής 
νερού, αυτό πρέπει να τεθεί για 24 ώρες σε πίεση 7 ατµοσφαιρών έτσι ώστε 
να ελεγχθεί η στεγανότητα του. Για κάθε δοκιµή πρέπει να συνταχθεί το 
κατάλληλο πρωτόκολλο το οποίο θα υπογραφεί τόσο από την επίβλεψη όσο 
και από τον ανάδοχο. 
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ΙΙΙ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
 

 1. Η εγκατάσταση αποχέτευσης αφορά στην απρόσκοπτη 
παραλαβή των προς αποµάκρυνση ακάθαρτων υγρών και στερεών και την 
διοχέτευση τους προς το υπάρχον δίκτυο αποχετεύσεως της πόλης. Η 
εγκατάσταση αυτή περιλαµβάνει το σχετικό δίκτυο σωληνώσεων του κτιρίου, 
τα είδη υγιεινής και την διασύνδεση τους µε το προαναφερθέν δίκτυο, τα 
απαραίτητα εξαρτήµατα των χώρων υγιεινής, τα φρεάτια επισκέψεως, τις 
απορροές δαπέδου, τα στόµια καθαρισµού, τις εσχάρες αποστραγγίσεως, 
όπως επίσης και το φρεάτιο µηχανοσίφωνα από όπου τα λύµατα θα 
οδηγούνται στο δίκτυο αποχέτευσης της πόλης. Επίσης περιλαµβάνει τις 
σωληνώσεις, τα φρεάτια και οτιδήποτε απαιτείταο για τη σύνδεση του 
κεντρικού φρεατίου µε το δίκτυο πόλης που θα γίνει σε συνεργασία µε τη 
∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Άρδευσης Καλύµνου (∆.Ε.Υ.Α.Κ.). 
 
 2. Η εγκατάσταση του δικτύου αποχέτευσης  του κτιρίου θα 
εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή και της επιβλέψεως 
και λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις και κανονισµούς  
 

• Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86  “Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα: 
Αποχετεύσεις.” 

• Κανονισµός Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων του Ελληνικού 
Κράτους. 

• Άρθρο 26 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού. 
• Απόφαση ΓΙ/990/3.12.1974/ΦΕΚ 1266 Β’, “περί υποχρεωτικής 

κατασκευής αποχωρητηρίων”. 
• Π.∆. 38/91. 
 

Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι κανόνες της τεχνικής και της εµπειρίας 
για εξαιρετικής ποιότητας εργασία, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 
προηγµένης τεχνολογίας για παρόµοια κτίρια. Βασική επιδίωξη και γνώµονα 
του εγκαταστάτη πρέπει να αποτελεί η ελαχιστοποίηση των ενδεχόµενων 
φθορών στα δοµικά στοιχεία του κτιρίου. ∆ιατρήσεις πλακών, τοίχων και 
τυχόν λοιπών φερόντων στοιχείων του κτιρίου για την τοποθέτηση 
υδραυλικών υποδοχέων ή διέλευση σωληνώσεων, θα εκτελούνται µετά από 
έγκριση της επιβλέψεως.   

 
 3. Στο κτίριο τις εγκαταστάσεις του οποίου περιγράφουµε, θα 
εφαρµοσθεί σύστηµα αποχέτευσης που στηρίζεται στην φυσική ροή δια της 
βαρύτητας και τον κύριο αερισµό. Τον εν λόγω σύστηµα συνίσταται στην 
συλλογή των ακαθάρτων µέσω οριζοντίου δικτύου µε κλίση 1% έως 1,5% 
προς τις κεντρικές στήλες αποχέτευσης. 
 
 4. Όλες οι στήλες θα προεκτείνονται προς τα άνω και θα 
καταλήγουν στο δώµα, ώστε να πραγµατοποιείται ο αερισµός του δικτύου. Σε 
κάθε αλλαγή διευθύνσεως ή διασταύρωση µε άλλο κλάδο θα τοποθετούνται 
τάπες καθαρισµού. 
 
 5. Από τις κατακόρυφες στήλες µέσω οριζοντίου δικτύου (το οποίο 
θα οδεύει στους µπαζωµένους χώρους κάτω από το ισόγειο) τα ακάθαρτα θα 
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οδηγούνται σε φρεάτια που βρίσκονται εκτός του κτιρίου. Τα φρεάτια αυτά θα 
συγκεντρώνονται σε κεντρικό φρεάτιο από όπου θα διοχετεύονται διαµέσω 
παρακείµενου οικοπέδου στο δίκτυο της πόλης, όπως στο σχέδιο. 
 
 6. Ακόµα οφείλουµε να διευκρινίσουµε πως οι θέσεις και οι 
διασυνδέσεις των φρεατίων που φαίνονται στα σχέδια είναι ενδεικτικές. Οι 
τελικές θέσεις θα καθοριστούν από την επίβλεψη λαµβάνοντας υπόψη 
παράγοντες όπως η σχετική θέση του αποχετευτικού δικτύου του 
στρατοπέδου, και η κλίση του εδάφους.  
 
 7. Ένα άλλο σηµείο το οποίο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, είναι 
στο λεβητοστάσιο όσο και στους χώρους υγιεινής και τα µπαλκόνια να υπάρχει 
κατάλληλη κλίση στο δάπεδο, ώστε τα νερά να οδηγούνται λόγω της 
βαρύτητας στα υπάρχοντα σιφώνια. Όπως είναι φυσικό κατά την κατασκευή 
του γκρο-µπετόν πρέπει να γίνει στους ανωτέρω χώρους, πρόβλεψη για την 
κατασκευή των σιφωνίων και των σχετικών µε αυτά δικτύων αποχέτευσης. 
 
 8. Ειδικότερα για τον χώρο του λεβητοστασίου, αλλά και τον χώρο 
της σχετικής δεξαµενής καυσίµων, πρέπει να αναφέρουµε ότι η αποχέτευση 
τους θα γίνεται µε σιφώνια δαπέδου Φ 10 cm, µέσω ιδιαίτερης αποχέτευσης 
που θα καταλήγει σε τυφλό φρεάτιο από µπετόν. 
 
 10. Το δίκτυο σωληνώσεων αποχέτευσης του κτιρίου θα 
κατασκευασθεί από σωλήνες P.V.C. πιέσεως 6 ατµοσφαιρών, µε συνδέσεις 
κολλητές µε µούφα.  
 
 11. Οι απολήξεις των στηλών των σωλήνων αερισµού του δικτύου 
πάνω από το δώµα θα προστατεύονται από κεφαλή µε πλέγµα από 
γαλβανισµένο σύρµα, όπου στα σχέδια σηµειώνεται. Επίσης όπου αυτό είναι 
αναγκαίο θα προβλεφθούν στόµια καθαρισµού µε πώµα κοχλιωτό (τάπες). Οι 
διάµετροι των στοµίων καθαρισµού θα είναι ίσες µε τις διαµέτρους των 
αντιστοίχων σωλήνων όπου αυτό είναι δυνατό. 
 
 12. Στους πόδες των κατακόρυφων στηλών θα βρίσκονται 
τοποθετηµένες Ταφ ή ΗµιΤαφ µε τάπα καθαρισµού για να επιτευχθεί η 
αναγκαία αλλαγή διευθύνσεως κατά 90 µοίρες. Στις περιπτώσεις που οι στήλες 
καταλήγουν σε σηµεία του εξωτερικού χώρου ή κλειστά δάπεδα θα 
κατασκευάζονται φρεάτια. Φρεάτια θα κατασκευάζονται επίσης και στις θέσεις 
που φαίνονται στα σχέδια, για λόγους ελέγχου και συντήρησης των δικτύων. 
 
 13. Οι διαστάσεις των σωλήνων σύνδεσης των υδραυλικών 
υποδοχέων θα είναι σύµφωνες µε τον πίνακα 10 της ΤΟΤΕΕ 2412/86. Έτσι: 

• Η σωλήνωση σύνδεσης της λεκάνης θα είναι Φ 100. 
• Η σωλήνωση σύνδεσης του νεροχύτη θα είναι Φ 50. 
• Η σωλήνωση σύνδεσης του νιπτήρα θα είναι Φ 40. 
• Η σωλήνωση σύνδεσης της ντουζιέρας θα είναι Φ 50. 
• Η σωλήνωση σύνδεσης µε το σιφώνι του δαπέδου θα είναι Φ 70. 

Οι απορροές των δαπέδων (σιφώνια) θα είναι ορθογωνικές µε λοξό διάφραγµα 
(κόφτρα) και δύο λαιµούς για τοποθέτηση εσχάρας και πώµατος καθαρισµού. 
 



 9 

 14. Τα στόµια καθαρισµού (σωληνοστόµια, ακροστόµια) όπου 
προβλέπονται θα είναι κατασκευασµένα από το ίδιο υλικό µε τις σωληνώσεις. 
Τα πώµατα των ακροστοµίων θα είναι πλαστικά για τους σωλήνες P.V.C., 
πάχους 3 mm. Η διάµετρος του σωληνοστοµίου καθαρισµού θα είναι ίση µε 
την διάµετρο του σωλήνα. Η διάµετρος του ακροστοµίου καθαρισµού θα είναι 
όση και του σωλήνα για Φ µικρότερη των 100 και για µεγαλύτερης διαµέτρου 
σωλήνες η διάµετρος του ακροστοµίου θα είναι Φ 100. 
 
 15. Ολόκληρη η εγκατάσταση αποχέτευσης ακαθάρτων θα είναι 
στεγανή για τις αναπτυσσόµενες πιέσεις υγρών και τα αναπτυσσόµενα αέρια. 
 
 16. Τα είδη υγιεινής των χώρων WC και λουτρών θα είναι 
τυποποιηµένες κατασκευές του εµπορίου, από υλικά που λεπτοµερώς 
περιγράφονται παρακάτω. Πιο συγκεκριµένα οι λεκάνες WC, θα είναι 
ευρωπαϊκού τύπου από υαλώδη λευκή πορσελάνη βαρέως τύπου, εγχώριας 
προέλευσης σύµφωνα µε την παράγραφο 2.4 του Εθνικού Ελληνικού 
Προτύπου αρ. N.H.S. 3-1970 και την ΤΟΤΕΕ 2412/86. Οι λεκάνες θα είναι 
εφοδιασµένες µε ανθεκτικό πλαστικό κάθισµα λευκού χρώµατος βαρέως 
τύπου µε κάλυµµα του αυτού χρώµατος συνδεδεµένο µε την λεκάνη µέσω 
πλαστικών εξαρτηµάτων, και ένα πλαστικό δοχείο πλύσεως χωρητικότητας 12 
lt χαµηλής πιέσεως. Σε κάθε WC εκτός της λεκάνης ευρωπαϊκού τύπου και του 
δοχείου πλύσης, θα υφίσταται απαραιτήτως και µια χαρτοθήκη από λευκή 
πορσελάνη διαστάσεων 15 x 15 cm εντοιχισµένη, η οποία θα τοποθετηθεί σε 
ύψος 0,50 m στον τοίχο που βρίσκεται στην δεξιά πλευρά της λεκάνης. Οι 
Ντουζιέρες θα είναι κτιστές όπως φαίνεται και στα σχέδια διαστάσεων περίπου 
70 x 70 cm, και θα φέρουν βαλβίδες εκκενώσεως. Σε κάθε θέση λουτρού θα 
υπάρχει εκτός της λεκάνης καταιονητήρος, σαπουνοσπογγοθήκη διαστάσεων 
30 x 15 cm µε χειρολαβή από λευκή πορσελάνη, η οποία θα τοποθετηθεί σε 
ύψος ενός µέτρου περίπου δίπλα στην µπαταρία και προς την δεξιά πλευρά 
της, όπως επίσης και πετσετοθήκη. Η κάθε πετσετοθήκη θα είναι 
κατασκευασµένη από λευκή υαλώδη πορσελάνη, διπλή, και θα είναι 
τοποθετηµένη έντεχνα σε ύψος 1,80 m περίπου. Σε κάθε συστοιχία νιπτήρων 
θα υπάρχει ένα δοσοµετρικό ανοξείδωτο δοχείο παροχής ρευστού σάπωνος. 
Οι νιπτήρες των λουτρών του υπογείου θα τοποθετηθούν επί πάγκου τύπου 
DUROPAL, ο οποίος θα στηρίζεται σε σιδηροκατασκευή. Οι αναµικτήρες 
ζεστού – κρύου νερού νιπτήρων ή νεροχυτών ή ντουζιέρας θα είναι διαµέτρου 
¾ της ίντσας, ορειχάλκινοι, επιχρωµιωµένοι, τύπου εσωτερικής ανάµειξης, 
κατάλληλοι για εγκατάσταση πάνω στο είδος υγιεινής για το οποίο 
προορίζονται. Οι διαστάσεις του στρεφόµενου ράµφους κάθε αναµικτήρα θα 
είναι αντίστοιχες µε τις διαστάσεις του νιπτήρα ή νεροχύτη που εξυπηρετεί. Οι 
χειρολαβές των διακοπτών τύπου σταυρός θα φέρουν ενδεικτικό σήµα του 
προορισµού τους. Οι αναµικτήρες θα συνοδεύονται από ροζέτες επικάλυψης 
των θέσεων τοποθέτησης τους. 
 
 18. Μετά το πέρας της κατασκευής της εγκατάστασης θα γίνουν: 
 

α. ∆οκιµή στεγανότητας µε αέρα. Σκοπός της δοκιµής αυτής 
είναι η εξακρίβωση της αεροστεγανότητας της εγκατάστασης, και εκτελείται 
ταυτοχρόνως για το σύνολο της εγκατάστασης. Αφού ολοκληρωθεί η 
πλήρωση όλων των οσµοπαγίδων µε νερό, και σφράγιση όλων των 
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απολήξεων των στηλών αποχέτευσης στην οροφή του κτιρίου, λαµβάνει χώρα 
η εισαγωγή στην εγκατάσταση µέσω αντλίας αέρα πίεσης 38 mm ΣΥ, και 
κλείνει η εισαγωγή αέρα. Για ένα χρονικό διάστηµα όχι µικρότερο των τριών 
λεπτών, η πίεση οφείλει να διατηρηθεί σταθερή. 
 
  β. ∆οκιµή ικανοποιητικής απόδοσης εκτελείται κατά 
τµήµατα, µετά την επιτυχή δοκιµή στεγανότητας µε αέρα, και σκοπό έχει την 
εξακρίβωση της διατήρησης του απαιτούµενου ύψους αποµόνωσης µέσα σε 
όλες τις οσµοπαγίδες. Για την εκτέλεση της δοκιµής αυτής επιλέγεται αριθµός 
υδραυλικών υποδοχέων που συνδέονται στον ίδιο κλάδο οριζόντιο ή 
κατακόρυφο.  
 
  γ. Μετά το πέρας των διαδοχικών δοκιµαστικών φορτίσεων 
κάθε στήλης, η εγκατάσταση σφραγίζεται αεροστεγώς, όπως ακριβώς στην 
δοκιµή στεγανότητας µε αέρα, χωρίς να εισαχθεί νερό σε καµία οσµοπαγίδα. 
Στην συνέχεια εισάγεται αέρας, όπως ακριβώς και στην δοκιµή στεγανότητας, 
αλλά αυτή την φορά µε πίεση µέχρι 25 mm ΣΥ και κλείνεται η εισαγωγή αέρα. 
Η δοκιµή θα θεωρηθεί επιτυχηµένη όταν η πίεση διατηρηθεί σταθερή για 3 
λεπτά. 
 
Για όλες τις δοκιµές θα συνταχθούν πρωτόκολλα, τα οποία και θα υπογραφούν 
τόσο από τον ανάδοχο, όσο και από την επίβλεψη. 
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ΙV. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 
 
 1. Η εγκατάσταση αποχέτευσης οµβρίων περιλαµβάνει την απορροή 
των οµβρίων των δωµάτων στεγών και βεραντών του κτιρίου όπου µε 
κατάλληλη διαµόρφωση των δαπέδων τους θα καταλήγουν µέσω σιφωνίων 
δαπέδου σε κατακόρυφες υδρορροές από PVC 6 ΑΤΑ Φ100. 
 
 2. Οι κατακόρυφες υδρορροές θα καταλήγουν στον πόδα τους σε 
µικρό φρεάτιο και από εκεί στο ρείθρο του πεζοδροµίου, ή ελεύθερα στον 
περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου ή µέσω ιδιαίτερων φρεατίων στο δίκτυο 
οµβρίων της πόλης εφ’ όσον αυτό υφίσταται, δοαφορετικά στο κεντρικό 
δρόµο. Το δίκτυο οµβρίων θα κατασκευασθεί παράλληλα µε το δίκτυο 
αποχέτεσυης κατόπιν σύµφωνης γνώµης του ∆ήµου. 
 
 3. Η παραλαβή των οµβρίων από τα δώµατα θα γίνεται µέσω 
ειδικής κατασκευής (ειδικό τεµάχιο ηµισφαιροειδούς σχήµατος µε σήτα) στο 
χείλος της υδρορροής. 
 
 4. Η πλήρης διάρθρωση του δικτύου και οι διαστάσεις των 
υδρορροών θα φαίνεται  στα αρχιτεκτονικά σχέδια. 

 
 5. Οι κατακόρυφες σωληνώσεις θα οδεύουν ορατές 
εναρµονιζόµενες µε τις όψεις του κτιρίου εκτός εάν διαφορετικά προβλέπεται 
από την αρχιτεκτονική µελέτη. 
 
 6. Οι υπολογισµοί της Εγκαταστάσεως απορροής οµβρίων θα γίνουν 
σύµφωνα µε την ΤΟΤΕΕ 2412/86 που αφορά σε «Εγκαταστάσεις σε κτίρια και 
οικόπεδα: Αποχετεύσεις» 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

 
 α. Η ηλεκτρική εγκατάσταση καλύπτει τις σχετικές ανάγκες 

του κτιρίου (φωτισµού, τροφοδοσίας συσκευών κλπ) και περιλαµβάνει τους 
ηλεκτρικούς πίνακες, τις ηλεκτρικές γραµµές, τους διακόπτες - ρευµατοδότες 
και τα φωτιστικά σώµατα. 

 
 β. Η παροχή του κτιρίου θα γίνει από τη ∆ΕΗ στο ισόγειο µε 

τριφασική παροχή απ’ όπου τροφοδοτούνται όλοι οι µετρητές και πίνακες του 
κτιρίου. ∆ηλαδή ο µετρητής κοινοχρήστων (πίνακας κοινοχρήστων, πίνακας 
λεβητοστασίου) και οι µετρητές των διαµερισµάτων. 

  
 γ. Όλοι οι πίνακες θα είναι µεταλλικοί επίτοιχοι ενδεικτικού 

τύπου STAB της SIEMENS από λαµαρίνα DKP  µε θύρα µεταλλική, που θα 
ασφαλίζει µε κλείθρο. Από τον τριφασικό πίνακα κάθε διαµερίσµατος θα 
τροφοδοτούνται όλες οι καταναλώσεις του διαµερίσµατος. 

 
 δ. Η τροφοδοσία των πινάκων θα γίνεται µε καλώδια ΝΥΥ 

διατοµών, όπως κάθε φορά καθορίζεται, θα τοποθετούνται µέσα σε 
εντοιχισµένους ή ορατούς, ανάλογα µε την διάµετρο, ηλεκτρικούς  
χαλυβδοσωλήνες ή γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες. 

 
 ε. Οι ορατές ηλεκτρικές σωληνώσεις θα ελαιοχρωµατισθούν. 
 
 στ. Οι ηλεκτρικοί πίνακες θα είναι, κατά το δυνατόν, 

συγκεκροτηµένοι στο εργοστάσιο κατασκευής τους και θα φέρουν όργανα του 
αυτού κατασκευαστικού  Οίκου. 

 
ζ. Τα φωτιστικά  του λεβητοστασίου, θα τοποθετηθούν σε 

συνδυασµό και µε τα µηχανήµατα που προβλέπονται για αυτόν τον χώρο 
ώστε να µην καλύπτονται από τα µηχανήµατα ή τις συσκευές. Οι θέσεις 
συνεπώς που φαίνονται είναι εν πολλοίς ενδεικτικές. 

 
 η. Σ΄ όλους τους ηλεκτροκινητήρες προβλέπονται διακόπτες 

προστασίας οι οποίοι θεωρούνται ότι συνοδεύουν τα αντίστοιχα µηχανήµατα 
και δεν φαίνονται στα σχέδια.  

 
2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ 
 
 α. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών των διαφόρων χώρων 

του κτιρίου προβλέπεται η εγκατάσταση πινάκων διανοµής που 
τροφοδοτούνται από τον Γενικό Πίνακα και θα εγκατασταθούν στις θέσεις που 
φαίνονται στα σχέδια. 

  
  β. Στα ηλεκτρικά διαγράµµατα των ηλ. πινάκων φαίνονται οι 
ηλεκτρικές γραµµές (αριθµός - είδος) που αναχωρούν από κάθε πίνακα 
καθώς και τα όργανα τους (ασφάλειες, διακόπτες κλπ). Επίσης για κάθε 
πίνακα έχει προβλεφθεί ικανός αριθµός εφεδρικών γραµµών. Κάθε πίνακας 
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θα φέρει ξεχωριστές µπάρες φάσεων, ουδέτερου και γείωσης. Μεταξύ των 
άλλων, ο πίνακας θα περιλαµβάνει: 
 

•Γενικές συντηκτικές ασφάλειες. 
•Γενικό διακόπτη. 
•Ηλεκτρονόµο διαφυγής 30mA. 
•Αναχωρήσεις σύµφωνα µε το σχέδιο πινάκων. 

 
 γ. Στους κοινόχρηστους πίνακες έχουν προβλεφθεί και 

υπολογισθεί περισσότερες εφεδρικές γραµµές ώστε να καταστεί δυνατή η 
τροφοδοσία των αντλιών βορβόρου και λυµάτων, αν τυχόν απαιτηθεί η 
εγκατάσταση τοιούτων. 

    
3.         ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
 Γενικά για τα καλώδια και τις ηλεκτρικές σωληνώσεις θα 

εφαρµοσθούν τα ακόλουθα: 
 (1) Για όλους τους υγρούς ή υπαίθριους χώρους 

(λεβητοστάσιο, µηχανοστάσιο, χώρους υγιεινής, πιλοτή) και την τροφοδοσία 
όλων των πινάκων θα χρησιµοποιηθούν καλώδια ΝΥΜ ή ΝΥΥ. Σε όλες τις 
περιπτώσεις θα προστατεύονται από χαλυβδοσωλήνες ευθείς ή σπιράλ 
καταλλήλων διατοµών. Στο λεβητοστάσιο και το µηχανοστάσιο οι αγωγοί θα 
είναι από αγωγούς ΝΥΜ που θα τοποθετηθούν εντός ορατών, κατά 
προτίµηση, χαλυβδοσωλήνων. 

 (2) Για όλους τους υπόλοιπους χώρους θα χρησιµοποιηθούν 
καλώδια ΝΥΑ, τα οποία θα προστατεύονται από πλαστικούς σωλήνες ευθείς ή 
σπιράλ καταλλήλων διατοµών.  

 (3) Σε όλα τα τµήµατα του δικτύου που είναι εγκιβωτισµένα 
σε µπετόν ή άλλα κονιάµατα, οι ηλεκτρολογικοί σωλήνες θα φέρουν εξωτερικά 
και σκληρό P.V.C. (τύπου Heliflex). 
  (4) Τα µεγέθη των σωλήνων, ανάλογα µε την διατοµή του 
καλωδίου, δίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Καλώδια Σωλήνας 
3x1.5 mm Φ 13.5mm 
3x2.5 mm, 5x1.5 mm Φ 16 mm 
3x4 mm, 5x2.5 mm Φ 21 η Φ 23mm 
3x6 mm, 5x4 mm Φ 21 η Φ 23mm 
3x10 mm, 5x6 mm Φ 29mm 
3x16 mm, 5x10 mm Φ 36mm 

 
Για µεγαλύτερες διατοµές καλωδίων θα χρησιµοποιηθούν γαλβανισµένοι 
σιδηροσωλήνες ή και υδραυλικοί πλαστικοί σωλήνες για διαδροµές στο 
έδαφος. 
 

(5) Όλες οι γραµµές θα φέρουν αγωγό γείωσης. 
 

  (6) Οι οριζόντιες διαδροµές σωληνώσεων θα βρίσκονται κατά 
το δυνατόν σε ύψος µεγαλύτερο από 2.5 m. 
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(7) Για τις γραµµές φωτισµού τα καλώδια θα έχουν διατοµή 
1.5 mm, ενώ για τις αντίστοιχες ρευµατοδοτών, διατοµή 2.5 mm. 

 
 
4. ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ  -  ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ 
 
 Στους διάφορους χώρους θα χρησιµοποιηθούν κατάλληλοι 

ρευµατοδότες και διακόπτες όπως αναλυτικά στα σχέδια αναγράφονται 
(στεγανοί στους υγρούς χώρους κλπ). Στους διαδρόµους, στην είσοδο και στις 
αποθήκες θα υπάρχουν διακόπτες ενδιαµέσου εναλλαγής µε κουµπί πιέσεως 
αυτόµατης σβέσης για τα φώτα των διαδρόµων και του κλιµακοστασίου. Η 
αφή – σβέση των φωτιστικών των κοινόχρηστων χώρων θα γίνεται µέσω 
χρονοδιακόπτου που θα βρίσκεται στον πίνακα κοινοχρήστων  

 
5. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 
 
 Στους κυρίως χώρους των διαµερισµάτων θα υπάρχουν 

αναµονές για εγκατάσταση φωτιστικών, ενώ στους υπόλοιπους χώρους 
προβλέπεται η εγκατάσταση των παρακάτω τύπων φωτιστικών σωµάτων : 
 

 α. Στεγανό µε υάλινο κώδωνα και µεταλλικό προστατευτικό 
πλέγµα (καραβοχελώνα) µε λαµπτήρα ισχύος 100  W προστασίας IP 44 για 
τοποθέτηση στο λεβητοστάσιο και στους κοινόχρηστους χώρους. 

 
 β. Φωτιστικό σώµα, στεγανό µε λαµπτήρα πυρακτώσεως 

ισχύος 60 W,  τοίχου ή οροφής µε υάλινο γαλακτόχροο κώδωνα (αρµατούρα), 
προστασίας IP 43. 

  
 γ. Πλαφονιέρα χωνευτή οροφής, τύπου SPOT µε λαµπτήρα 

πυρακτώσεως 60 W και καθρέπτη. Κατάλληλα για ενσωµάτωση σε φάτνωµα 
της οροφής µέσω ειδικής βάσεως. Το φωτιστικό θα φέρει και καλαίσθητη 
ανοξείδωτη ροζέτα. Τα φωτιστικά αυτά θα τοποθετηθούν στα µπαλκόνια, και 
στους διαδρόµους. 
  

6. ΓΕΙΩΣΕΙΣ 
 
 Στο Γενικό Πίνακα θα γίνει γείωση πλήρης συνδεδεµένη µε τη 

θεµελιακή γείωση (βλέπε επόµενο κεφάλαιο). Η γείωση των λοιπών πινάκων 
θα εξασφαλιστεί δια γειώσεως της µπάρας των προς την µπάρα γειώσεως του  
Γ.Π., µέσω του καλωδίου τροφοδοσίας των.Η γείωση των λοιπών πινάκων θα 
εξασφαλιστεί δια γειώσεως της αντίστοιχης µπάρας των προς την µπάρα 
γειώσεως του  Γ.Π., µέσω του καλωδίου τροφοδοσίας των. 

 
7.  ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ 
 
Ως σύστηµα γείωσης θα κατασκευαστεί θεµελιακή γείωση από αγωγό 

ταινίας διαστάσεων 30x3mm χαλύβδινο θερµά επιψευδαργυρωµένο (St/Zn) 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50162-4 (ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 64 01 330). Ο αγωγός 
µορφής ταινίας θα τοποθετηθεί µε το πέρας των εργασιών εγκατάστασης του 



 15 

οπλισµού και πριν την έγχυση του σκυροδέµατος και η τοποθέτηση του θα 
γίνει µε τη µεγάλη του διάσταση κατακόρυφη προς το έδαφος. 

 Ο αγωγός µορφής ταινίας θα τοποθετηθεί εντός των 
συνδετήριων δοκαριών των πέδιλων, σε µορφή κλειστού δακτυλίου στην 
εξωτερική περίµετρο του κτιρίου. Πρέπει να τονιστεί ότι το ελάχιστο πάχος 
επικάλυψης του µε σκυρόδεµα είναι 5 cm, προκειµένου να αποφευχθεί κάθε 
πιθανότητα διάβρωσης. 

 Ο αγωγός µορφής ταινίας θα στηρίζεται – συνδέεται ηλεκτρικά 
στο φέροντα οπλισµό ανά 2m µε σφιγκτήρες οπλισµού κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-
1 (ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 62 01 000). 

 Η επιµήκυνση του αγωγού µορφής ταινίας καθώς και η σύνδεση 
της αρχής και του τέλους του δε θα πρέπει να γίνει µε κοχλίες και περικόχλια 
διανοίγοντας οπές σε αυτόν, αλλά µε ειδικό σύνδεσµο-σφικτήρα µε δύο βίδες 
θερµά επιψευδαργυρωµένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1 (ενδεικτικού τύπου 
ΕΛΕΜΚΟ 62 01 830). 

 Επιπλέον στα σηµεία που απαιτούνται εσωτερικές ισοδυναµικές 
συνδέσεις (πχ εισερχόµενα µεταλλικά δίκτυα, χώροι µε πλήθος µεταλλικών 
κατασκευών) θα αφεθούν αναµονές από το ηλεκτρόδιο θεµελιακής γείωσης. 
Οι αναµονές θα κατασκευαστούν µε χαλύβδινο θερµά επιψευδαργυρωµένο 
(St/Zn) αγωγό Φ10 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50162-2 (ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 64 
00 010), θα συνδεθούν µε το ηλεκτρόδιο θεµελιακής γείωσης µε σφιγκτήρα 
σύνδεσης στρογγυλού αγωγού – αγωγού µορφής ταινίας, χαλύβδινο  
επιψευδαργυρωµένο εν θερµώ κατά ΕΛΟΤ 50164-1 (ενδεικτικού τύπου 
ΕΛΕΜΚΟ 62 01 000) και θα καταλήγουν σε υποδοχή από ανοξείδωτο χάλυβα 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1 (ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6524408). Η σύνδεση 
της υποδοχής µε τον αγωγό θα πραγµατοποιηθεί µέσω διπλού σφιγκτήρα 
χαλύβδινου επιψευδαργυρωµένο εν θερµώ κατά ΕΛΟΤ 50164-1 (ενδεικτικού 
τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6205201). 
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VΙ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
 
 1. Γενικά 
 
  Σκοπός της εγκατάστασης θέρµανσης είναι η εξασφάλιση της 
σωστής θερµοκρασίας του Χειµώνα, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη διαµονή 
και εργασία των ατόµων. Για τον υπολογισµό των θερµικών απωλειών των 
χώρων του κτιρίου θεωρήσαµε Μέση Ελάχιστη Εξωτερική Θερµοκρασία –70 C 
(Ορεστιάδα). Γενικά η όλη εγκατάσταση θα αποτελείται από µονοσωλήνιο 
σύστηµα χαλκοσωλήνα που θα  οδεύει µονωµένο σε κατακόρυφες στήλες και 
τα οριζόντια τµήµατά του εντός ή πλησίον του δαπέδου και στις θέσεις που 
φαίνονται στα σχέδια. 
 
 2. Λέβητες 
 

 α. Για την παραγωγή του ζεστού νερού της κεντρικής 
θέρµανσης θα χρησιµοποιηθεί ένας (1) λέβητας χαλύβδινος, αεριαυλωτός, 
κατάλληλος για λειτουργία µε καύση ελαφρού ακαθάρτου πετρελαίου 
(DIESEL), υπερπιεστικοί καταλλήλου θερµαντικής ισχύος. Θα είναι τριπλής 
διαδροµής, δηλ. το καυσαέριο θα ακολουθεί τρεις πραγµατικές διαδροµές από 
τις οποίες την τρίτη µέσα σε αεριαυλούς. Ο επιτυγχανόµενος βαθµός 
απόδοσης θα είναι τουλάχιστον 85%. 

 
  β. Ο λέβητας θα είναι µονωµένοα µε στρώµα υαλοβάµβακα 
πάχους 1 INS, τα δε πλευρικά καλύµµατα από γαλβανισµένο χαλυβδόφυλλο, 
ώστε η µεταφορά στον τόπο εγκατάστασης να  είναι απλή, όπως επίσης  και η 
τοποθέτηση της µόνωσης και των καλυµµάτων επί τόπου. 
 
  γ. Τα χρησιµοποιηθέντα υλικά  για την κατασκευή  του 
λέβητα πρέπει να είναι ειδικής ποιότητας και πάχους επαρκούς για την 
προβλεπόµενη λειτουργία, σύµφωνα µε τους ακολουθούµενους από το 
κατασκευαστή κανονισµούς (DIN κλπ.). Όπου κατά την κατασκευή απαιτείται 
συγκόλληση αυτή θα πρέπει να είναι αποκλειστικά µε ηλεκτρικό τόξο 
(ηλεκτροσυγκόλληση). Η  µορφή δε του λέβητα θα είναι αισθητικά άψογη, µε 
όλα τα όργανα και τις αναµονές διατεταγµένες κατά τέτοιο τρόπο που να 
εξυπηρετούν απόλυτα την εγκατάσταση. 
 
  δ. Ο λέβητας θα φέρει ακόµη: 
   (1) Πλάκα για τη προσαρµογή του καυστήρα 
χαλύβδινη ή χυτοσιδηρή µε την αντίστοιχη οπή. 
   (2) Θυρίδα επίβλεψης της φλόγας και ασφαλείας 
έναντι υπερπίεσης στο χώρο καύσης. 
   (3) Κρουνό εκκένωσης, στο κάτω µέρος, µε σύστηµα 
ταχείας εκκένωσης και ευχερούς χρήσης. 
     (4) Στόµια για τη προσαρµογή των σωληνώσεων 
αναχώρησης και επιστροφής θερµού νερού µετά φλαντζών. (µετά των 
αναγκαίων πρόσθετων φλαντζών, κοχλιών και παρεµβυσµάτων). 
   (5) Ενσωµατωµένη πινακίδα οργάνων που θα 
περιλαµβάνει τους θερµοστάτες εµβαπτίσεως για τον καυστήρα, κυκλοφορητή 
και ασφαλείας. 
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   (6) Ηλεκτρικό κουτί µε όλα τα παραπάνω όργανα 
συνδεδεµένα. Στο ηλεκτρικό αυτό κουτί θα υπάρχουν έτοιµες οι θέσεις για την 
σύνδεση της κεντρικής παροχής, την σύνδεση του καυστήρα, του 
κυκλοφορητή και του θερµοστάτη χώρου. 
   (7) Θερµόµετρο εµβαπτίσεως Φ 3/4 ‘’ µε ορειχάλκινη 
θήκη και µανοµετρικό δείκτη ενδείξεων µέχρι 6 ΑΤΑ για την  παρακολούθηση 
της λειτουργίας του λέβητα. 
  
   ε. Ο λέβητας θα πρέπει να είναι διαστάσεων τέτοιων ώστε 
να  προσαρµόζεται στο διατιθέµενο χώρο για τη τοποθέτησή του στο 
Λεβητοστάσιο, σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα προβλεπόµενα να 
εγκατασταθούν µηχανήµατα. 
 
  στ. Η τοποθέτηση του λέβητα θα γίνει σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στον Γ.Ο.Κ. άρθρα  108 και 109 και τα σχέδια. 
 
  ζ. Η πίεση λειτουργίας του λέβητα θα πρέπει να  είναι 
τουλάχιστον 5 ΑTU και η  κατ΄ ελάχιστον µέγιστη θερµοκρασία νερού 110O C. 
 
 3. Καυστήρες 
 
  α. Ο καυστήρας θα είναι κατάλληλος για καύση ελαφρού 
ακαθάρτου πετρελαίου (DIESEL)  και κατάλληλης ικανότητας καύσης για 
προσαρµογή του επί του αντίστοιχου προσφερόµενου λέβητα, µε τον οποίο 
θα αποτελεί ενιαίο σύνολο. 
 
  β. Ο καυστήρας θα είναι υπερπίεσης  ηλεκτροκίνητος, 
κατάλληλος για εναλλασσόµενο ρεύµα 220V 50 HZ  µε  κινητήρα 2.800 RPM, 
αντλία υψηλής πίεσης, φωτοαντίσταση κλπ. 
 
  γ. Η ικανότητα του καυστήρα θα είναι τέτοια ώστε να 
συνεργάζεται µε τον αντίστοιχο  λέβητα και να λειτουργεί στο µέσον περίπου 
της καµπύλης απόδοσής του. Η ρύθµιση της φλόγας θα γίνεται αυτόµατα 
µέσω ειδικού σερβοκινητήρα και συστήµατος ηλεκτροµαγνητικών βαλβίδων, 
διβάθµια ρύθµιση. 

 
 δ. Ο καυστήρας θα διαθέτει τις αναγκαίες συσκευές για τη 

προθέρµανση του πετρελαίου από τη θερµοκρασία παροχής του µέχρι τους 
500 C περίπου για την τέλεια διασκόρπιση και ανάµιξή του µε τον αέρα και την 
στη συνέχεια καύση του. 

 
  ε. Ο καυστήρας θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα: 
   (1) Φίλτρο πετρελαίου εύκολα καθαριζόµενο. 
   (2) Αντλία δυνάµενη να αναρροφεί το καύσιµο από τη 
δεξαµενή. 

(3) Ανεµιστήρα. 
(4) Ηλεκτροκινητήρα. 
(5) Πλήρη ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου λειτουργίας 

καυστήρα µετά εκκινητών, αυτοµάτων διακοπτών προστασίας των 
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ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρονόµους, σύστηµα αυτόµατης έναυσης µε 
σπινθηριστή και σύστηµα αυτόµατης ρύθµισης της έντασης  της φλόγας. 

(6) Πυροστάτη µε φωτοκύτταρο. 
(7) Υδροστάτη ασφαλείας (ανωτέρου ορίου). 
(8) Όλα τα αναγκαία όργανα και συσκευές για την 

τέλεια και πλήρη λειτουργία του καυστήρα. 
 

  στ. Το σύστηµα λέβητα - καυστήρα θα παραδοθεί πλήρως 
εγκατεστηµένο, συνδεδεµένο και ρυθµισµένο , η δε  οµαλή και πλήρης 
λειτουργία του θα ελεγχθεί µε επανειληµµένες δοκιµές. Οι ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις θα είναι στεγανές µε γείωση. 
 
 4. Κυκλοφορητές 
 
  α. Για την κυκλοφορία του νερού θέρµανσης στους 
διαφόρους κλάδους σωληνώσεων θα εγκατασταθούν κατάλληλοι 
κυκλοφορητές οι οποίοι θα πρέπει να έχει παροχή και  µανοµετρικό  ύψος 
τουλάχιστον του ενδεικτικού τύπου που αναφέρεται στην µελέτη. Η 
συνδεσµολογία τους θα γίνει µε τον τρόπο  ο ποίος εικονίζεται στο σχέδιο του 
λεβητοστασίου. 
 
  β. Οι κυκλοφορητές θ’ αποτελούνται από : 
   (1) Χυτοσιδηρό κέλυφος 
   (2) Ηλεκτροκινητήρα  βαθµό προστασίας IP43, κλάση, 
µόνωση F κατάλληλο για λειτουργία σε εναλλασσόµενο δίκτυο, 220 ή 380 V, 
50 HZ 
   (3) Πτερωτή από πολυπροπυλένιο 
   (4) Άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα 
   (5) Έδρανα από µέταλλο και γραφίτη 
   (6) Άπαντα τα ηλεκτρικά όργανα ελέγχου και  
προστασίας (θερµικό - ενδεικτικά λυχνία κλπ.). 
 
  γ. Η σύνδεση των κυκλοφορητών µε τις σωληνώσεις θα 
πραγµατοποιηθεί µε φλάντζες , κοχλίες και παρεµβύσµατα. 
 
  δ. Οι κυκλοφορητές θα πρέπει να είναι αθόρυβης 
λειτουργίας και να είναι υδρολιπαντοί χωρίς στυπιοθλίπτες, µε αυτόµατο 
εξαερισµό και να αντέχει σε θερµοκρασία 1300 C και πίεση 6 ΑΤΑ. 
 
  ε. Η ηλεκτρική εγκατάσταση των κυκλοφορητών θα 
κατασκευαστεί στεγανή, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς του 
Ελληνικού Κράτους. 
 
  στ. Οι τελικές συνδέσεις των ηλεκτρικών γραµµών προς τους 
ηλεκτροκινητήρες του καυστήρα και του κυκλοφορητή θα προστατεύονται 
από εύκαµπτους χαλυβδοσωλήνες. 
 
  ζ. Στην ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαµβάνονται και τα 
κυκλώµατα αυτοµατισµού του κυκλοφορητή. 
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 5. ∆οχεία ∆ιαστολής 
    
  α. Ο λέβητας θα ασφαλίζεται µε κλειστό δοχεία διαστολής, 
τοποθετούµενο στην επιστροφή του θερµού νερού.  
 
  β. Τα κλειστά δοχεία διαστολής θα είναι τύπου REFLEX και 
το µέγεθος αναφέρεται στα σχέδια της µελέτης. 
 
  γ. Τα κλειστά δοχεία διαστολής θα τοποθετηθούν µε 
κατάλληλα στηρίγµατα στο δάπεδο του Λεβητοστασίου. 
 
  δ. Το δοχείο θα φέρει τουλάχιστον: 
   (1) Βαλβίδα πλήρωσης αέρα στο κατάλληλα 
διαµορφωµένο άνω µέρος του. 
   (2)  Μεµβράνη που θα δύνανται  ν’ αντικατασταθεί  
   (3) Μούφα για την σύνδεση µε ειδική  επικάλυψη. 
 
 7. Καπνοδόχος 
 
  α. Η καπνοδόχος θα κατασκευαστεί από 
προκατασκευασµένα τεµάχια από  κισσηρόδεµα διατοµής 60Χ60 cm  
τουλάχιστον. 
 
  β. Η καπνοδόχος θα αρχίσει από το ύψος του καπναγωγού 
του λέβητα και θα φτάνει µέχρι ύψους 2Μ περίπου πάνω από το ψηλότερο 
σηµείο του κτιρίου (στέγη). 
 
  γ. Η στήριξη της καπνοδόχου θα γίνει µε κατάλληλα προς 
τούτο µεταλλικά στηρίγµατα, αγκυρούµενα επί του τοίχου του κτιρίου. Οι 
στηρίξεις θα είναι επαρκώς πυκνές για εξασφάλιση της ευστάθειας και της 
µεγάλης διάρκειας ζωής της καπνοδόχου. 
 
  δ. Το άνω σηµείο της καπνοδόχου θα φέρει κάλυµµα του 
ιδίου υλικού και προσαρµοσµένο εύκολα. 
 
 8. Καπναγωγός 
 
  α. Το στόµιο εξόδου των καυσαερίων του λέβητα θα  
συνδεθεί µε τη καπνοδόχο, µε καπναγωγό από µαύρη λαµαρίνα πάχους 4 cm, 
τουλάχιστον ηλεκτροσυγκολλητό. Για τη προσαρµογή, του συνήθως κυκλική 
τοµή στοµίου εξόδου των καυσαερίων από το λέβητα, προς τον ορθογωνικής 
διατοµής καπναγωγό, θα κατασκευαστεί ειδικό τεµάχιο µε το οποίο θα  
εξασφαλισθεί η οµαλή πορεία των καυσαερίων. 
 
  β. Ο καπναγωγός θα µονωθεί εξωτερικά µε πυρίµαχη 
επένδυση. Συνιστάµενη από υαλοβάµβακα πάχους 5 cm µε επένδυση φύλλου 
αλουµινίου περιτυλιγµένο στον καπναγωγό και στερεωµένο έντεχνα µε 
ατσαλόσυρµα. Η µόνωση του καπναγωγού θα καλυφθεί τελικά µε 
γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 0,8 mm. 
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 9. Συλλέκτες 
 
  α. Οι συλλέκτες νερού θα κατασκευαστούν  από 
χαλκοσωλήνες χωρίς ραφή, εξ΄ ολοκλήρου ηλεκτροσυγκολλητοί. 
 
  β. Μετά τη κατασκευή τους και τη συγκόλληση έπ’ αυτού  
των αναχωρούντων ή προσαγόµενων γραµµών θα υποστούν γαλβάνισµα «εν 
ψυχρώ». 
 
 10. ∆εξαµενή Πετρελαίου 
 

α. Η δεξαµενή πετρελαίου θα κατασκευασθεί υπέργεια 
σύµφωνα µε το DIN 6616,  τα σχέδια λεπτοµερειών και την ΤΟΤΕΕ 2421/86, 
θα είναι δε χωρητικότητας 9 κ.µ. µε πάχος ελασµάτων 6mm τουλάχιστον. 
 
  β. Η δεξαµενή θα φέρει τα παρακάτω εξαρτήµατα: 

(1) Στόµιο σύνδεσης του σωλήνα πλήρωσης, στο 
πάνω µέρος της δεξαµενής. Ο σωλήνας πλήρωσης θα καταλήγει σε ειδικό 
στόµιο στο πεζοδρόµιο του κτιρίου. 

(2) Στόµιο σύνδεσης του σωλήνα εξαερισµού, 
διαµέτρου  Φ2’’  µε το ελεύθερο άκρο του να κάµπτεται προς τα κάτω. 

(3) Στόµιο πλήρους εκκένωσης (αποστράγγισης) µετά 
βάνας Φ2’’.  Το στόµιο αυτό θα τοποθετηθεί στο χαµηλότερο σηµείο του 
πυθµένα της δεξαµενής. 

(4) Αυτιά Ανυψώσεως  
(5) Στόµιο αναχώρησης του πετρελαίου προς 

καυστήρα, µετά βάνας Φ 1 ½’’, τοποθετούµενο σε ύψος 10 cm περίπου από 
τον πυθµένα της. 

(6) ∆ιάταξη µέτρησης της στάθµης του καυσίµου. 
(7) Ανθρωποθυρίδα επίσκεψης και καθαρισµού κυκλική  

διαµέτρου 60 cm,  στην οροφή της µε στεγανά προσαρµοζόµενο κάλυµµα 
(µέσω παρεµβύσµατος) από λαµαρίνα του ιδίου πάχους. 

 
  γ. Η δεξαµενή µετά την κατασκευή της θα καθαρισθεί και θα 
βαφεί εξωτερικά µε µία στρώση γραφιτούχου µίνιου και δύο στρώσεις 
ελαιοχρώµατος, εσωτερικά δε µε γοµαλάκα. 
 
  δ. Η δεξαµενή θα εγκατασταθεί πάνω σε τρία στηρίγµατα 
από οπλισµένο σκυρόδεµα , σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών, 
επενδεδυµένων µε φύλλο µολύβδου πάχους 3mm τουλάχιστον 
 
 11. Θερµαντικά Σώµατα – Ρυθµιστικές Βαλβίδες 
 
  α. Η παρούσα µελέτη προβλέπει την εγκατάσταση κοινών 
χαλύβδινων θερµαντικών σωµάτων. Τα οποία θα είναι άβαφα κατά προτίµηση 
ελληνικής κατασκευής. 
 
  β. Όλα τα θερµαντικά σώµατα θα βαφούν µε ριπολίνη 
φωτιάς ήτοι απόξεση  και καθαρισµός της επιφανείας τους, απολίπανση, µια 
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στρώση χρώµατος φωτιάς αστάρι, δεύτερη   στρώση  ελαιόχρωµα  φωτιάς και 
τρίτη στρώση ριπολίνη φωτιάς, απόχρωσης της εκλογής της επίβλεψης. 
 
  γ. Στις σωληνώσεις προσαγωγής και επιστροφής θερµού 
νερού προς κάθε θερµαντικό σώµα, θα εγκατασταθούν ανά µια ρυθµιστική  
βαλβίδα, ορειχάλκινη, διπλής ρύθµισης, µε χειρολαβή και εσωτερικό µανδύα , 
διαµέτρου της αντίστοιχης σωλήνωσης. 
 
  δ. Όλα τα θερµαντικά σώµατα θα φέρουν βαλβίδα 
εξαερισµού, ορειχάλκινη, επινικελωµένη, διαµέτρου 1/4’’. 
 
  ε. Το είδος και το µέγεθος των υπόλοιπων θερµαντικών 
σωµάτων φαίνεται στα σχέδια. 

 
12. Σωληνώσεις   
 
 α. Οι σωλήνες του δικτύου θα τοποθετηθούν σύµφωνα µε 

τα σχέδια. Τα οριζόντια τµήµατά τους θα παρουσιάζουν κλίση 1/100 έως 
5/100. Τα τµήµατα των σωλήνων που βρίσκονται µέσα στο δάπεδο, ή αυτά 
που διέρχονται από τις πλάκες των ορόφων θα περιτυλιχθούν µε ειδικό 
ρυτιδωτό χαρτί. 
 

β. Στην αρχή κάθε κατακόρυφης στήλης θα τοποθετηθεί βάνα µε 
κρουνό κένωσης ανάλογης διαµέτρου. 
 

γ. Όλες οι σωληνώσεις προσαγωγής και επιστροφής ζεστού νερού 
που βρίσκονται σε µη θερµαινόµενους χώρους, θα µονωθούν για την 
αποφυγή απωλειών θερµότητας. Η µόνωση των σωλήνων θα γίνει µε 
µονωτικούς σωλήνες τύπου Armaflex, πάχους εξαρτωµένου από την 
θερµοκρασία του νερού και την διάµετρο του σωλήνα. 
 
 13. ∆οκιµή 
 
  Μετά την αποπεράτωση του δικτύου των σωληνώσεων και πριν 
από την τοποθέτηση των θερµαντικών σωµάτων, θα τεθεί το δίκτυο υπό 
υπερπίεση 8 ατµοσφαιρών για τρεις συνεχείς ώρες. Εφόσον δεν παρουσιαστεί 
καµία διαρροή, θα τοποθετηθούν τα θερµαντικά σώµατα, θα γεµίσει µε νερό 
το δίκτυο, θα κλείσουν τα ελεύθερα άκρα των σωλήνων και θα τεθεί το δίκτυο 
µε υπερπίεση 4 ατµοσφαιρών επί δύο συνεχείς ώρες. Σε περίπτωση κάποιας 
διαρροής, η οποία µπορεί να διαπιστωθεί εύκολα από την πτώση πίεσης που 
σηµειώνεται στο µανόµετρο, θα επισκευαστεί η σχετική ατέλεια , θα 
αντικατασταθούν τα ελαττωµατικά εξαρτήµατα και η δοκιµή θα επαναληφθεί. 
Στην συνέχεια θα τεθεί η εγκατάσταση σε λειτουργία υπό συνθήκες πλήρους 
λειτουργίας µε παράλληλο έλεγχο της στεγανότητας των ενώσεων και 
παρεµβυσµάτων  κατά τις διακυµάνσεις της θερµοκρασίας. 
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VIΙ. ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 

 
1. Γενικά 

 
 Το σύστηµα εξαερισµού περιλαµβάνει τον εξαερισµό των 

τυφλών W.C. των δωµατίων µέσω ειδικού εξαεριστήρα οροφής και τους 
απορροφητήρες όλων των κουζινών. 
 

2. Στα εσωτερικά W.C. των διαµερισµάτων θα τοποθετηθεί 
ανεµιστήρας εξαερισµού που θα ανανεώνει τον αέρα από το αντίστοιχο Shaft. 
Η αφή – σβέση των ανεµιστήρων θα γίνεται από τον ίδιο διακόπτη του 
φωτιστικού του W.C. Ο απορροφητήρας ο οποίος βρίσκεται σε κάθε κουζίνα 
διαµερίσµατος θα συνδέεται σε πλαστικό σωλήνα από σκληρό P.V.C. πίεσης 6 
atm διαµέτρου Φ100 mm. Οι αεραγωγοί αυτοί θα καταλήγουν στο αντίστοιχο 
παράθυρο κάθε κουζίνας. 
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VIIΙ. ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ 
 

1. Γενικά 
 
 α. Οι εγκαταστάσεις ασθενών ρευµάτων περιλαµβάνουν την 

τηλεφωνική εγκατάσταση, την εγκατάσταση ηλεκτροακουστικών µέσων και το 
δίκτυο ραδιοφωνίας – τηλεόρασης. 

 
 β. Θα εγκατασταθεί στο ισόγειο ένας τηλεφωνικός 

κατανεµητής 20’’. Από αυτών θα τροφοδοτηθούν όλες οι τηλεφωνικές 
γραµµές των διαµερισµάτων.  

 
γ. Τηλεφωνικές λήψεις θα υπάρχουν σε κάθε διαµέρισµα 

στο σαλόνι. Από εκεί µε παράλληλες συνδέσεις, τηλεφωνικά καλώδια θα 
καταλήγουν σε τηλεφωνικές πρίζες στα υπνοδωµάτια και σε εναλλακτικές 
θέσεις µε κατάλληλη πρίζα. Οι θέσεις που εικονίζονται στο σχέδιο είναι 
ενδεικτικές και δύναται να τροποποιηθούν µε σύµφωνα γνώµη της επίβλεψης 
του έργου. 

 
δ. Έξω από την είσοδο κάθε διαµερίσµατος θα τοποθετηθεί 

µπουτόν κουδουνιού εξώθυρας µε ονοµατοθήκη. Εντός του διαµερίσµατος, 
και σε θέση που θα επιλεγεί από κοινού µε την επίβλεψη, θα τοποθετηθεί 
κουδούνι δύο ήχων.  

 
 ε. Για τις οδεύσεις, των καλωδίων ασθενών ρευµάτων και 

την προστασία τους, ισχύουν τ’ αντίστοιχα που προαναφέρθηκαν για τα 
ηλεκτρικά καλώδια δηλ. στο µεγαλύτερο τµήµα του, οι γραµµές των ασθενών 
θα οδεύουν  παράλληλα  προς τις ηλεκτρικές και θα προστατεύονται 
αναλόγως (πλαστικό σωλήνα, χαλυβδοσωλήνα, κλπ). 

  
2. Τηλεφωνικά Καλώδια – Σωλήνες Προστασίας 
 
 α. Οι γραµµές θα είναι από καλώδια διαµέτρου 0,8 χιλ. και 

γείωση µε θερµοπλαστική µόνωση (PVC).  Οι αγωγοί από κατανεµητή µέχρι 
τις εξυπηρετούµενες θέσεις θα είναι κατά το δυνατό συνεχείς. Οι 
αναπόφευκτες ενώσεις θα πραγµατοποιηθούν µε συγκόλληση σε θέσεις 
εύκολα προσιτές µέσα σε κουτί διακλάδωσης, επαρκούς µεγέθους. 

 
 β. Τα κεντρικά τηλεφωνικά καλώδια θα συνίστανται από 

αγωγούς  διαµέτρου χαλκού Φ 0,6 χιλ. µε θερµοπλαστική µόνωση από 
χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) και θωράκιση µε αλουµινόχαρτο  κατάλληλο για 
εγκατάσταση σε εσωτερικούς χώρους και θα είναι τύπου SY (ST) Y, 
κατασκευασµένα σύµφωνα προς VDE 0815. Τα καλώδια θα είναι κατά το 
δυνατό συνεχή. Οι αναπόφευκτες ενώσεις  θα πραγµατοποιηθούν όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 2.α. 

 
3. Τηλεφωνικοί Κατανεµητές (Μεταλλικοί) 
 
 α. Ο κάθε τηλεφωνικός κατανεµητής θα είναι 

κατασκευασµένος από λαµαρίνα DKP πάχους 1,5 mm και θα έχει την µορφή 
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ερµαρίου (µε διπλή πόρτα για µεγάλα µεγέθη) κατάλληλος για επίτοιχη 
εµφανή ή χωνευτή τοποθέτηση. 

 
 β. Τα φύλλα της πόρτας θα είναι εύκολα αφαιρετά για την 

άνετη  εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του θα υπάρχει πρόβλεψη 
ασφαλίσεως µε κλειδαριά ασφαλείας. Στην εσωτερική επιφάνεια της πόρτας 
θα υπάρχει καρτέλα πλαστικοποιηµένη µέσα σε θήκη στην πόρτα θα 
αναγράφονται τα κυκλώµατα του κατανεµητή. Στην εξωτερική πλευρά θα 
υπάρχει πινακίδα από πλαστικό υλικό πάνω στην οποία χαραγµένος ο 
χαρακτηριστικός αριθµός του κατανεµητή. 

 
 γ. Στο εσωτερικό του κάθε κατανεµητή θα υπάρχουν 

οριολωρίδες 40 ή 10 σειρών (ζευγών) µε διπλούς ακροδέκτες σε κάθε σειρά. Ο 
αριθµός των οριολωρίδων θα είναι τέτοιος ώστε να µπορούν να τερµατισθούν 
όλα τα δίκτυα. Επίσης θα υπάρχει και ράβδος γειώσεως. 

  
 δ. Η σύνδεση  των αγωγών  εισερχοµένου δικτύου θα 

γίνεται µε συγκόλληση στις ειδικές για τον σκοπό αυτό θέσεις της µιας 
πλευράς των οριολωρίδων. Η µικτονόµηση µεταξύ εισερχόµενου και 
εξερχόµενου δικτύου θα γίνεται µε αγωγούς Φ 0,8 mm µικρού µήκους µεταξύ 
των οριολωρίδων. Οι συνδέσεις των αγωγών αυτών θα γίνονται  κοχλιωτά µε 
επινικελωµένους  κοχλίες στις ειδικές για τον σκοπό αυτό θέσεις της άλλης 
πλευράς των οριολωρίδων. 

 
 ε. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην συρµάτωση µέσα 

στον κατανεµητή, ώστε οι αγωγοί να οδεύουν σε οµάδες προσδεδεµένοι, σε 
ευθείες και σύντοµες διαδροµές και να  παρουσιάζεται ένα επιµεληµένο 
σύνολο. 

 
 στ. Όλη η µεταλλική κατασκευή του κάθε κατανεµητή θα 

βαφεί µε δύο στρώσεις αντισκωρικό και δύο στρώσεις βερνικόχρωµα  
ριπολίνης χρώµατος της εγκρίσεως της επιβλέψεως. 

 
 ζ. Ο κάθε κατανεµητής θα τοποθετηθεί σε ύψος (άνω 

πλευρά του) 2 m από το τελειωµένο δάπεδο. 
 
4. Τηλεφωνικές Πρίζες 
 
 Στις τηλεφωνικές αναµονές (στις θέσεις που φαίνονται στα 

σχέδια) η σωλήνωση  θα τερµατίζει σε κουτί στο οποίο θα τοποθετηθούν δύο 
(2) πρίζες 8 επαφών, κατάλληλες για να λειτουργήσουν µε αυτές αδιακρίτως 
οιαδήποτε τηλεφωνική συσκευή, FAX ή MODEM ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
σύµφωνα µε το πρότυπο I.S.O 8877/1987, ΕΣΑ 568Β και κατάλληλη για 
µεταφορά δεδοµένων έως 100 Mbps χωρίς την χρήση τυπωµένου 
κυκλώµατος. 

 
5. Εγκαταστάσεις TV 
 
 α. Ο σκοπός της εγκατάστασης αυτής είναι η εξασφάλιση 

τηλεοπτικού σήµατος σε κάθε διαµέρισµα.. Η εγκατάσταση περιλαµβάνει τις 
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κεραίες, τον ενισχυτή, τους µίκτες, τους διακλαδωτήρες, τα καλώδια καθώς 
και τους  κεραιολήπτες. Η κεραία TV θα τοποθετηθεί στο  δώµα και θα 
πακτωθεί µε πλέγµα. Από εκεί θα αναχωρούν τα οµοαξονικά καλώδια  της 
τηλεοράσεως, που θα οδεύουν, µέσω µίκτη, προς τον ενισχυτή και από αυτόν, 
µέσω γενικού µίκτη, θα τροφοδοτηθούν όλοι οι κεραιολήπτες. 

 
 β. Η κεραία TV θα είναι κατάλληλη για  την λήψη όλων των 

τηλεοπτικών  σταθµών που εκπέµπουν στην περιοχή  ικανοποιητικό σήµα σε 
συχνότητες VHF και  UHF. Η κεραία ραδιοφώνου θα είναι δίπολη σε κοινό ιστό 
µε της T.V., κατάλληλη για κύµατα µακρά, µεσαία, βραχέα και F.M. 

 
 γ. Ο ιστός της κεραίας τηλεοράσεως θα κατασκευασθεί από 

γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες, ειδικούς  για κεραίες Φ 50mm, σύµφωνα  µε 
τους Γερµανικούς κανονισµούς VDE. Οι σωλήνες θα έχουν µήκος 2,5 m 
έκαστος και θα συνδέονται στις περιπτώσεις που απαιτείται µεγαλύτερο ύψος. 
Η σύνδεση θα γίνεται µε είσοδο του άνω άκρου του πρώτου σωλήνα στο 
κάτω άκρο του δευτέρου σωλήνα. Τα άκρα θα είναι ειδικά διαµορφωµένα για 
τον σκοπό αυτό. 

 
 δ. Ο ιστός θα πακτωθεί στα οικοδοµικά υλικά κατά τρόπο 

εντελώς ασφαλή. Τουλάχιστον το 1/6 του µήκους του ιστού θα είναι 
πακτωµένο. Το συγκρότηµα του ιστού µε τις κεραίες πρέπει να αντέχει σε 
ανεµοπίεση µέχρι 1.080 n/m2. Επίσης σύµφωνα µε το VDE 0855/1  δεν πρέπει 
η ροπή που εξασκείται από το όλο  συγκρότηµα ιστού - κεραιών στο σηµείο 
στηρίξεως να υπερβαίνει για την ανεµοπίεση των 1.080 n/m τα 1.620n/m. 

 
 ε. Ο ενισχυτής θα έχει ενσωµατωµένο το κατάλληλο 

τροφοδοτικό και θα είναι εξ’ ολοκλήρου ηλεκτρονικός, τυποποιηµένο προϊόν 
σειράς ευφήµου εργοστασίου, το οποίο είναι εγκατεστηµένο ή 
αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα, κατά τρόπο που θα εγγυάται την συντήρηση 
ή τις τυχούσες επισκευές της συσκευής σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Όλα τα 
επί µέρους λειτουργικά κυκλώµατα πρέπει να βρίσκονται πάνω σε ‘’τυπωµένα’’ 
κυκλώµατα, ούτως ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος και η αντικατάσταση 
οιουδήποτε κυκλώµατος το οποίο ήθελε υποστεί βλάβη. Η είσοδος στον 
ενισχυτή θα γίνεται µέσω ευκόλως, εξωτερικά ρυθµιζόµενου ποτενσιόµετρου, 
ώστε να µπορεί να ρυθµισθεί στις στάθµες των συνήθως διατιθεµένων 
σηµάτων. Ο ενισχυτής θα φέρει ηµιαγωγούς τοποθετηµένους σε τεµάχια 
προφίλ αλουµινίου, πτερυγωτά ώστε να ψύχονται επαρκώς. Η έξοδος του 
ενισχυτή πρέπει να είναι µέσω µετασχηµατιστή, ώστε να είναι ασφαλής σε 
περίπτωση κενής λειτουργίας και να φέρει ασφάλεια έναντι υπερεντάσεως ή 
βραχυκυκλώµατος. Το περίβληµα πρέπει να είναι στιβαρό, κατάλληλα 
προστατευµένο έναντι οξειδώσεως, καλαίσθητης εµφάνισης και να επιτρέπει 
µε εύκολες εξαρµώσεις την επιθεώρηση του συνόλου των εσωτερικών 
λειτουργικών τµηµάτων του ενισχυτή. Ο κάθε ενισχυτής θα εγκατασταθεί 
εντός στιβαρού µεταλλικού ικριώµατος, κατάλληλα διαµορφωµένου, στο 
δωµάτιο δίπλα στην απόληξη του κλιµακοστασίου επί του δώµατος. Τέλος ο 
ενισχυτής θα πρέπει να παρέχει σήµα ισχύος 63 dB τουλάχιστον σε κάθε 
ρευµατοδότη τηλεόρασης.  
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 στ. Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για συνδέσεις, 
στηρίξεις κλπ. Θα έχουν υποστεί κατάλληλη αντιδιαβρωτική επεξεργασία, 
ώστε να παραµένουν ανεπηρέαστα στο χρόνο από την επίδραση των 
συνθηκών εξωτερικού χώρου. 

 
 ζ. Τα καλώδια µεταφοράς σήµατος R-T.V. θα είναι 

οµοαξονικά χαρακτηριστικής αντιστάσεως 75 Ω. Ο εσωτερικός αγωγός τους 
θα είναι χάλκινος µονόκλωνος διαµέτρου 0,75mm µε µόνωση  
πολυαιθυλενίου. Η θωράκιση θα είναι από χάλκινη ταινία και χάλκινο  
επιψευδαργυρωµένο  πλέγµα. Η εξωτερική επένδυση θα είναι από άσπρο 
P.V.C. Η απόσβεση του καλωδίου ανά 100 µέτρα µήκους για τις διάφορες 
συχνότητες του µεταφεροµένου σήµατος και για θερµοκρασία 200 C δεν 
πρέπει   να ξεπερνάει τις τιµές του πιο κάτω πίνακα: 

(1)   50 MHZ   6 dB  
(2) 100 MHZ   8 dB   
(3) 200 MHZ 12 dB  
(4) 400 MHZ 16 dB 
(5) 600 MHZ 21 dB 
(6) 800 MHZ 24 dB 

 
 
6. ∆οκιµές 

 
  Μετά την κατασκευή των τηλεφωνικών δικτύων γίνονται δοκιµές 

σύµφωνα µε το άρθρο 13 του «Κανονισµού Μελέτης, Κατασκευής, Ελέγχου 
και Συντήρησης Τηλεπικοινωνιακών ∆ικτύων Οικοδοµών» του Ο.Τ.Ε.. 
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ΙΧ.  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
  
  
 1. Γενικά 
 

 Η µελέτη Πυροπροστασίας του συγκροτήµατος ΣΟΑ 8 
διαµερισµάτων έγινε µε βάση την Υπουργική απόφαση 7755/160 της 22 
Απριλίου 1988 του Π∆.71/88 καθώς και την Πυροσβεστική διάταξη 3/81 
Παράρτηµα Α, και Β. Σύµφωνα µε αυτές το κτίριο ταξινοµείται ανάλογα µε τη 
χρήση του στην κατηγορία : 
 (1) Κατοικία, το σύνολο των κτιρίων. 
Τα µέτρα τα οποία απαιτούνται για την παραπάνω κατηγορία σύµφωνα µε 
τους κανονισµούς είναι τα ακόλουθα:  

 
2. Χειροκίνητο Ηλεκτρικό Σύστηµα Συναγερµού 
 
 α. Σύµφωνα µε την παράγραφο 4.1 του άρθρου 9 των 

Ειδικών ∆ιατάξεων στο κτίριο µας δεν απαιτείται η τοποθέτηση χειροκίνητου 
ηλεκτρικού συστήµατος συναγερµού στον κοινόχρηστο χώρο κάθε ορόφου, 
επειδή το παρόν κτίριο είναι πολυώροφο µε συνολικό εµβαδόν περισσότερο 
από 500 m2. 

 
3. Αυτόµατο Σύστηµα Πυρανίχνευσης 

 
  α. Στους επικίνδυνους χώρους (λεβητοστάσιο, Αποθήκη 
καυσίµων) θα εγκατασταθεί σύµφωνα µε τα σχέδια αυτόµατο σύστηµα 
πυρανίχνευσης που θα περιλαµβάνει :  
   (1) Τον Πίνακα µε: 
    (α) Ενδείξεις πέντε (5) περιοχών. 
    (β) Κύρια & εφεδρική ηλεκτρική τροφοδοσία 
χαµηλής τάσης. Κύρια από τη ∆.Ε.Η. και εφεδρική από µπαταρία 24V. Η 
εφεδρική τροφοδοσία θα επαρκεί για τουλάχιστον τριάντα (30) πρώτα λεπτά. 
Η µεταγωγή από τη µία πηγή στην άλλη θα γίνεται αυτόµατα µε κατάλληλο 
ρελέ. 
    (γ) Σύστηµα αυτόµατης επανάταξης. 
    (δ) Σύστηµα αφής – σβέσης φωτεινών 
επαναληπτών. 
    (ε) Σύστηµα επιτήρησης γραµµών µε επιλογικό 
διακόπτη εντοπισµού της βλάβης. 
    (στ) Ηχητικά όργανα συναγερµού (σειρήνες, 
βοµβητές, κουδούνια). 
    (ζ) Φωτεινή ένδειξη για παροχή 24 V. DC από 
τη µπαταρία. 
    (η) Φωτεινή ένδειξη για παροχή 220 V. AC. 
    (θ) Φωτεινές ενδείξεις για κάθε ζώνη, ξεχωριστή 
για το συναγερµό (ALARM) & ξεχωριστή για βλάβη ζώνης (FAULT). 
   (2) Καλωδιώσεις διαστάσεων 2x0.8 ή 3x0.8 mm2. 
   (3) Ανιχνεύσεις µε τις βάσεις τους & µε ένδειξη 
ενεργοποίησης. 
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   (4) Φωτεινούς επαναλήπτες τοποθετηµένους σε 
εµφανή σηµεία. 
   (5) Σειρήνες συναγερµού 4 ζωνών, βοµβητές, 
ηλεκτρικά κουδούνια. 
   (6)  Ένδειξη ενεργοποίησης χειροκίνητου συστήµατος. 
Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου σ' εµφανές 
σηµείο. 
 
 4. Στο λεβητοστάσιο και στην αποθήκη καυσίµων η ανίχνευση θα 
γίνεται µε θερµοδιαφορικούς πυρανιχνευτές και ανιχνευτές ιονισµού, που 
τοποθετούνται πάνω από τον καυστήρα και τη δεξαµενή καυσίµου αντίστοιχα 
και ενεργοποιούνται όταν η θερµοκρασία ξεπεράσει τους 60° C ή όταν 
παρουσιαστεί απότοµη άνοδός της (10° C) µέσα σε χρονικό διάστηµα ενός 
λεπτού.  
 
 5. Όλοι οι ανιχνευτές είναι συνδεδεµένοι µε τον πίνακα 
πυρανίχνευσης, ο οποίος σε περίπτωση πυρκαγιάς θέτει σε λειτουργία τη 
σειρήνα συναγερµού. Είναι δε τοποθετηµένοι στην οροφή και σε απόσταση 
πάνω από 15 cm από το τοίχο. 
 
 6. Ο ήχος της σειρήνας θα είναι καθαρός, σαφής, και θα διαφέρει 
από άλλους ήχους του κτιρίου. 
 
 7. Φορητά Μέσα Πυρόσβεσης: 

 
 α. Θα τοποθετηθούν πυροσβεστήρες κόνεως PA12 σε θέσεις 

µέγιστης προσέγγισης 15 Μ όπως φαίνονται στα σχέδια (κοινόχρηστοι χώροι, 
διάδροµοι, κλιµακοστάσιο).  

 
 β. Στο Λεβητοστάσιο, εκτός από το αυτόµατο πυροσβεστικό, 

θα εγκατασταθούν ένας πυροσβεστήρας CO2 6 kg, ένας κόνεως 12kg, ενώ 
στον χώρο δεξαµενής καυσίµων θα εγκατασταθούν ένας αφρού 12 kg και 
ένας πυροσβεστήρας CO2 6 kg.  
 
  γ. Στη θέση του ηλεκτρικού πίνακα κοινοχρήστων της ∆ΕΗ, 
όπως φαίνεται αναλυτικά στα σχέδια των κατόψεων, θα τοποθετηθούν δύο 
φορητοί πυροσβεστήρες, ένας CO2 6Kg & ένας Pa 6Kg. 
 

8. Αυτόµατη Κατάσβεση 
 
 Στον χώρο του λεβητοστασίου προβλέπεται αυτόµατη 

κατάσβεση µέσω µονάδας φιάλης ειδικού κατασβεστικού µέσου (τύπου 
κώδωνα) 12 kg, µε µανόµετρο ένδειξης ετοιµότητας, θερµοστατικό διακόπτη 
διπλής ενεργείας, που θα τοποθετηθεί πάνω από τον καυστήρα και θα 
κατακλύζει αυτόµατα τον χώρο µε παράλληλη διακοπή της τροφοδοσίας του 
καυσίµου (µέσω ηλεκτροµαγνητικής βαλβίδας) και του ηλεκτρικού ρεύµατος.  

 
9. Μόνιµο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό ∆ίκτυο 
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 Σύµφωνα µε την παράγραφο 4.5 τού άρθρου 10 των Ειδικών 
∆ιατάξεων, δεν απαιτείται η τοποθέτηση µόνιµου υδροδοτικού πυροσβεστικού 
δικτύου. Θα τοποθετηθεί όµως κρουνός µε εύκαµπτο σωλήνα διαµέτρου 19 
mm και µήκους 15 m, µε κατάλληλο ακροφύσιο στο χώρο Εισόδου. Η λήψη 
θα τοποθετηθεί σε ερµάριο βαµµένο κόκκινο µαζί µε στόµιο και σωλήνα 
περιελιγµένο µήκους 15 µέτρων 
 

10. Φωτισµός Ασφαλείας 
 

  Σύµφωνα µε τις Πυροσβεστικές ∆ιατάξεις υπ’ αριθµό 2 και 3 
προβλέπονται τα παρακάτω:  
  (1) Φωτεινή σήµανση που περιλαµβάνει πινακίδες µε τη λέξη 
¨ΕΞΟ∆ΟΣ¨ και βέλος που προσδιορίζει την κατεύθυνση προς την έξοδο, στις 
θέσεις των γενικών χώρων κυκλοφορίας (διάδροµοι, κλιµακοστάσιο κλπ) και 
όπου υπάρχει αλλαγή κατευθύνσεως. Οι πινακίδες θα  είναι εφοδιασµένες µε 
λαµπτήρες ισχύος όχι µικρότερης των 4W και θα τροφοδοτούνται από το 
ηλεκτρικό δίκτυο του κτιρίου από τον πλησιέστερο ηλεκτρικό πίνακα 
φωτισµού.  Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού δικτύου (είτε του γενικού είτε 
του τοπικού πίνακα) η τροφοδότηση των πινακίδων συνεχίζεται (ή αρχίζει) 
αυτόµατα και για πάνω από µια ώρα σύµφωνα µε την πυρ. διάταξη 2 µέσω 
κατάλληλης διατάξεως από συσσωρευτή που είναι ενσωµατωµένος σ’ αυτή και 
που έχει φορτιστεί, κατά τη διάρκεια της κανονικής ηλεκτρικής 
τροφοδοτήσεως.  Η µεταγωγή τροφοδοτήσεως από το γενικό δίκτυο προς την 
εφεδρική πηγή και αντίστροφα γίνεται αυτόµατα χωρίς ανθρώπινο χειρισµό και 
σε χρονικό διάστηµα µικρότερο από 10 δευτερόλεπτα. Αυτό γίνεται µέσω 
κατάλληλης διατάξεως και αντίστοιχης συρµατώσεως της γραµµής (πλοηγός) 
έτσι ώστε οι πινακίδες να ανάβουν σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος 
(ελλείψει τάσεως) είτε ο διακόπτης στον ηλεκτρικού πίνακα τροφοδοσίας είναι 
ανοικτός είτε όχι. 

 (2) Εκτός από τη φωτεινή σήµανση προβλέπεται και 
φωτισµός ασφαλείας δρόµων διαφυγής. Ο φωτισµός επιτυγχάνεται µε 
κατάλληλα φωτιστικά σώµατα που θα τοποθετηθούν στις θέσεις που θα 
υποδειχθούν από την επίβλεψη και εξασφαλίζουν απόδοση φωτεινότητας 
τουλάχιστον 15 LUX.  (Προβλέπεται η χρήση ενός λαµπτήρα από τα συνήθη 
φωτιστικά σώµατα ως λαµπτήρα ασφαλείας που τροφοδοτείται από 
ενσωµατωµένο συσσωρευτή N i – Cd, ή η χρήση αυτόνοµου φωτιστικού 
σώµατος µε συσσωρευτή N i – Cd). Η τροφοδοσία και των ανωτέρω 
λαµπτήρων θα γίνεται από τον πλησιέστερο ηλεκτρικό πίνακα φωτισµού 
ισχύουν δε τα προαναφερθέντα για τις πινακίδες σηµάνσεως (διάταξη 
συσσωρευτού αυτόµατη έναυση σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού 
ρεύµατος κλπ.). Σηµειώνεται εδώ ότι η λύση της τροφοδοσίας της σηµάνσεως 
και του φωτισµού ασφαλείας από τον πλησιέστερο ηλεκτρικό πίνακα και όχι 
από ιδιαίτερο ανεξάρτητο γενικό πίνακα ασφαλείας προκρίθηκε γιατί είναι 
ασφαλέστερη και αποτελεσµατικότερη. Είναι φυσικό σε περίπτωση 
εκδηλώσεως πυρκαϊάς σ’ ένα σηµείο του κτιρίου κάποιος να κλείσει τον γενικό 
διακόπτη του πλησιέστερου ηλεκτρικού πίνακα ενώ οι λοιποί διακόπτες θα 
παραµείνουν για ένα διάστηµα ανοικτοί. Έτσι στην περίπτωση αυτή 
εξασφαλίζεται η αυτόµατη έναυση των φωτιστικών σηµάνσεως και ασφαλείας. 
 



 30 

11. ∆οκιµές 
 

Για το δίκτυο της πυρανίχνευσης και του φωτισµού ασφαλείας θα γίνουν 
δοκιµές συνέχειας των ηλεκτρικών αγωγών και καλωδίων και δοκιµές άρτιας 
λειτουργίας των επιµέρους τµηµάτων. Για τη σωστή λειτουργία των 
πυρανιχνευτών θα γίνει τεχνητή διέγερσή τους για να διαπιστωθεί η σωστή 
αντίδρασή τους. 
 

 
 
 
     ΑΘΗΝΑ,      ΜΑΡΤΙΟΣ  2016 
 
 
 
 
 
 

Το 2ο  Το 2ο/3ο ΣΥΝΤΑΞΗ 
   

Μ. Παναγόπουλος Μ. Παναγόπουλος ∆. Πετρόπουλος 
Μηχ/γος Μηχ/κος Μηχ/γος Μηχ/κος Ηλ/γος  Μηχ/κος 

 
         Αναστασίου Μαρία 
 
 

        Μηχ/γος Μηχ/κος 



 

  Σελίδα 1 από 122 

 

ΓΕΣ/∆ΥΠΠΕ  Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ 8 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΥΜΝΟ 

  Θέση: ΚΑΛΥΜΝΟΣ 
 

Ανάλυση Τιµών  
 

Ηµεροµηνία :    14/2/2019  
 

A.T.: 001  
 
ΑΤΟΕ 2124  Εκσκαφή τάφρων ηµιβραχώδης ως εν 2122, αλλά διά χρήσεως 

µηχανικών µέσων   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2124  100,00%  
 
      Εκσκαφή τάφρων ηµιβραχώδης ως εν 2122, αλλά διά χρήσεως µηχανικών µέσων .    
( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Αεροσυµπιεστής 160 κ.π. (διά την 
χαλάρωση του ηµιβράχου) Η.∆. Αερ/200 =  

   

ΑΤΟΕ 1501    (Η.∆)  460,06/200  = 2,3  
β) Μηχανικόν πτύον εις µηχανικόν εκσκαφέα 
3/4 κ.υ. Η.∆. Μηχ εκσ/100 =  

   

ΑΤΟΕ 1504    (Η.∆)  622,40/100  = 6,22  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Μόρφωσις, αντιστήριξις Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,20x16,85  = 3,37  
Άθροισµα    
      2,3+6,22+3,37  = 11,89  
 
Τιµή Μονάδος  1 m3  = 11,89 €     
( ΕΝ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 002  
 
ΑΤΟΕ 2162  Επίχωσις   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2162  100,00%  
 
      Επίχωσις διά προιόντων εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων διαµορφωµένων χώρων ή 
τµηµάτων αυτών, ων η µέση απόστασις από της θέσεως εξαγωγής των άνω προιόντων δεν 
υπερβαίνει τα 5,00 m, ήτοι έκριψις, διάστρωσις κατά στρώσεις έως 20 cm, κατάβρεγµα, συµπύκνωσις 
δια καταλλήλων µέσων (δονητικής πλακός κλπ) µέχρις επιτεύξεως του υπό της µελέτης 
καθοριζοµένου βαθµού συµπυκνώσεως.    
( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Υδωρ (021) m3     
ΥΛΙΚΟ ΑΤΟΕ 021   (m3)  0,10x2,67  = 0,267  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
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Εργασία Εκριψις, διάστρωσις, συµπύκνωσις, 
κατάβρεγµα ανηγµένα εις ώρας Εργάτη  

   

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001   (h)  0,80x15,32  = 12,26  
Άθροισµα    
      0,267+12,26  = 12,53  
 
Τιµή Μονάδος  1 m3  = 12,53 €     
( ∆Ω∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 003  
 
ΑΤΟΕ 7767.4  Χρωµατισµοί γενικώς σωληνώσεων 1 1/4 έως 2ins   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7767.4  100,00%  
 
      Χρωµατισµοί γενικώς σωληνώσεων , του άρθρου 7774 1 1/4 έως 2ins .    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά 1 1/4 έως 2 ins     
ΑΤΟΕ 7774    (m2)  0,25x20,91  = 5,23  
Άθροισµα    
      5,23  = 5,23  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 5,23 €     
( ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 004  
 
ΑΤΗΕ 8036.6  Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ∆ιαµέτρου 2 ins Πάχους 3,65 

mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  
 
      Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή 
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση 
µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως  ∆ιαµέτρου 2 ins Πάχους 3,65 mm  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή 
Φ 2 ins αυξηµένος κατά 25% γιά ειδικά 
τεµάχια και 5% γιά φθορά και µικροϋλικά 
συνδέσεως στερεώσεως  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 566.6   (m)  1,30x10,30  = 13,39  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,55x19,86  = 10,92  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,55x16,85  = 9,27  
Άθροισµα    
      13,39+10,92+9,27  = 33,58  
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Τιµή Μονάδος  1 m  = 33,58 €     
( ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 005  
 
ΑΤΗΕ 8036.7  Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ∆ιαµέτρου 2 1/2 ins Πάχους 

3,65 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  
 
      Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή 
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση 
µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως  ∆ιαµέτρου 2 1/2 ins Πάχους 3,65 mm  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή 
Φ 2 1/2 ins αυξηµένος κατά 25% γιά ειδικά 
τεµάχια και 5% γιά φθορά και µικροϋλικά 
συνδέσεως στερεώσεως  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 566.7   (m)  1,30x13,10  = 17,03  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,65x19,86  = 12,91  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,65x16,85  = 10,95  
Άθροισµα    
      17,03+12,91+10,95  = 40,89  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 40,89 €     
( ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 006  
 
ΑΤΗΕ 8037.1  Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο ∆ιαµέτρου 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 6  100,00%  
 
      Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο πλήρως τοποθετηµένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. 
Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως  ∆ιαµέτρου 1/2 ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο Φ 
1/2 ins µε µικροϋλικά  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 569.1   (Τεµ.)  1,02x4,84  = 4,94  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
Άθροισµα    
      4,94+3,97  = 8,91  
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Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 8,91 €     
( ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 007  
 
ΑΤΗΕ 8037.2  Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο ∆ιαµέτρου 3/4 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 6  100,00%  
 
      Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο πλήρως τοποθετηµένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. 
Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως  ∆ιαµέτρου 3/4 ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο Φ 
3/4 ins µε µικροϋλικά  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 569.2   (Τεµ.)  1,02x5,88  = 6  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,25x19,86  = 4,96  
Άθροισµα    
      6+4,96  = 10,96  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 10,96 €     
( ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 008  
 
ΑΤΗΕ 8037.4  Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο ∆ιαµέτρου 1 1/4 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 6  100,00%  
 
      Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο πλήρως τοποθετηµένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. 
Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως  ∆ιαµέτρου 1 1/4 ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο Φ 
1 1/4 ins µε µικροϋλικά  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 569.4   (Τεµ.)  1,02x11,52  = 11,75  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,30x19,86  = 5,96  
Άθροισµα    
      11,75+5,96  = 17,71  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 17,71 €     
( ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ )  
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A.T.: 009  
 
ΑΤΗΕ 8037.6  Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο ∆ιαµέτρου 2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 6  100,00%  
 
      Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο πλήρως τοποθετηµένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. 
Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως  ∆ιαµέτρου 2 ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο Φ 
2 ins µε µικροϋλικά  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 569.6   (Τεµ.)  1,02x23,60  = 24,07  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,35x19,86  = 6,95  
Άθροισµα    
      24,07+6,95  = 31,02  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 31,02 €     
( ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 010  
 
ΑΤΗΕ 8038.2  Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή ∆ιαµέτρου 14/ 18 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 6  100,00%  
 
      Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής 
θερµάνσεως - κλιµατισµού. Συµπεριλαµβάνονται όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως και τα υλικά 
στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιµές 
πιέσεως και λειτουργίας  ∆ιαµέτρου 14/ 18 mm  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή Φ 
14/ 18 mm αυξηµένος κατά 30% δηλαδή 25% 
γιά ειδικά τεµάχια και 5% γιά υλικά 
συνδέσεως,στηρίξεως, φθορών κλπ  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 567.2  (T.E) (m)  1,30x7,60  = 9,88  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,35x19,86  = 6,95  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,35x16,85  = 5,9  
Άθροισµα    
      9,88+6,95+5,9  = 22,73  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 22,73 €     
( ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
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A.T.: 011  
 
ΑΤΗΕ 8038.3  Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή ∆ιαµέτρου 18/ 22 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 6  100,00%  
 
      Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής 
θερµάνσεως - κλιµατισµού. Συµπεριλαµβάνονται όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως και τα υλικά 
στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιµές 
πιέσεως και λειτουργίας  ∆ιαµέτρου 18/ 22 mm  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή Φ 
18/ 22 mm αυξηµένος κατά 30% δηλαδή 25% 
γιά ειδικά τεµάχια και 5% γιά υλικά 
συνδέσεως,στηρίξεως, φθορών κλπ  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 567.3  (T.E) (m)  1,30x8,20  = 10,66  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,45x19,86  = 8,94  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,45x16,85  = 7,58  
Άθροισµα    
      10,66+8,94+7,58  = 27,18  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 27,18 €     
( ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 012  
 
ΑΤΗΕ 8038.7  Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή ∆ιαµέτρου 32/ 37 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 6  100,00%  
 
      Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής 
θερµάνσεως - κλιµατισµού. Συµπεριλαµβάνονται όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως και τα υλικά 
στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιµές 
πιέσεως και λειτουργίας  ∆ιαµέτρου 32/ 37 mm  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή Φ 
32/ 37 mm αυξηµένος κατά 30% δηλαδή 25% 
γιά ειδικά τεµάχια και 5% γιά υλικά 
συνδέσεως,στηρίξεως, φθορών κλπ  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 567.7  (T.E) (m)  1,30x8,80  = 11,44  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,55x19,86  = 10,92  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,55x16,85  = 9,27  
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Άθροισµα    
      11,44+10,92+9,27  = 31,63  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 31,63 €     
( ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 013  
 
ΑΤΗΕ 8038.11  Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή ∆ιαµέτρου 51/ 56 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 6  100,00%  
 
      Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής 
θερµάνσεως - κλιµατισµού. Συµπεριλαµβάνονται όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως και τα υλικά 
στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιµές 
πιέσεως και λειτουργίας  ∆ιαµέτρου 51/ 56 mm  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή Φ 
51/ 56 mm αυξηµένος κατά 30% δηλαδή 25% 
γιά ειδικά τεµάχια και 5% γιά υλικά 
συνδέσεως,στηρίξεως, φθορών κλπ  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 567.11  (T.E) (m)  1,30x13,00  = 16,9  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,75x19,86  = 14,9  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,75x16,85  = 12,64  
Άθροισµα    
      16,9+14,9+12,64  = 44,44  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 44,44 €     
( ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 014  
 
ΑΤΗΕ 8041.7.2  Χαλκοσωλήνας Εξωτ. ∆ιαµέτρου 22 mm πάχους τοιχώµατος .... mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Χαλκοσωλήνας τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 
(απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι, ρακόρ, 
ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Εξωτ. ∆ιαµέτρου 22 mm 
πάχους τοιχώµατος .... mm  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Χαλκοσωλήνας εξωτ. Φ 22 mm αυξηµένος 
κατά 30% για φθορά και ειδικά εξαρτήµατα 
συνδέσεως και στερεώσεως  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 571.7.2  (T.E) (m)  1,30x9,20  = 11,96  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
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α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,15x19,86  = 2,98  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,15x16,85  = 2,53  
Άθροισµα    
      11,96+2,98+2,53  = 17,47  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 17,47 €     
( ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 015  
 
ΑΤΗΕ 8063  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως οµβρίων υδάτων (υδρορρόη) 

ορθογωνικής διατοµής6 Χ 10 cm από σκληρό P.V.C.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως οµβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατοµής 6 Χ 10 
cm από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας διά 20 C µέχρι 4 atm µεγάλης µηχανικής και χηµικής 
αντοχής συµπεριλαµβανοµένων των υλικών συνδέσεων, στερεώσεως κλπ ως και της εργασίας 
πλήρους εγκαταστάσεως    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Υδρορρόη ορθογ. διατοµής 6 Χ 10 cm 
P.V.C. αυξηµένη κατά 20% γιά φθορά ειδικά 
τεµάχια, υλικά στερεώσεως  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 573.1   (m)  1,20x2,64  = 3,17  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,20x16,85  = 3,37  
Άθροισµα    
      3,17+3,97+3,37  = 10,51  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 10,51 €     
( ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 016  
 
ΑΤΗΕ 8064  Κεφαλή υδρορροής πλαστική µε εσχάρα   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Κεφαλή υδρορροής πλαστική µε εσχάρα , πλήρως τοποθετηµένη    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Κεφαλή υδρορροής πλαστική µε εσχάρα     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 591  (T.E) (Τεµ.)  1,00x8,90  = 8,9  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
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α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,20x16,85  = 3,37  
Άθροισµα    
      8,9+3,97+3,37  = 16,24  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 16,24 €     
( ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 017  
 
ΑΤΗΕ 8066.1.4  Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ∆ιαστάσεων 30cm X 40cm 

και βάθος έως 0,50 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 10  100,00%  
 
      Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή οµβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε 
έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε σκυρόδεµα 200 kg τσιµέντου πάχους 10 cm δόµηση 
πλευρικών επιφανειών µε οπτοπλινθοδοµή πάχους 1 πλίνθου και τσιµεντοκονιάµατος 400 kg 
τσιµέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεµα του πυθµένα µισού τεµαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm τοµής 
ηµικυκλικής και σχήµατος ηµικυλινδρικού γιά διαµόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση µε 
τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, 
εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών  ∆ιαστάσεων 30cm X 40cm 
και βάθος έως 0,50 m  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) και εργασία Εκσκαφή     
ΑΤΟΕ 2121    (m3)  0,432x36,46  = 15,75  
β) Σκυρόδεµα των 200 kg     
ΑΤΟΕ 3211    (m3)  0,075x127,97  = 9,6  
γ) Πλινθοδοµή     
ΑΤΟΕ 4623.2    (m2)  1,1x47,05  = 51,76  
δ) Πηλοσωλήνας 150 mm µε φθορά     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 575.5  (T.E) (m)  0,85x8,50  = 7,22  
ε) Επίχρισµα τσιµεντοκονιάµατος 600     
ΑΤΟΕ 7122    (m2)  0,70x22,60  = 15,82  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Πρόσθετη εργασία λόγω µεµονωµένων 
µικροκατασευών Τεχνίτης  

   

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  1,30x19,86  = 25,82  
Άθροισµα    
      15,75+9,6+51,76+7,22+15,82+2

5,82  
= 125,97  

 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 125,97 €     
( ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 018  
 
ΑΤΗΕ 8066.1.5  Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ∆ιαστάσεων 40cm X 50cm 

και βάθος έως 0,50 m  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 10  100,00%  
 
      Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή οµβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε 
έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε σκυρόδεµα 200 kg τσιµέντου πάχους 10 cm δόµηση 
πλευρικών επιφανειών µε οπτοπλινθοδοµή πάχους 1 πλίνθου και τσιµεντοκονιάµατος 400 kg 
τσιµέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεµα του πυθµένα µισού τεµαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm τοµής 
ηµικυκλικής και σχήµατος ηµικυλινδρικού γιά διαµόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση µε 
τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, 
εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών  ∆ιαστάσεων 40cm X 50cm 
και βάθος έως 0,50 m  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) και εργασία Εκσκαφή     
ΑΤΟΕ 2121    (m3)  0,540x36,46  = 19,69  
β) Σκυρόδεµα των 200 kg     
ΑΤΟΕ 3211    (m3)  0,100x127,97  = 12,8  
γ) Πλινθοδοµή     
ΑΤΟΕ 4623.2    (m2)  1,3x47,05  = 61,16  
δ) Πηλοσωλήνας 150 mm µε φθορά     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 575.5  (T.E) (m)  0,95x8,50  = 8,08  
ε) Επίχρισµα τσιµεντοκονιάµατος 600     
ΑΤΟΕ 7122    (m2)  0,90x22,60  = 20,34  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Πρόσθετη εργασία λόγω µεµονωµένων 
µικροκατασευών Τεχνίτης  

   

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  1,50x19,86  = 29,79  
Άθροισµα    
      19,69+12,8+61,16+8,08+20,34+

29,79  
= 151,86  

 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 151,86 €     
( ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 019  
 
ΑΤΗΕ 8066.1.6  Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ∆ιαστάσεων 50cm X 60cm 

και βάθος έως 0,50 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 10  100,00%  
 
      Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή οµβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε 
έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε σκυρόδεµα 200 kg τσιµέντου πάχους 10 cm δόµηση 
πλευρικών επιφανειών µε οπτοπλινθοδοµή πάχους 1 πλίνθου και τσιµεντοκονιάµατος 400 kg 
τσιµέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεµα του πυθµένα µισού τεµαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm τοµής 
ηµικυκλικής και σχήµατος ηµικυλινδρικού γιά διαµόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση µε 
τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, 
εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών  ∆ιαστάσεων 50cm X 60cm 
και βάθος έως 0,50 m  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) και εργασία Εκσκαφή     
ΑΤΟΕ 2121    (m3)  0,660x36,46  = 24,06  
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β) Σκυρόδεµα των 200 kg     
ΑΤΟΕ 3211    (m3)  0,130x127,97  = 16,64  
γ) Πλινθοδοµή     
ΑΤΟΕ 4623.2    (m2)  1,5x47,05  = 70,58  
δ) Πηλοσωλήνας 150 mm µε φθορά     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 575.5  (T.E) (m)  1,05x8,50  = 8,92  
ε) Επίχρισµα τσιµεντοκονιάµατος 600     
ΑΤΟΕ 7122    (m2)  1,10x22,60  = 24,86  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Πρόσθετη εργασία λόγω µεµονωµένων 
µικροκατασευών Τεχνίτης  

   

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  1,70x19,86  = 33,76  
Άθροισµα    
      24,06+16,64+70,58+8,92+24,86

+33,76  
= 178,82  

 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 178,82 €     
( ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 020  
 
ΑΤΗΕ 8066.1.7  Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ∆ιαστάσεων 60cm X 70cm 

και βάθος έως 0,50 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 10  100,00%  
 
      Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή οµβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε 
έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε σκυρόδεµα 200 kg τσιµέντου πάχους 10 cm δόµηση 
πλευρικών επιφανειών µε οπτοπλινθοδοµή πάχους 1 πλίνθου και τσιµεντοκονιάµατος 400 kg 
τσιµέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεµα του πυθµένα µισού τεµαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm τοµής 
ηµικυκλικής και σχήµατος ηµικυλινδρικού γιά διαµόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση µε 
τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, 
εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών  ∆ιαστάσεων 60cm X 70cm 
και βάθος έως 0,50 m  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) και εργασία Εκσκαφή     
ΑΤΟΕ 2121    (m3)  0,792x36,46  = 28,88  
β) Σκυρόδεµα των 200 kg     
ΑΤΟΕ 3211    (m3)  0,163x127,97  = 20,86  
γ) Πλινθοδοµή     
ΑΤΟΕ 4623.2    (m2)  1,7x47,05  = 79,98  
δ) Πηλοσωλήνας 150 mm µε φθορά     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 575.5  (T.E) (m)  1,15x8,50  = 9,78  
ε) Επίχρισµα τσιµεντοκονιάµατος 600     
ΑΤΟΕ 7122    (m2)  1,30x22,60  = 29,38  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Πρόσθετη εργασία λόγω µεµονωµένων 
µικροκατασευών Τεχνίτης  

   

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  1,70x19,86  = 33,76  
Άθροισµα    
      28,88+20,86+79,98+9,78+29,38

+33,76  
= 202,64  
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Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 202,64 €     
( ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 021  
 
ΑΤΗΕ 8072  Καλύµµατα φρεατίων χυτoσιδηρά   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 29  100,00%  
 
      Καλύµµατα φρεατίων χυτoσιδηρά , πλήρως εγκατεστηµένα µε το ανάλογο παρέµβυσµα 
στεγανοποιήσεως    
( 1 Kg )  Χιλιόγραµµο (Κιλό)  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Καλύµµατα φρεατίων χυτοσιδηρά µε το 
ανάλογο παρέµβυσµα στεγανοποιήσεως  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 590  (T.E) (Kg)  1,05x0,80  = 0,84  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,025x19,86  = 0,496  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,025x16,85  = 0,421  
Άθροισµα    
      0,84+0,496+0,421  = 1,76  
 
Τιµή Μονάδος  1 Kg  = 1,76 €     
( ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 022  
 
ΑΤΗΕ 8125.1.2  Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινηΜε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεοµένη 

µε σπείρωµα ∆ιαµέτρου 3/4 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, µε λυόµενο πώµα 
γιά επιθεώρηση του µηχανισµού της, δηλαδή βαλβίδα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως  ∆ιαµέτρου 3/4 ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη µε 
γλωττίδα (κλαπέ) συνδεοµένη µε σπείρωµα 
Φ 3/4 ins αυξηµένη κατά 3% γιά µικροϋλικά  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 612.1.2   (Τεµ.)  1,03x10,08  = 10,38  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,50x19,86  = 9,93  
Άθροισµα    
      10,38+9,93  = 20,31  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 20,31 €     
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( ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 023  
 
ΑΤΗΕ 8125.1.3  Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινηΜε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεοµένη 

µε σπείρωµα ∆ιαµέτρου 1 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, µε λυόµενο πώµα 
γιά επιθεώρηση του µηχανισµού της, δηλαδή βαλβίδα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως  ∆ιαµέτρου 1 ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη µε 
γλωττίδα (κλαπέ) συνδεοµένη µε σπείρωµα 
Φ 1 ins αυξηµένη κατά 3% γιά µικροϋλικά  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 612.1.3   (Τεµ.)  1,03x14,45  = 14,88  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,55x19,86  = 10,92  
Άθροισµα    
      14,88+10,92  = 25,8  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 25,80 €     
( ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 024  
 
ΑΤΗΕ 8125.2.6  Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεοµένη 

µε φλάντζες ∆ιαµέτρου 50 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, µε λυόµενο πώµα 
γιά επιθεώρηση του µηχανισµού της, δηλαδή βαλβίδα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως.Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεοµένη µε φλάντζες  ∆ιαµέτρου 50 mm  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη µε 
γλωττίδα (κλαπέ) συνδεοµένη µε φλάντζες 
Φ50 mm αυξηµένη κατά 3% γιά µικροϋλικά  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 612.2.6  (T.E) (Τεµ.)  1,03x25,00  = 25,75  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,50x19,86  = 9,93  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,50x16,85  = 8,42  
Άθροισµα    
      25,75+9,93+8,42  = 44,1  
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Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 44,10 €     
( ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 025  
 
ΑΤΗΕ 8129.2  Αυτόµατη δικλίδα αερισµού (µίκα, κεφαλή αερισµού) Αλουµινίου  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 1  100,00%  
 
      Αυτόµατη δικλίδα αερισµού (µίκα, κεφαλή αερισµού) , πλήρως τοποθετηµένη Αλουµινίου  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Αυτόµατη δικλίδα (µίκα κεφαλή) αερισµού 
χυτοσιδηρά µε µικροϋλικά  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 616.2  (T.E) (Τεµ.)  1,10x20,00  = 22  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,30x19,86  = 5,96  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,30x16,85  = 5,06  
Άθροισµα    
      22+5,96+5,06  = 33,02  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 33,02 €     
( ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 026  
 
ΑΤΗΕ 8130  Συρµάτινη κεφαλή σωλήνα αερισµού (καπέλλο) µέχρι Φ 10 cm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 1  100,00%  
 
      Συρµάτινη κεφαλή σωλήνα αερισµού (καπέλλο) µέχρι Φ 10 cm πλήρως τοποθετηµένη    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Συρµάτινη κεφαλή σωλήνα αερισµού 
(καπέλλο) µέχρι Φ 10 cm  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 616.3  (T.E) (Τεµ.)  1,00x10,00  = 10  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,20x16,85  = 3,37  
Άθροισµα    
      10+3,37  = 13,37  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 13,37 €     
( ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
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A.T.: 027  
 
ΑΤΗΕ 8131.1.1  Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωµιωµένη Τύπου 

καµπάνας ∆ιαµέτρου 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωµιωµένη µε τα µικροϋλικά συνδέσεως και την 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Τύπου καµπάνας ∆ιαµέτρου 1/2 ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) τύπου 
καµπάνας ορειχάλκινη, επιχρωµιωµένη Φ 1/2 
ins αυξηµένη κατά 3% γιά µικροϋλικά 
συνδέσεως στερεώσεως κλπ  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 617.1.1  (T.E) (Τεµ.)  1,03x7,10  = 7,31  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,55x19,86  = 10,92  
Άθροισµα    
      7,31+10,92  = 18,23  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 18,23 €     
( ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 028  
 
ΑΤΗΕ 8131.2.1  Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωµιωµένη Τύπου 

γωνιακή ∆ιαµέτρου 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωµιωµένη µε τα µικροϋλικά συνδέσεως και την 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Τύπου γωνιακή ∆ιαµέτρου 1/2 ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) τύπου 
γωνιακή ορειχάλκινη, επιχρωµιωµένη Φ 1/2 
ins αυξηµένη κατά 3% γιά µικροϋλικά 
συνδέσεως στερεώσεως κλπ  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 617.2.1  (T.E) (Τεµ.)  1,03x3,14  = 3,23  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,55x19,86  = 10,92  
Άθροισµα    
      3,23+10,92  = 14,15  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 14,15 €     
( ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
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A.T.: 029  
 
ΑΤΗΕ 8138.2.2  Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινοςεπιχρωµιωµένος κοινός µε 

προσθήκη και ροζέττα   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος µε τα µικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος 
επιχρωµιωµένος κοινός µε προσθήκη και 
ροζέττα Φ 1/2 ins  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 618.2.2  (T.E) (Τεµ.)  1,00x59,00  = 59  
Μικροϋλικά και υλικά συνδέσεως 
στερεώσεως 0,12 του α  

   

      0,12x59  = 7,08  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,30x19,86  = 5,96  
Άθροισµα    
      59+7,08+5,96  = 72,04  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 72,04 €     
( ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 030  
 
ΑΤΗΕ 8141.2.2  Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 

επιχρωµιωµένος τοποθετηµένος σε νιπτήρα - ∆ιαµέτρου 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  
 
      Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος δηλαδή 
αναµικτήρας και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως  τοποθετηµένος σε νιπτήρα - ∆ιαµέτρου 1/2 ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού ψυχρού 
ύδατος τοποθετηµένος σε νιπτήρα Φ 1/2 ins  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 619.2.2   (Τεµ.)  1,00x44,60  = 44,6  
Μικροϋλικά 0,03 του α     
      0,03x44,6  = 1,34  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,40x19,86  = 7,94  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,40x16,85  = 6,74  
Άθροισµα    
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      44,6+1,34+7,94+6,74  = 60,62  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 60,62 €     
( ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 031  
 
ΑΤΗΕ 8141.3.2  Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 

επιχρωµιωµένος νεροχύτη - ∆ιαµέτρου 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  
 
      Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος δηλαδή 
αναµικτήρας και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως  νεροχύτη - ∆ιαµέτρου 1/2 ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού ψυχρού 
ύδατος νεροχύτη Φ 1/2 ins  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 619.3.2   (Τεµ.)  1,00x54,00  = 54  
Μικροϋλικά 0,03 του α     
      0,03x54  = 1,62  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,40x19,86  = 7,94  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,40x16,85  = 6,74  
Άθροισµα    
      54+1,62+7,94+6,74  = 70,3  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 70,30 €     
( ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 032  
 
ΑΤΗΕ 8141.4.3  Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 

επιχρωµιωµένος  Με σταθερό και κινητό καταιονηστήρα Φ 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  
 
      Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος δηλαδή 
αναµικτήρας και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως   Με σταθερό και κινητό καταιονηστήρα Φ 1/2 ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Αναµικτήρ (µπαταρία) θερµού - ψυχρού 
ύδατος χρωµέ Λουτήρα ή λεκάνης 
καταιονηστήρα 1/2 ins Με σταθερό και κινητό 
καταιονηστήρα   

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 619.4.3   (Τεµ.)  1,00x56,00  = 56  
Μικροϋλικά 0,03 του α     
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      0,03x56  = 1,68  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  1,20x19,86  = 23,83  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  1,20x16,85  = 20,22  
Άθροισµα    
      56+1,68+23,83+20,22  = 101,73  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 101,73 €     
( ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 033  
 
ΑΤΗΕ 8151.2  Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη , Χαµηλής πίεσης µε το δοχείο 

πλύσεως και τα εξαρτήµατά του,   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 14  100,00%  
 
      Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη , " Ευρωπαϊκού τύπου ", Χαµηλής πίεσης µε το δοχείο 
πλύσεως και τα εξαρτήµατά του, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου 
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων.   
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
 Λεκάνη αποχωρητηρίου Χαµηλής πιέσεως 
από πορσελάνη, Ευρωπαικού (καθηµένου) 
τύπου , µε το δοχείο πλύσεως   

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 620.2   (Τεµ.)  1,00x80,00  = 80  
β. Τσιµεντοκονίαµα, ήλοι κλπ σε τσιµέντο     
ΥΛΙΚΟ ΑΤΟΕ 026   (Kg)  20x0,0999  = 2  
Εργασία     
            
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  3,00x19,86  = 59,58  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  3,00x16,85  = 50,55  
Άθροισµα    
      80+2+59,58+50,55  = 192,13  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 192,13 €     
( ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 034  
 
ΑΤΗΕ 8160.2  Νιπτήρας πορσελάνης ∆ιαστ. 42 Χ 56 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 17  100,00%  
 
      Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης µε βαλβίδα χρωµέ ( σταγγιστήρα) πώµα µε άλυσο, σιφώνι χρωµέ 
Φ 1 1/4 ins στηρίγµατα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήµατα όπως και τα µικροϋλικά 
(µολυβδόκολλα, τσιµέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία  
∆ιαστ. 42 Χ 56 cm  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
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Ανάλυση άρθρου 
1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 
περίπου 42 Χ 56 cm  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 628.2   (Τεµ.)  1,00x37,00  = 37  
β) Σιφώνι Φ 1 1/4 ins ορειχάλκινο 
επιχρωµιωµένο 2  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 629.1   (Τεµ.)  1,00x15,70  = 15,7  
Βαλβίδα, χαλκοσωλήνας, ρακόρ πώµα, 
στηρίγµατα, µολυβδόκολλα, τσιµέντο κλπ 
0,25 του α  

   

      0,25x37  = 9,25  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  2,80x19,86  = 55,61  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  2,80x16,85  = 47,18  
Άθροισµα    
      37+15,7+9,25+55,61+47,18  = 164,74  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 164,74 €     
( ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  
ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 035  
 
ΑΤΗΕ 8161.1.1  Λουτήρας χυτοσιδηρούς εσµαλτωµένος χωνευτού ή ελεύθερου τύπου 

Μήκους περίπου 1,60 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 16  100,00%  
 
      Λουτήρας χυτοσιδηρούς εσµαλτωµένος µε βαλβίδες εκροής και υπερχειλήσεως, πώµα κλπ 
δηλαδή λουτήρας και λοιπά γενικά εξαρτήµατα και υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως γιά λειτουργία  χωνευτού ή ελεύθερου τύπου Μήκους περίπου 1,60 m  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Λουτήρας χυτοσιδηρούς,εσµαλτωµένος 
χωνευτού ή ελεύθερου τύπου µήκους 
περίπου 1,60 m µε τα εξαρτήµατα  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 630.1.1  (T.E) (Τεµ.)  1,00x180,00  = 180  
β) Βαλβίδα, πώµα, µολυβδόκολλα βενζίνη, 
στεατίνη, τσιµέντο κλπ σε µολυβδόκολλα  

   

ΥΛΙΚΟ ΑΤΟΕ 495  (T.E) (Kg)  0,40x4,11  = 1,64  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  4,00x19,86  = 79,44  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  4,00x16,85  = 67,4  
Άθροισµα    
      180+1,64+79,44+67,4  = 328,48  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 328,48 €     
( ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
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A.T.: 036  
 
ΑΤΗΕ 8165.2.3  Νεροχύτης χαλύβδινος ανοξείδωτος δύο σκαφών ∆ιαστάσεων περίπου 

35 Χ 40 X 20 cm, µήκους 1,80 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 17  100,00%  
 
      Νεροχύτης χαλύβδινος ανοξείδωτος δηλαδή νεροχύτης και λοιπά γενικά εξαρτήµατα και υλικά επί 
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως γιά λειτουργία δύο σκαφών ∆ιαστάσεων περίπου 35 Χ 40 
X 20 cm, µήκους 1,80 m  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος 
πλάτους περίπου 50 cm δύο σκαφών 
διαστάσεων περίπου 35 Χ 40 X 20 cm 
µήκους περίπου 1,80 m πλήρης µε τα 
στηρίγµατα  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 634.4.1  (T.E) (Τεµ.)  1,00x100,00  = 100  
Βαλβίδα, πώµα, σωλήνας υπερχειλίσεως, 
στηρίγµατα και µικροϋλικά (Μολυβδόκολλα, 
τσιµέντο κλπ) 0,05 του α  

   

      0,05x100  = 5  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  2,50x19,86  = 49,65  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  2,50x16,85  = 42,12  
Άθροισµα    
      100+5+49,65+42,12  = 196,77  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 196,77 €     
( ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 037  
 
ΑΤΗΕ 8166.2  Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο δύο σκαφών   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 17  100,00%  
 
      Σιφώνι νεροχύτου (µαρµάρινου ή ανοξείδοτου) από πολυαιθυλένιο µε όλα τα εξαρτήµατα, υλικά 
συγκολλήσεως, συνδέσεως και στηρίξεως και την εργασία εγκαταστάσεως και προσαρµογής στο 
δίκτυο αποχετεύσεως  δύο σκαφών   
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) α. Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο 
µε υλικά και µικροϋλικά  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 629.3  (T.E) (Τεµ.)  1,10x12,00  = 13,2  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
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ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,80x19,86  = 15,89  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,80x16,85  = 13,48  
Άθροισµα    
      13,2+15,89+13,48  = 42,57  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 42,57 €     
( ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 038  
 
ΑΤΗΕ 8168.2  Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ ∆ιαστάσεων 42 Χ 60 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  
 
      Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες µε κοµβία 
χρωµέ, µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως  ∆ιαστάσεων 42 Χ 60 cm  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ, 
διαστάσεων 42 Χ 60 cm και κοχλίες  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 636.2  (T.E) (Τεµ.)  1,00x15,00  = 15  
β) Τσιµέντο, βύσµατα κλπ σε τσιµέντο 026 kg     
ΥΛΙΚΟ ΑΤΟΕ 026   (Kg)  2,00x0,0999  = 0,199  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,30x19,86  = 5,96  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,30x16,85  = 5,06  
Άθροισµα    
      15+0,199+5,96+5,06  = 26,22  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 26,22 €     
( ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 039  
 
ΑΤΗΕ 8169.1.2  Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - µήκους 0,60 cm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  
 
      Εταζέρα νιπτήρα πλήρης δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως  πορσελάνης - µήκους 0,60 cm   
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Εταζέρα πορσελάνης µήκους 0,60 cm     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 637.1.2   (Τεµ.)  1,00x15,00  = 15  
β) Μικροϋλικά σε τσιµέντο     
ΥΛΙΚΟ ΑΤΟΕ 026   (Kg)  0,90x0,0999  = 0,0899  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
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Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,30x19,86  = 5,96  
Άθροισµα    
      15+0,0899+5,96  = 21,05  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 21,05 €     
( ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 040  
 
ΑΤΗΕ 8170.2  Ποτηριοθήκη πλήρης πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm µονή   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  
 
      Ποτηριοθήκη πλήρης δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως  
πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm µονή   
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Ποτηριοθήκη από πορσελάνη, διαστ 15 Χ 
15 cm, µονή   

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 638.2   (Τεµ.)  1,00x9,00  = 9  
β) Μικροϋλικά (στηρίγµατα κοχλιοφόροι ήλοι 
κλπ) σε τσιµέντο  

   

ΥΛΙΚΟ ΑΤΟΕ 026   (Kg)  1,00x0,0999  = 0,0999  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,30x19,86  = 5,96  
Άθροισµα    
      9+0,0999+5,96  = 15,06  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 15,06 €     
( ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 041  
 
ΑΤΗΕ 8171.3  Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης ∆ιαστάσεων 15 Χ 15 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  
 
      Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως  ∆ιαστάσεων 15 Χ 15 cm  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Σαπωνοθήκη πορσελάνης διαστ 15 Χ 15 
cm χωρίς χειρολ   

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 639.3   (Τεµ.)  1,00x9,00  = 9  
β) Μικροϋλικά σε τσιµέντο     
ΥΛΙΚΟ ΑΤΟΕ 026   (Kg)  1,00x0,0999  = 0,0999  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Τεχνίτης     
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ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,30x19,86  = 5,96  
Άθροισµα    
      9+0,0999+5,96  = 15,06  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 15,06 €     
( ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 042  
 
ΑΤΗΕ 8172.1  Σαπωνοσπογγοθήκη πορσελάνης πλήρης ∆ιαστάσεων 30 Χ 15 cm µε 

χειρολαβή  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  
 
      Σαπωνοσπογγοθήκη πορσελάνης πλήρης δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως  ∆ιαστάσεων 30 Χ 15 cm µε χειρολαβή  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Σαπωνοσπογγοθήκη πορσελάνης 
διαστάσεων 30 X 15 cm µε χειρολαβή  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 640.1   (Τεµ.)  1,00x13,50  = 13,5  
β) Μικροϋλικά σε τσιµέντο     
ΥΛΙΚΟ ΑΤΟΕ 026   (Kg)  1,00x0,0999  = 0,0999  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,50x19,86  = 9,93  
Άθροισµα    
      13,5+0,0999+9,93  = 23,53  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 23,53 €     
( ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 043  
 
ΑΤΗΕ 8175.2  Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη ∆ιπλό  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  
 
      Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη εντοιχισµένο, µε τα µικροϋλικά στερεώσεως και 
την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  ∆ιπλό  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως 
πορσελάνης, εντοιχισµένο, διπλό  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 643.2   (Τεµ.)  1,00x7,30  = 7,3  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,30x19,86  = 5,96  
Άθροισµα    
      7,3+5,96  = 13,26  
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Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 13,26 €     
( ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 044  
 
ΑΤΗΕ 8176.3.2  Πετσετοθήκη πορσελάνης - διπλή  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  
 
      Πετσετοθήκη πλήρης δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως  
πορσελάνης - διπλή  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Πετσετοθήκη πορσελάνης διπλή      
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 644.3.2   (Τεµ.)  1,00x8,00  = 8  
β) Μικροϋλικά (στηρίγµατα, κοχλιοφόροι ήλοι 
κλπ) σε τσιµέντο  

   

ΥΛΙΚΟ ΑΤΟΕ 026   (Kg)  5,00x0,0999  = 0,499  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,50x19,86  = 9,93  
Άθροισµα    
      8+0,499+9,93  = 18,43  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 18,43 €     
( ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 045  
 
ΑΤΗΕ 8178.2.1  Χαρτοθήκη πλήρης πορσελάνης, διαστάσεων 15 Χ 15 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 14  100,00%  
 
      Χαρτοθήκη πλήρης δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως  
πορσελάνης, διαστάσεων 15 Χ 15 cm  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Χαρτοθήκη Πορσελάνης διαστ 15 Χ 15 cm      
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 646.2.1   (Τεµ.)  1,00x8,80  = 8,8  
β) Μικροϋλικά (στηρίγµατα, κοχλιοφόροι ήλοι 
κλπ) σε τσιµέντο  

   

ΥΛΙΚΟ ΑΤΟΕ 026   (Kg)  3,00x0,0999  = 0,299  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,40x19,86  = 7,94  
Άθροισµα    
      8,8+0,299+7,94  = 17,04  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 17,04 €     
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( ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 046  
 
ΑΤΗΕ 8179.2  Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µε κάλυµµα χρώµατος λευκού  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 18  100,00%  
 
      Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µε κάλυµµα πλήρες δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία πλήρους τοποθετήσεως  χρώµατος λευκού  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µε κάλυµµα, 
χρώµατος λευκού πλήρες  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 647.2   (Τεµ.)  1,00x19,00  = 19  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
Άθροισµα    
      19+3,97  = 22,97  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 22,97 €     
( ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 047  
 
ΑΤΗΕ 8201.1.2  Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γοµώσεως 6 kg  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 19  100,00%  
 
      Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεώς του 
στον τοίχο πλήρως τοποθετηµένος, δηλάδή προµήθεια, µεταφορά και στήριξη  Γοµώσεως 6 kg  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, 
φορητός γοµώσεως 6 kg  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 660.1.2   (Τεµ.)  1,00x21,00  = 21  
Στήριγµα και µικροϋλικά στηρίξεως 0,10 του 
α  

   

      0,10x21  = 2,1  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,40x19,86  = 7,94  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,40x16,85  = 6,74  
Άθροισµα    
      21+2,1+7,94+6,74  = 37,78  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 37,78 €     
( ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
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A.T.: 048  
 
ΑΤΗΕ 8202.2  Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός Γοµώσεως 6 kg  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 19  100,00%  
 
      Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεώς 
του στον τοίχο πλήρως τοποθετηµένος, δηλάδή προµήθεια, µεταφορά και στήριξη Γοµώσεως 6 kg  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, 
φορητός γοµώσεως 6 kg  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 661.2   (Τεµ.)  1,00x50,00  = 50  
Στήριγµα και µικροϋλικά στηρίξεως 0,10 του 
α  

   

      0,10x50  = 5  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,40x19,86  = 7,94  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,40x16,85  = 6,74  
Άθροισµα    
      50+5+7,94+6,74  = 69,68  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 69,68 €     
( ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 049  
 
ΑΤΗΕ 8219.4  Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα ακαθάρτων υδάτων Ονοµαστικής 

ισχύος 6,0 m3/h  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 21  100,00%  
 
      Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα ακαθάρτων υδάτων , γιά µανοµετρικό ύψος 10 m µε την 
σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη συνδέσεως προς την κατάθλιψη και κατάδυση πλήρες µε 
τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και στάσεώς του, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση προς δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία  Ονοµαστικής ισχύος 6,0 m3/h  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα 
ακαθάρτων υδάτων, πλήρες ονοµαστικής 
ισχύως 6,0 m3/h γιά µανοµετρικό ύψος 10 m  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 671.4.4  (T.E) (Τεµ.)  1,00x133,93  = 133,93  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) και µικροϋλικά Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  16x19,86  = 317,76  
β) Βοηθός     
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ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  16x16,85  = 269,6  
Άθροισµα    
      133,93+317,76+269,6  = 721,29  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 721,29 €     
( ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 050  
 
ΑΤΗΕ 8431.1.1  Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα ∆ίστηλα αξονικού ύψους 905 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 26  100,00%  
 
      Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία πλήρως 
εγκατεστηµένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγµατα τοίχου ή δαπέδου και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
εγκαταστάσεως  ∆ίστηλα αξονικού ύψους 905 mm  
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Στοιχεία θερµαντικών σωµάτων χαλύβδινα 
αξονικού ύψους 905 mm µε µικροϋλικά  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 703.1.1   (m2)  1,02x29,00  = 29,58  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,35x19,86  = 6,95  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,35x16,85  = 5,9  
Άθροισµα    
      29,58+6,95+5,9  = 42,43  
 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 42,43 €     
( ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 051  
 
ΑΤΗΕ 8431.3.2  Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα Τετράστηλα αξονικού ύψους 655 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 26  100,00%  
 
      Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία πλήρως 
εγκατεστηµένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγµατα τοίχου ή δαπέδου και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
εγκαταστάσεως  Τετράστηλα αξονικού ύψους 655 mm  
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Στοιχεία θερµαντικών σωµάτων χαλύβδινα 
αξονικού ύψους 655 mm µε µικροϋλικά  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 703.3.2   (m2)  1,02x26,30  = 26,83  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,30x19,86  = 5,96  
β) Βοηθός     
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ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,30x16,85  = 5,06  
Άθροισµα    
      26,83+5,96+5,06  = 37,85  
 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 37,85 €     
( ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 052  
 
ΑΤΗΕ 8446  Βαλβίδα θερµαντικού σώµατος τύπου RVES   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Βαλβίδα θερµαντικού σώµατος τύπου RVES γιά εγκατάσταση µονοσωλήνιου συστήµατος 
κεντρικής θερµάνσεως, πλήρως τοποθετηµένη και παραδοτέα σε κανονική λειτουργία    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Βαλβίδα θερµαντικού σώµατος τύπου 
RVES µε µικροϋλικά  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 711  (T.E) (Τεµ.)  1,02x10,00  = 10,2  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,25x19,86  = 4,96  
Άθροισµα    
      10,2+4,96  = 15,16  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 15,16 €     
( ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 053  
 
ΑΤΗΕ 8447  Βαλβίδα εξαερισµού θερµαντικών σωµάτων, ορειχάλκινη 

επινικελωµένη διαµ.1/4 ins   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Βαλβίδα εξαερισµού θερµαντικών σωµάτων, ορειχάλκινη επινικελωµένη διαµ.1/4 ins πλήρως 
τοποθετηµένη σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως, σε πώµα θερµαντικού σώµατος ή σε σωλήνα 
κλπ. 
 Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία διανοίξεως και 
ελικοτοµήσεως της οπής στηρίξεως   
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Βαλβίδα εξαερισµού θερµαντικών 
σωµάτων ορειχάλκινη, επινικελωµένη διαµ. 
1/4 ins µε µικροϋλικά  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 712  (T.E) (Τεµ.)  1,02x3,20  = 3,26  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,25x19,86  = 4,96  
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Άθροισµα    
      3,26+4,96  = 8,22  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 8,22 €     
( ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 054  
 
ΑΤΗΕ 8452.2.5  Λέβητας χαλύβδινος Με καυστήρα (αυτόνοµος) νερού θερµαντικής 

Ισχύος 80000 Kcal/h  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 28  100,00%  
 
      Λέβητας χαλύβδινος εγχώριος πλήρης µε τα εξαρτήµατά του, το κτίσιµο της εστίας του µε 
πυρίµαχους πλίνθους και τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά δηλαδή λέβητας, εξαρτήµατα, υλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως, δοκιµών και πλήρους εγκαταστάσεως 
γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία  Με καυστήρα (αυτόνοµος) νερού θερµαντικής Ισχύος 80000 
Kcal/h  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Λέβητας χαλύβδινος Με καυστήρα 
(αυτόνοµος) νερού πλήρης εγχώριος 
θερµαντικής ισχύος 80000 kcal/h  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 715.2.5   (Τεµ.)  1,00x2200,00  = 2200  
Μικροϋλικά 0,08 του α     
      0,08x2200  = 176  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  11,00x19,86  = 218,46  
β) Βοηθός (002) h     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  11,00x16,85  = 185,35  
γ) Εργάτης (001) h     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001   (h)  5,00x15,32  = 76,6  
Άθροισµα    
      2200+176+218,46+185,35+76,6  = 2856,41  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 2856,41 €     
( ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ  
ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 055  
 
ΑΤΗΕ 8459  ∆είκτης στάθµης πετρελαίου   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 31  100,00%  
 
      ∆είκτης στάθµης πετρελαίου που αποτελείται από α) πλωτήρα Φ 10 cm από φύλλο χαλκού 
πάχους 1 mm β) µεταλλικό τροχίσκο Φ 6 cm µε περιφεριακό αύλακα γ) χυτοσιδηρούν βαρύδι Φ 3 cm 
δ) συρµατόσκοινον αναρτήσεως αντιβάρου, µεταλλικά στηρίγµατα και αριθµηµένο πίνακα ενείξεων, 
δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία συναρµολογήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
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α) Πλωτήρας Φ 10 cm     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 720.3  (T.E) (Τεµ.)  1,00x15,00  = 15  
β) Τροχίσκος µε αύλακα Φ 6 cm     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 720.4  (T.E) (Τεµ.)  1,00x12,00  = 12  
γ) Βαρίδι χυτοσιδηρούν Φ 3 cm     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 720.5  (T.E) (Τεµ.)  1,00x10,00  = 10  
δ) Συρµατόσχοινο     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 720.6  (T.E) (m)  2,00x6,50  = 13  
Μικροϋλικά 0,30 του α     
      0,30x15  = 4,5  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  2,50x19,86  = 49,65  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  2,50x16,85  = 42,12  
Άθροισµα    
      15+12+10+13+4,5+49,65+42,12  = 146,27  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 146,27 €     
( ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 056  
 
ΑΤΗΕ 8461  Συστολή διαµ. 2 ins Χ 2 1/2 ins   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Συστολή διαµ. 2 ins Χ 2 1/2 ins µε ορειχάλκινο πώµα Φ 2 1/2 ins συνδεόµενο µε αλυσίδα γιά τη 
σύνδεση εξαρτήµατος στοµίου σωληνώσεως πετρελαίου, καταλλήλου προς σύνδεση µε τον ελαστικό 
σωλήνα του πετρελαιοφόρου αυτοκινήτου, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά και εργασία συνδέσεως και 
πλήρους τοποθετήσεως    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Συστολή Φ 2 ins X 2 1/2 ins µε πώµα     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 720.9  (T.E) (Τεµ.)  1,00x16,00  = 16  
Μικροϋλικά 0,10 του α     
      0,10x16  = 1,6  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,65x19,86  = 12,91  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,65x16,85  = 10,95  
Άθροισµα    
      16+1,6+12,91+10,95  = 41,46  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 41,46 €     
( ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 057  
 
ΑΤΗΕ 8462.1  Φίλτρο ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου Ικανότητας 16 l/h  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 12  100,00%  
 
      Φίλτρο ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  
Ικανότητας 16 l/h  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Φίλτρο ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου 
ικανότητας 16 l/h  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 720.10.1  (T.E) (Τεµ.)  1,00x15,00  = 15  
Μικροϋλικά 0,01 του α     
      0,01x15  = 0,15  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  2,00x19,86  = 39,72  
Άθροισµα    
      15+0,15+39,72  = 54,87  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 54,87 €     
( ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 058  
 
ΑΤΗΕ 8473.1.6  ∆οχείο διαστολής Κλειστό µε µεµβράνη - Χωριτηκότητας 80 l  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 23  100,00%  
 
      ∆οχείο διαστολής πλήρες µε τα µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση, ρύθµιση και δοκιµές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία  Κλειστό µε µεµβράνη - 
Χωριτηκότητας 80 l  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) ∆οχείο διαστολής όπως περιγράφεται πιό 
πάνω πλήρης χωρητικότητας 80 l  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 725.1.6   (Τεµ.)  1,00x138,00  = 138  
Μικροϋλικά 0,02 του α     
      0,02x138  = 2,76  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  6,00x19,86  = 119,16  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  6,00x16,85  = 101,1  
Άθροισµα    
      138+2,76+119,16+101,1  = 361,02  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 361,02 €     
( ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 059  
 
ΑΤΗΕ 8474.1  Σύστηµα αυτόµατης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου 
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διαστολής ∆ιαµέτρου 3/4 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 23  100,00%  
 
      Σύστηµα αυτόµατης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση, εγκατάσταση, ρύθµιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία  ∆ιαµέτρου 3/4 ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Σύστηµα αυτόµατης πληρώσεως 
εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής 
διαµ. 3/4 ins  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 726.1  (T.E) (Τεµ.)  1,00x100,00  = 100  
Μικροϋλικά 0,05 του α     
      0,05x100  = 5  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  2,50x19,86  = 49,65  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  2,50x16,85  = 42,12  
Άθροισµα    
      100+5+49,65+42,12  = 196,77  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 196,77 €     
( ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 060  
 
ΑΤΗΕ 8477.1  Ασφαλιστική βαλβίδα µε ελατήριο ∆ιαµέτρου 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 12  100,00%  
 
      Ασφαλιστική βαλβίδα µε ελατήριο οιασδήποτε πιέσεως λειτουργίας µε τα µικροϋλικά και κάθε 
εργασία δοκιµών και πλήρους εγκαταστάσεως  ∆ιαµέτρου 1/2 ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Ασφαλιστική βαλβίδα µε ελατήριο διαµ. 1/2 
ins  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 728.1  (T.E) (Τεµ.)  1,00x15,00  = 15  
Μικροϋλικά 0,10 του α     
      0,10x15  = 1,5  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  1,00x19,86  = 19,86  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  1,00x16,85  = 16,85  
Άθροισµα    
      15+1,5+19,86+16,85  = 53,21  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 53,21 €     
( ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 



 

  Σελίδα 33 από 122 

 

A.T.: 061  
 
ΑΤΗΕ 8477.3  Ασφαλιστική βαλβίδα µε ελατήριο ∆ιαµέτρου 1 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 12  100,00%  
 
      Ασφαλιστική βαλβίδα µε ελατήριο οιασδήποτε πιέσεως λειτουργίας µε τα µικροϋλικά και κάθε 
εργασία δοκιµών και πλήρους εγκαταστάσεως  ∆ιαµέτρου 1 ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Ασφαλιστική βαλβίδα µε ελατήριο διαµ. 1 
ins  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 728.3  (T.E) (Τεµ.)  1,00x25,00  = 25  
Μικροϋλικά 0,10 του α     
      0,10x25  = 2,5  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  1,50x19,86  = 29,79  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  1,50x16,85  = 25,28  
Άθροισµα    
      25+2,5+29,79+25,28  = 82,57  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 82,57 €     
( ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 062  
 
ΑΤΗΕ 8477.4  Ασφαλιστική βαλβίδα µε ελατήριο ∆ιαµέτρου 1 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 12  100,00%  
 
      Ασφαλιστική βαλβίδα µε ελατήριο οιασδήποτε πιέσεως λειτουργίας µε τα µικροϋλικά και κάθε 
εργασία δοκιµών και πλήρους εγκαταστάσεως  ∆ιαµέτρου 1 1/2 ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Ασφαλιστική βαλβίδα µε ελατήριο διαµ. 1 
1/2 ins  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 728.4  (T.E) (Τεµ.)  1,00x29,00  = 29  
Μικροϋλικά 0,10 του α     
      0,10x29  = 2,9  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  1,50x19,86  = 29,79  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  1,50x16,85  = 25,28  
Άθροισµα    
      29+2,9+29,79+25,28  = 86,97  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 86,97 €     
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( ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 063  
 
ΑΤΗΕ 8602.13  Εξοδος µε τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανοµέα 

θερµαντικού ή ψυκτικού νερού από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή 
∆ιαµέτρου διανοµέα ή συλλέκτη 94/102 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 6  100,00%  

 
      Εξοδος µε τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανοµέα θερµαντικού ή ψυκτικού νερού 
από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή πλήρως εγκατεστηµένη, δηλαδή προµήθεια προσκόµιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία  ∆ιαµέτρου διανοµέα ή συλλέκτη 
94/102 mm  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή διαµέτρου 
94/102 mm  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 567.18  (T.E) (m)  0,40x14,00  = 5,6  
Μικροϋλικά κατασκευής (φλάντζες, 
συγκολλήσεις) και εγκαταστάσεως 0,30 του α  

   

      0,30x5,6  = 1,68  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,60x19,86  = 11,92  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,60x16,85  = 10,11  
Άθροισµα    
      5,6+1,68+11,92+10,11  = 29,31  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 29,31 €     
( ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 064  
 
ΑΤΗΕ 8603.1  Συλλεκτοδιανοµέας θερµικού κυκλώµατος µοναυλικού συστήµατος 

Κεντρικήςθερµάνσεως δύο κυκλωµάτων  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 4  100,00%  
 
      Συλλεκτοδιανοµέας θερµικού κυκλώµατος µοναυλικού συστήµατος Κεντρικής θερµάνσεως πλήρης 
εγκατεστηµένος δηλαδή προµήθεια προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και 
παράδοση σε λειτουργία  δύο κυκλωµάτων  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Συλλεκτοδιανοµέας θερµικού κυκλώµατος 
µοναυλικού συστήµατος κεντρικής 
θερµάνσεως δύο κυκλωµάτων  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 782.1  (T.E) (Τεµ.)  1,00x100,00  = 100  
Μικροϋλικά εγκαταστάσεως 0,05 του α     
      0,05x100  = 5  
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2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  2,00x19,86  = 39,72  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  2,00x16,85  = 33,7  
Άθροισµα    
      100+5+39,72+33,7  = 178,42  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 178,42 €     
( ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 065  
 
ΑΤΗΕ 8605.1.4  Κυκλοφορητής νερού χαµηλής πιέσεως Παροχής από 6,00 έως & 9,00 

m3/h  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 21  100,00%  
 
      Κυκλοφορητής νερού κατάλληλου µανοµετρικού ύψους, γιά εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως, 
δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήµατα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως 
µε το δίκτυο σωληνώσεων νερού µε φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιµών λειτουργίας 
και πλήρους εγκαταστάσεως  χαµηλής πιέσεως Παροχής από 6,00 έως & 9,00 m3/h  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Κυκλοφορητής πλήρης παροχής από 6,00 
έως & 9,00 m3/h και κατάλληλου Μ.Υ. µε τις 
φλαντζες ή ρακόρ κλπ  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 785.1.4   (Τεµ.)  1,08x772,00  = 833,76  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  4,50x19,86  = 89,37  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  4,50x16,85  = 75,82  
Άθροισµα    
      833,76+89,37+75,82  = 998,95  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 998,95 €     
( ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ 
)  
 

A.T.: 066  
 
ΑΤΗΕ 8606.2.1  Αυτόµατη βαλβίδα µε πλωτήρα, εξαερισµό σωληνώσεων νερού, 

∆ιαµέτρου σπειρώµατος 1/2 ins Γιά πίεση λειτουργίας έως 12 atm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Αυτόµατη βαλβίδα µε πλωτήρα, εξαερισµό σωληνώσεων νερού πλήρως τοποθετηµένη σε 
σωλήνα. Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως  ∆ιαµέτρου σπειρώµατος 1/2 ins Γιά πίεση λειτουργίας έως 12 atm  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 
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1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Αυτόµατη βαλβίδα µε πλωτήρα εξαερισµό 
σωληνώσεων νερού, διαµέτρου σπειρώµατος 
1/2 ins γιά πίεση λειτουργίας έως 12 atm  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 786.2.1  (T.E) (Τεµ.)  1,00x24,00  = 24  
Μικροϋλικά 0,02 του α     
      0,02x24  = 0,48  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,50x19,86  = 9,93  
Άθροισµα    
      24+0,48+9,93  = 34,41  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 34,41 €     
( ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 067  
 
ΑΤΗΕ 8608.1.4  Φίλτρο νερού ή ατµού Κοχλιωτό ∆ιαµέτρου 1 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 12  100,00%  
 
      Φίλτρο νερού ή ατµού από χυτοσίδηρο, µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  
Κοχλιωτό ∆ιαµέτρου 1 ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Φίλτρο νερού ή ατµού κοχλιωτό από 
χυτοσίδηρο διαµ. 1 ins αυξηµένο κατά 3% γιά 
µικροϋλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 788.1.4  (T.E) (Τεµ.)  1,03x40,00  = 41,2  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,60x19,86  = 11,92  
Άθροισµα    
      41,2+11,92  = 53,12  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 53,12 €     
( ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 068  
 
ΑΤΗΕ 8608.2.7  Φίλτρο νερού ή ατµού Με φλάντζες ∆ιαµέτρου 65 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 12  100,00%  
 
      Φίλτρο νερού ή ατµού από χυτοσίδηρο, µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  
Με φλάντζες ∆ιαµέτρου 65 ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
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α) Φίλτρο νερού ή ατµού µε φλάντζες από 
χυτοσίδηρο διαµ. 65 ins αυξηµένο κατά 3% 
γιά µικροϋλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 788.2.7  (T.E) (Τεµ.)  1,03x70,00  = 72,1  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης (003) h     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  1,40x19,86  = 27,8  
β) Βοηθός (002) h     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  1,40x16,85  = 23,59  
Άθροισµα    
      72,1+27,8+23,59  = 123,49  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 123,49 €     
( ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 069  
 
ΑΤΗΕ 8609.1.6  Σύνδεσµος διαστολικός κοχλιωτής συνδέσεως Ονοµ. διαµέτρου 50 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 12  100,00%  
 
      Σύνδεσµος διαστολικός τοποθετηµένος σε σωλήνωση γιά την παραλαβή των συστοδιαστολών, 
δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση  κοχλιωτής συνδέσεως Ονοµ. διαµέτρου 
50 mm  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Σύνδεσµος διαστολικός ονοµ. διαµέτρου 
50 mm  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 789.1.6   (Τεµ.)  1,00x353,00  = 353  
Μικροϋλικά 0,01 του α     
      0,01x353  = 3,53  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  1,40x19,86  = 27,8  
Άθροισµα    
      353+3,53+27,8  = 384,33  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 384,33 €     
( ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 070  
 
ΑΤΗΕ 8610.2.8  Σύνδεσµος µεταλλικός αντικραδασµικός φλαντζωτής συνδέσεως Ονοµ. 

διαµέτρου 65 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 12  100,00%  
 
      Σύνδεσµος µεταλλικός αντικραδασµικός τοποθετηµένος σε σωλήνωση δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση  φλαντζωτής συνδέσεως Ονοµ. διαµέτρου 65 mm  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
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α) Σύνδεσµος µεταλλικός αντικραδασµικός 
ονοµ. διαµέτρου 65 mm  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 789.5.8  (T.E) (Τεµ.)  1,00x350,00  = 350  
Μικροϋλικά 0,05 του α     
      0,05x350  = 17,5  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  1,50x19,86  = 29,79  
Άθροισµα    
      350+17,5+29,79  = 397,29  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 397,29 €     
( ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 071  
 
ΑΤΗΕ 8622.1.6  Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής 

συνδέσεως ∆ιαµέτρου 2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 12  100,00%  
 
      Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής συνδέσεως αποτελούµενη 
από κινητήρα, µοχλισµό και σώµα τρίοδης βαλβίδας,πλήρης µε τα υλικά (µετασχηµατιστής κλπ) τα 
µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως παραδοτέα σε λειτουργία  
∆ιαµέτρου 2 ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο 
θέσεων ελαφρού τύπου, κοχλιωτής 
συνδέσεως διαµέτρου 2 ins πλήρης όπως 
περιγράφεται πιό πάνω  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 792.5.6  (T.E) (Τεµ.)  1,00x150,00  = 150  
Μικροϋλικά 0,05 του α     
      0,05x150  = 7,5  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  2,50x19,86  = 49,65  
Άθροισµα    
      150+7,5+49,65  = 207,15  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 207,15 €     
( ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 072  
 
ΑΤΗΕ 8641  Μανόµετρο µε κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Μανόµετρο µε κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm µε κάθε µικροϋλικό και εργασία γιά 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
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Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Μανόµετρο µε κρουνό 0 10 atm     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 795  (T.E) (Τεµ.)  1,00x15,00  = 15  
Μικροϋλικά 0,10 του α     
      0,10x15  = 1,5  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,30x19,86  = 5,96  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,30x16,85  = 5,06  
Άθροισµα    
      15+1,5+5,96+5,06  = 27,52  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 27,52 €     
( ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 073  
 
ΑΤΗΕ 8646  Σύστηµα αντισταθµίσεως   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 31  100,00%  
 
      Σύστηµα αντισταθµίσεως γιά την ρύθµιση της θερµοκρασίας νερού εγκαταστάσεως κεντρικής 
θερµάνσεως ή κλιµατισµού ανάλογα µε την εξωτερική θερµοκρασία, αποτελούµενο από κεντρικό 
πίνακα προγραµµατισµού και τους απαραίτητους ανιχνευτές θερµοκρασιών υπαίθρου και νερού, 
δηλαδή προµήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Κεντρικός πίνακας προγραµµατιστής µε 
τους ανιχνευτές  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 796.1  (T.E) (Τεµ.)  1,00x125,00  = 125  
Μικροϋλικά 0,05 του α δηλαδή αγωγοί 
συνδέσεως ανιχνευτών και βαλβίδες κλπ  

   

      0,05x125  = 6,25  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  4,00x19,86  = 79,44  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  4,00x16,85  = 67,4  
Άθροισµα    
      125+6,25+79,44+67,4  = 278,09  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 278,09 €     
( ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 074  
 
ΑΤΗΕ 8647.2  Θερµοστάτης χώρου προοδευτικής λειτουργίας  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 12  100,00%  
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      Θερµοστάτης χώρου µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και 
ρυθµίσεως παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειιτουργία  προοδευτικής λειτουργίας  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Θερµοστάτης χώρου     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 796.3  (T.E) (Τεµ.)  1,00x150,00  = 150  
Μικροϋλικά 0,02 του α     
      0,02x150  = 3  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  1,50x19,86  = 29,79  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  1,50x16,85  = 25,28  
Άθροισµα    
      150+3+29,79+25,28  = 208,07  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 208,07 €     
( ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 075  
 
ΑΤΗΕ 8652.1  Θερµόµετρο ωρολογιακού τύπου Περιοχής ενδείξεως 0 - 100 βαθµούς C  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 31  100,00%  
 
      Θερµόµετρο ωρολογιακού τύπου µε δίσκο ενδείξεως Φ 100 mm µε εµβαπτιζόµενο βύσµα και 
σπειροειδή σωληνίσκο Φ 2 mm µε τα µικροϋλικά και την εργασία γιά εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία  Περιοχής ενδείξεως 0 - 100 βαθµούς C  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Θερµόµετρο ωρολογιακού τύπου µε δίσκο 
ενδείξεως Φ 100 mm µε εµβαπτιζόµενο 
βύσµα και σπειροειδή σωληνίσκο Φ 2 mm 
περιοχής ενδείξεως 0 100 C  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 797.2.1  (T.E) (Τεµ.)  1,00x20,00  = 20  
Μικροϋλικά 0,10 του α     
      0,10x20  = 2  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,50x19,86  = 9,93  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,50x16,85  = 8,42  
Άθροισµα    
      20+2+9,93+8,42  = 40,35  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 40,35 €     
( ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 076  
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ΑΤΗΕ 8656.1  Υδροστάτης επαφής   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 31  100,00%  
 
      Υδροστάτης µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και ρυθµίσεως 
παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία  επαφής   
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Υδροστάτης     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 798.1  (T.E) (Τεµ.)  1,00x45,00  = 45  
Μικροϋλικά 0,02 του α     
      0,02x45  = 0,9  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  1,00x19,86  = 19,86  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  1,00x16,85  = 16,85  
Άθροισµα    
      45+0,9+19,86+16,85  = 82,61  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 82,61 €     
( ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 077  
 
ΑΤΗΕ 8732.1.1  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 11mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα 
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.  ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 11mm  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Σωλήνας πλαστικός ευθύς διαµέτρου Φ 
11mm  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 801.3.1   (m)  1,05x0,1863  = 0,195  
Μικρουλικά 0,08 του α     
      0,08x0,195  = 0,0156  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,08x19,86  = 1,59  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,08x16,85  = 1,35  
Άθροισµα    
      0,195+0,0156+1,59+1,35  = 3,15  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 3,15 €     
( ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
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A.T.: 078  
 
ΑΤΗΕ 8732.1.2  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 13,5mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα 
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.  ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 13,5mm  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Σωλήνας πλαστικός ευθύς διαµέτρου Φ 
13,5mm  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 801.3.2   (m)  1,05x0,225  = 0,236  
Μικρουλικά 0,08 του α     
      0,08x0,236  = 0,0189  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,08x19,86  = 1,59  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,08x16,85  = 1,35  
Άθροισµα    
      0,236+0,0189+1,59+1,35  = 3,19  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 3,19 €     
( ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 079  
 
ΑΤΗΕ 8732.1.3  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 16mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα 
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.  ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 16mm  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Σωλήνας πλαστικός ευθύς διαµέτρου Φ 
16mm  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 801.3.3   (m)  1,05x0,2745  = 0,288  
Μικρουλικά 0,08 του α     
      0,08x0,288  = 0,023  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,10x19,86  = 1,99  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,10x16,85  = 1,68  
Άθροισµα    
      0,288+0,023+1,99+1,68  = 3,98  
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Τιµή Μονάδος  1 m  = 3,98 €     
( ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 080  
 
ΑΤΗΕ 8732.1.4  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 23mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα 
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.  ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 23mm  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Σωλήνας πλαστικός ευθύς διαµέτρου Φ 
23mm  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 801.3.4   (m)  1,05x0,4383  = 0,46  
Μικρουλικά 0,08 του α     
      0,08x0,46  = 0,0368  
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    
      0,46+0,0368+2,38+2,02  = 4,9  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 4,90 €     
( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 081  
 
ΑΤΗΕ 8732.1.5  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 29mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα 
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.  ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 29mm  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Σωλήνας πλαστικός ευθύς διαµέτρου Φ 
29mm  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 801.3.5  (T.E) (m)  1,05x0,45  = 0,472  
Μικρουλικά 0,08 του α     
      0,08x0,472  = 0,0378  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,12x19,86  = 2,38  
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β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,12x16,85  = 2,02  
Άθροισµα    
      0,472+0,0378+2,38+2,02  = 4,91  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 4,91 €     
( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 082  
 
ΑΤΗΕ 8732.1.6  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 36mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα 
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.  ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 36mm  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Σωλήνας πλαστικός ευθύς διαµέτρου Φ 
36mm  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 801.3.6  (T.E) (m)  1,05x0,60  = 0,63  
Μικρουλικά 0,08 του α     
      0,08x0,63  = 0,0504  
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    
      0,63+0,0504+2,38+2,02  = 5,08  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 5,08 €     
( ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 083  
 
ΑΤΗΕ 8732.2.1  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 11mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα 
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.  σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 11mm  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Σωλήνας πλαστικός σπιράλ διαµέτρου Φ 
11mm  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 801.4.1   (m)  1,05x0,1764  = 0,185  
Μικρουλικά 0,08 του α     
      0,08x0,185  = 0,0148  
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2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,08x19,86  = 1,59  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,08x16,85  = 1,35  
Άθροισµα    
      0,185+0,0148+1,59+1,35  = 3,14  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 3,14 €     
( ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 084  
 
ΑΤΗΕ 8732.2.2  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 13,5mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα 
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.  σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 13,5mm  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Σωλήνας πλαστικός σπιράλ διαµέτρου Φ 
13,5mm  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 801.4.2   (m)  1,05x0,1998  = 0,209  
Μικρουλικά 0,08 του α     
      0,08x0,209  = 0,0167  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,08x19,86  = 1,59  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,08x16,85  = 1,35  
Άθροισµα    
      0,209+0,0167+1,59+1,35  = 3,17  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 3,17 €     
( ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 085  
 
ΑΤΗΕ 8732.2.3  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 16mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα 
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.  σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 16mm  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Σωλήνας πλαστικός σπιράλ διαµέτρου Φ    
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16mm  
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 801.4.3   (m)  1,05x0,2529  = 0,265  
Μικρουλικά 0,08 του α     
      0,08x0,265  = 0,0212  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,10x19,86  = 1,99  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,10x16,85  = 1,68  
Άθροισµα    
      0,265+0,0212+1,99+1,68  = 3,96  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 3,96 €     
( ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 086  
 
ΑΤΗΕ 8732.2.4  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 23mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα 
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.  σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 23mm  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Σωλήνας πλαστικός σπιράλ διαµέτρου Φ 
23mm  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 801.4.4   (m)  1,05x0,4086  = 0,429  
Μικρουλικά 0,08 του α     
      0,08x0,429  = 0,0343  
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    
      0,429+0,0343+2,38+2,02  = 4,86  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 4,86 €     
( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 087  
 
ΑΤΗΕ 8732.2.5  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 29mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα 
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.  σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 29mm  
( 1 m )  Μέτρο  
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Ανάλυση άρθρου 
1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Σωλήνας πλαστικός σπιράλ διαµέτρου Φ 
29mm  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 801.4.5  (T.E) (m)  1,05x0,90  = 0,945  
Μικρουλικά 0,08 του α     
      0,08x0,945  = 0,0756  
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    
      0,945+0,0756+2,38+2,02  = 5,42  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 5,42 €     
( ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 088  
 
ΑΤΗΕ 8732.2.6  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 36mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα 
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.  σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 36mm  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Σωλήνας πλαστικός σπιράλ διαµέτρου Φ 
36mm  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 801.4.6  (T.E) (m)  1,05x0,50  = 0,525  
Μικρουλικά 0,08 του α     
      0,08x0,525  = 0,042  
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    
      0,525+0,042+2,38+2,02  = 4,97  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 4,97 €     
( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 089  
 
ΑΤΗΕ 8734.1.1  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 13,5mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42  100,00%  
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      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τις 
απαραίτητα ευθεία ή καµπύλα από πορσελάνη προστόµια και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως 
κλπ.  ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 13,5mm   
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Σωλήνας χαλύβδινος ευθύς διαµέτρου Φ 
13,5mm  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 801.7.1   (m)  1,05x1,94  = 2,04  
Μικρουλικά 0,10 του α     
      0,10x2,04  = 0,204  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,20x16,85  = 3,37  
Άθροισµα    
      2,04+0,204+3,97+3,37  = 9,58  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 9,58 €     
( ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 090  
 
ΑΤΗΕ 8734.1.2  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 16mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τις 
απαραίτητα ευθεία ή καµπύλα από πορσελάνη προστόµια και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως 
κλπ.  ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 16mm   
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Σωλήνας χαλύβδινος ευθύς διαµέτρου Φ 
16mm  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 801.7.2   (m)  1,05x2,02  = 2,12  
Μικρουλικά 0,10 του α     
      0,10x2,12  = 0,212  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,20x16,85  = 3,37  
Άθροισµα    
      2,12+0,212+3,97+3,37  = 9,67  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 9,67 €     
( ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 091  
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ΑΤΗΕ 8734.1.3  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 21mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τις 
απαραίτητα ευθεία ή καµπύλα από πορσελάνη προστόµια και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως 
κλπ.  ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 21mm   
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Σωλήνας χαλύβδινος ευθύς διαµέτρου Φ 
21mm  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 801.7.3   (m)  1,05x2,83  = 2,97  
Μικρουλικά 0,10 του α     
      0,10x2,97  = 0,297  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,25x19,86  = 4,96  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,25x16,85  = 4,21  
Άθροισµα    
      2,97+0,297+4,96+4,21  = 12,44  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 12,44 €     
( ∆Ω∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 092  
 
ΑΤΗΕ 8734.1.4  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 29mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τις 
απαραίτητα ευθεία ή καµπύλα από πορσελάνη προστόµια και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως 
κλπ.  ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 29mm   
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Σωλήνας χαλύβδινος ευθύς διαµέτρου Φ 
29mm  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 801.7.4   (m)  1,05x3,90  = 4,1  
Μικρουλικά 0,10 του α     
      0,10x4,1  = 0,41  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,25x19,86  = 4,96  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,25x16,85  = 4,21  
Άθροισµα    
      4,1+0,41+4,96+4,21  = 13,68  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 13,68 €     
( ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
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A.T.: 093  
 
ΑΤΗΕ 8734.1.5  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 36mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τις 
απαραίτητα ευθεία ή καµπύλα από πορσελάνη προστόµια και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως 
κλπ.  ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 36mm   
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Σωλήνας χαλύβδινος ευθύς διαµέτρου Φ 
36mm  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 801.7.5   (m)  1,05x4,97  = 5,22  
Μικρουλικά 0,10 του α     
      0,10x5,22  = 0,522  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,30x19,86  = 5,96  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,30x16,85  = 5,06  
Άθροισµα    
      5,22+0,522+5,96+5,06  = 16,76  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 16,76 €     
( ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 094  
 
ΑΤΗΕ 8734.1.6  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 42mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τις 
απαραίτητα ευθεία ή καµπύλα από πορσελάνη προστόµια και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως 
κλπ.  ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 42mm   
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Σωλήνας χαλύβδινος ευθύς διαµέτρου Φ 
42mm  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 801.7.6  (T.E) (m)  1,05x2,40  = 2,52  
Μικρουλικά 0,10 του α     
      0,10x2,52  = 0,252  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,30x19,86  = 5,96  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,30x16,85  = 5,06  
Άθροισµα    
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      2,52+0,252+5,96+5,06  = 13,79  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 13,79 €     
( ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 095  
 
ΑΤΗΕ 8734.2.2  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 

13,5mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τις 
απαραίτητα ευθεία ή καµπύλα από πορσελάνη προστόµια και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως 
κλπ.  σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 13,5mm   
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Σωλήνας χαλύβδινος σπιράλ διαµέτρου Φ 
13,5mm  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 801.8.2   (m)  1,05x2,98  = 3,13  
Μικρουλικά 0,10 του α     
      0,10x3,13  = 0,313  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,15x19,86  = 2,98  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,15x16,85  = 2,53  
Άθροισµα    
      3,13+0,313+2,98+2,53  = 8,95  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 8,95 €     
( ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 096  
 
ΑΤΗΕ 8734.2.3  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 16mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τις 
απαραίτητα ευθεία ή καµπύλα από πορσελάνη προστόµια και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως 
κλπ.  σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 16mm   
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Σωλήνας χαλύβδινος σπιράλ διαµέτρου Φ 
16mm  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 801.8.3   (m)  1,05x3,35  = 3,52  
Μικρουλικά 0,10 του α     
      0,10x3,52  = 0,352  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
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α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,15x19,86  = 2,98  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,15x16,85  = 2,53  
Άθροισµα    
      3,52+0,352+2,98+2,53  = 9,38  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 9,38 €     
( ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 097  
 
ΑΤΗΕ 8734.2.4  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 21mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τις 
απαραίτητα ευθεία ή καµπύλα από πορσελάνη προστόµια και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως 
κλπ.  σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 21mm   
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Σωλήνας χαλύβδινος σπιράλ διαµέτρου Φ 
21mm  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 801.8.4  (T.E) (m)  1,05x2,10  = 2,2  
Μικρουλικά 0,10 του α     
      0,10x2,2  = 0,22  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,20x16,85  = 3,37  
Άθροισµα    
      2,2+0,22+3,97+3,37  = 9,76  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 9,76 €     
( ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 098  
 
ΑΤΗΕ 8734.2.5  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 29mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τις 
απαραίτητα ευθεία ή καµπύλα από πορσελάνη προστόµια και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως 
κλπ.  σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 29mm   
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Σωλήνας χαλύβδινος σπιράλ διαµέτρου Φ 
29mm  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 801.8.5  (T.E) (m)  1,05x2,20  = 2,31  
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Μικρουλικά 0,10 του α     
      0,10x2,31  = 0,231  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,20x16,85  = 3,37  
Άθροισµα    
      2,31+0,231+3,97+3,37  = 9,88  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 9,88 €     
( ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 099  
 
ΑΤΗΕ 8734.2.6  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 36mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τις 
απαραίτητα ευθεία ή καµπύλα από πορσελάνη προστόµια και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως 
κλπ.  σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 36mm   
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Σωλήνας χαλύβδινος σπιράλ διαµέτρου Φ 
36mm  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 801.8.6  (T.E) (m)  1,05x2,60  = 2,73  
Μικρουλικά 0,10 του α     
      0,10x2,73  = 0,273  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,25x19,86  = 4,96  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,25x16,85  = 4,21  
Άθροισµα    
      2,73+0,273+4,96+4,21  = 12,17  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 12,17 €     
( ∆Ω∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 100  
 
ΑΤΗΕ 8751.1.2  Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος ∆ιατοµής: 1,5 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 44  100,00%  
 
      Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούµενος µέσα σε σωλήνες, δηλαδή 
προµήθεια και προσκόµιση αγωγού και µικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρµα συνδέσεως, 
µονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιµών 
µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.  Μονόκλωνος ∆ιατοµής: 1,5 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 
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1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Αγωγός ΝΥΑ διατοµής 1,5     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 812.1.2   (m)  1,05x0,1645  = 0,172  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία και µικρουλικά ανηγµένα σε 
εργασία Τεχνίτης  

   

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,03x19,86  = 0,595  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,03x16,85  = 0,505  
Άθροισµα    
      0,172+0,595+0,505  = 1,27  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 1,27 €     
( ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 101  
 
ΑΤΗΕ 8751.1.3  Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος ∆ιατοµής: 2,5 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 44  100,00%  
 
      Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούµενος µέσα σε σωλήνες, δηλαδή 
προµήθεια και προσκόµιση αγωγού και µικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρµα συνδέσεως, 
µονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιµών 
µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.  Μονόκλωνος ∆ιατοµής: 2,5 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Αγωγός ΝΥΑ διατοµής 2,5     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 812.1.3   (m)  1,05x0,2606  = 0,273  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία και µικρουλικά ανηγµένα σε 
εργασία Τεχνίτης  

   

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,03x19,86  = 0,595  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,03x16,85  = 0,505  
Άθροισµα    
      0,273+0,595+0,505  = 1,37  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 1,37 €     
( ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 102  
 
ΑΤΗΕ 8751.1.4  Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος ∆ιατοµής: 4 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 44  100,00%  
 
      Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούµενος µέσα σε σωλήνες, δηλαδή 
προµήθεια και προσκόµιση αγωγού και µικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρµα συνδέσεως, 
µονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιµών 
µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.  Μονόκλωνος ∆ιατοµής: 4 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  
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Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Αγωγός ΝΥΑ διατοµής 4     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 812.1.4   (m)  1,05x0,4195  = 0,44  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία και µικρουλικά ανηγµένα σε 
εργασία Τεχνίτης  

   

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,03x19,86  = 0,595  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,03x16,85  = 0,505  
Άθροισµα    
      0,44+0,595+0,505  = 1,54  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 1,54 €     
( ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 103  
 
ΑΤΗΕ 8751.2.1  Αγωγός τύπου ΝΥΑ Πολύκλωνος ∆ιατοµής: 6 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 44  100,00%  
 
      Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούµενος µέσα σε σωλήνες, δηλαδή 
προµήθεια και προσκόµιση αγωγού και µικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρµα συνδέσεως, 
µονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιµών 
µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.  Πολύκλωνος ∆ιατοµής: 6 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Αγωγός ΝΥΑ διατοµής 6     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 812.2.1   (m)  1,05x0,6273  = 0,658  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία και µικρουλικά ανηγµένα σε 
εργασία Τεχνίτης  

   

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,04x19,86  = 0,794  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,04x16,85  = 0,674  
Άθροισµα    
      0,658+0,794+0,674  = 2,13  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 2,13 €     
( ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 104  
 
ΑΤΗΕ 8751.2.4  Αγωγός τύπου ΝΥΑ Πολύκλωνος ∆ιατοµής: 25 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 44  100,00%  
 
      Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούµενος µέσα σε σωλήνες, δηλαδή 
προµήθεια και προσκόµιση αγωγού και µικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρµα συνδέσεως, 
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µονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιµών 
µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.  Πολύκλωνος ∆ιατοµής: 25 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Αγωγός ΝΥΑ διατοµής 25     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 812.2.4   (m)  1,05x2,5533  = 2,68  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία και µικρουλικά ανηγµένα σε 
εργασία Τεχνίτης  

   

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,06x19,86  = 1,19  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,06x16,85  = 1,01  
Άθροισµα    
      2,68+1,19+1,01  = 4,88  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 4,88 €     
( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 105  
 
ΑΤΗΕ 8758.1.3  Αγωγός γυµνός χάλκινος γαλβανισµένος Μονόκλωνος ∆ιατοµής: 6 

mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 45  100,00%  
 
      Αγωγός γυµνός χάλκινος γαλβανισµένος , δηλαδή αγωγός και µικρουλικά (στηρίγµατα ή 
µονωτήρες, τάκοι, βίδες, γύψος κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως µε στηρίγµατα ή µε 
µονωτήρες.  Μονόκλωνος ∆ιατοµής: 6 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Αγωγός γυµνός χάλκινος γαλβανισµένος 
Μονόκλωνος ∆ιατοµής: 6 mm2  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 813.3.3  (T.E) (m)  1,02x0,80  = 0,816  
Μικρουλικά     
      0,08x0,816  = 0,0653  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,04x19,86  = 0,794  
Άθροισµα    
      0,816+0,0653+0,794  = 1,68  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 1,68 €     
( ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 106  
 
ΑΤΗΕ 8758.2.2  Αγωγός γυµνός χάλκινος γαλβανισµένος Πολύκλωνος ∆ιατοµής: 16 

mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 45  100,00%  
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      Αγωγός γυµνός χάλκινος γαλβανισµένος , δηλαδή αγωγός και µικρουλικά (στηρίγµατα ή 
µονωτήρες, τάκοι, βίδες, γύψος κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως µε στηρίγµατα ή µε 
µονωτήρες.  Πολύκλωνος ∆ιατοµής: 16 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Αγωγός γυµνός χάλκινος γαλβανισµένος 
Πολύκλωνος ∆ιατοµής: 16 mm2  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 813.4.2  (T.E) (m)  1,02x2,10  = 2,14  
Μικρουλικά     
      0,07x2,14  = 0,149  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,05x19,86  = 0,993  
Άθροισµα    
      2,14+0,149+0,993  = 3,28  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 3,28 €     
( ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 107  
 
ΑΤΗΕ 8758.2.3  Αγωγός γυµνός χάλκινος γαλβανισµένος Πολύκλωνος ∆ιατοµής: 25 

mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 45  100,00%  
 
      Αγωγός γυµνός χάλκινος γαλβανισµένος , δηλαδή αγωγός και µικρουλικά (στηρίγµατα ή 
µονωτήρες, τάκοι, βίδες, γύψος κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως µε στηρίγµατα ή µε 
µονωτήρες.  Πολύκλωνος ∆ιατοµής: 25 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Αγωγός γυµνός χάλκινος γαλβανισµένος 
Πολύκλωνος ∆ιατοµής: 25 mm2  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 813.4.3  (T.E) (m)  1,02x2,20  = 2,24  
Μικρουλικά     
      0,07x2,24  = 0,156  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,05x19,86  = 0,993  
Άθροισµα    
      2,24+0,156+0,993  = 3,39  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 3,39 €     
( ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 108  
 
ΑΤΗΕ 8766.2.1  Καλώδιο τύπου ΝΥM διπολικό ∆ιατοµής:2 Χ 1,5 mm2  
 



 

  Σελίδα 58 από 122 

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση 
υλικών και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, 
καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα 
της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  διπολικό ∆ιατοµής:2 Χ 1,5 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Καλώδιο ΝΥΜ ∆ιατοµής:2 Χ 1,5 mm2     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 816.2.1   (m)  1,05x0,3882  = 0,407  
Μικρουλικά 0,10 του α     
      0,10x0,407  = 0,0407  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,10x19,86  = 1,99  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,10x16,85  = 1,68  
Άθροισµα    
      0,407+0,0407+1,99+1,68  = 4,12  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 4,12 €     
( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 109  
 
ΑΤΗΕ 8766.2.2  Καλώδιο τύπου ΝΥM διπολικό ∆ιατοµής:2 Χ 2,5 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση 
υλικών και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, 
καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα 
της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  διπολικό ∆ιατοµής:2 Χ 2,5 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Καλώδιο ΝΥΜ ∆ιατοµής:2 Χ 2,5 mm2     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 816.2.2   (m)  1,05x0,6119  = 0,642  
Μικρουλικά 0,10 του α     
      0,10x0,642  = 0,0642  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,10x19,86  = 1,99  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,10x16,85  = 1,68  
Άθροισµα    
      0,642+0,0642+1,99+1,68  = 4,38  
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Τιµή Μονάδος  1 m  = 4,38 €     
( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 110  
 
ΑΤΗΕ 8766.3.1  Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό ∆ιατοµής:3 Χ 1,5 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση 
υλικών και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, 
καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα 
της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  τριπολικό ∆ιατοµής:3 Χ 1,5 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Καλώδιο ΝΥΜ ∆ιατοµής:3 Χ 1,5 mm2     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 816.3.1   (m)  1,05x0,5798  = 0,608  
Μικρουλικά 0,10 του α     
      0,10x0,608  = 0,0608  
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    
      0,608+0,0608+2,38+2,02  = 5,07  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 5,07 €     
( ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 111  
 
ΑΤΗΕ 8766.3.2  Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό ∆ιατοµής:3 Χ 2,5 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση 
υλικών και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, 
καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα 
της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  τριπολικό ∆ιατοµής:3 Χ 2,5 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Καλώδιο ΝΥΜ ∆ιατοµής:3 Χ 2,5 mm2     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 816.3.2   (m)  1,05x0,8818  = 0,925  
Μικρουλικά 0,10 του α     
      0,10x0,925  = 0,0925  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
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α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,12x19,86  = 2,38  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,12x16,85  = 2,02  
Άθροισµα    
      0,925+0,0925+2,38+2,02  = 5,42  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 5,42 €     
( ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 112  
 
ΑΤΗΕ 8766.3.3  Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό ∆ιατοµής:3 Χ 4 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση 
υλικών και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, 
καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα 
της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  τριπολικό ∆ιατοµής:3 Χ 4 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Καλώδιο ΝΥΜ ∆ιατοµής:3 Χ 4 mm2     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 816.3.3   (m)  1,05x1,3822  = 1,45  
Μικρουλικά 0,10 του α     
      0,10x1,45  = 0,145  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,14x19,86  = 2,78  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,14x16,85  = 2,36  
Άθροισµα    
      1,45+0,145+2,78+2,36  = 6,74  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 6,74 €     
( ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 113  
 
ΑΤΗΕ 8766.3.4  Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό ∆ιατοµής:3 Χ 6 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση 
υλικών και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, 
καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα 
της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  τριπολικό ∆ιατοµής:3 Χ 6 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  
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Ανάλυση άρθρου 
1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Καλώδιο ΝΥΜ ∆ιατοµής:3 Χ 6 mm2     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 816.3.4   (m)  1,05x2,022  = 2,12  
Μικρουλικά 0,10 του α     
      0,10x2,12  = 0,212  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,16x19,86  = 3,18  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,16x16,85  = 2,7  
Άθροισµα    
      2,12+0,212+3,18+2,7  = 8,21  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 8,21 €     
( ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 114  
 
ΑΤΗΕ 8766.5.3  Καλώδιο τύπου ΝΥM πενταπολικό ∆ιατοµής:5 Χ 4 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση 
υλικών και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, 
καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα 
της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  πενταπολικό ∆ιατοµής:5 Χ 4 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Καλώδιο ΝΥΜ ∆ιατοµής:5 Χ 4 mm2     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 816.5.3   (m)  1,05x2,2456  = 2,36  
Μικρουλικά 0,10 του α     
      0,10x2,36  = 0,236  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,18x19,86  = 3,57  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,18x16,85  = 3,03  
Άθροισµα    
      2,36+0,236+3,57+3,03  = 9,2  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 9,20 €     
( ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 115  
 
ΑΤΗΕ 8766.5.4  Καλώδιο τύπου ΝΥM πενταπολικό ∆ιατοµής:5 Χ 6 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  
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      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση 
υλικών και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, 
καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα 
της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  πενταπολικό ∆ιατοµής:5 Χ 6 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Καλώδιο ΝΥΜ ∆ιατοµής:5 Χ 6 mm2     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 816.5.4   (m)  1,05x3,3392  = 3,51  
Μικρουλικά 0,10 του α     
      0,10x3,51  = 0,351  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,20x16,85  = 3,37  
Άθροισµα    
      3,51+0,351+3,97+3,37  = 11,2  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 11,20 €     
( ΕΝ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 116  
 
ΑΤΗΕ 8774.3.3  Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό - ∆ιατοµής 3 Χ 4 

mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και 
µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, 
µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαµόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε 
κανονική λειτουργία  Τριπολικό - ∆ιατοµής 3 Χ 4 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Καλώδιο NYY 3 Χ 4 mm2     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 820.3.3   (m)  1,05x1,4836  = 1,56  
Μικροϋλικά 0,10 του α     
      0,10x1,56  = 0,156  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,14x19,86  = 2,78  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,14x16,85  = 2,36  
Άθροισµα    
      1,56+0,156+2,78+2,36  = 6,86  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 6,86 €     
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( ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 117  
 
ΑΤΗΕ 8774.3.4  Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό - ∆ιατοµής 3 Χ 6 

mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και 
µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, 
µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαµόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε 
κανονική λειτουργία  Τριπολικό - ∆ιατοµής 3 Χ 6 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Καλώδιο NYY 3 Χ 6 mm2     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 820.3.4   (m)  1,05x2,1487  = 2,26  
Μικροϋλικά 0,10 του α     
      0,10x2,26  = 0,226  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,16x19,86  = 3,18  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,16x16,85  = 2,7  
Άθροισµα    
      2,26+0,226+3,18+2,7  = 8,37  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 8,37 €     
( ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 118  
 
ΑΤΗΕ 8774.6.3  Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Πενταπολικό - ∆ιατοµής 5 Χ 

4 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και 
µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, 
µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαµόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε 
κανονική λειτουργία  Πενταπολικό - ∆ιατοµής 5 Χ 4 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Καλώδιο NYY 5 Χ 4 mm2     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 820.6.3   (m)  1,05x2,3744  = 2,49  
Μικροϋλικά 0,10 του α     
      0,10x2,49  = 0,249  
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2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,18x19,86  = 3,57  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,18x16,85  = 3,03  
Άθροισµα    
      2,49+0,249+3,57+3,03  = 9,34  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 9,34 €     
( ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 119  
 
ΑΤΗΕ 8774.6.4  Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Πενταπολικό - ∆ιατοµής 5 Χ 

6 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και 
µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, 
µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαµόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε 
κανονική λειτουργία  Πενταπολικό - ∆ιατοµής 5 Χ 6 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Καλώδιο NYY 5 Χ 6 mm2     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 820.6.4   (m)  1,05x3,5388  = 3,72  
Μικροϋλικά 0,10 του α     
      0,10x3,72  = 0,372  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,20x16,85  = 3,37  
Άθροισµα    
      3,72+0,372+3,97+3,37  = 11,43  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 11,43 €     
( ΕΝ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 120  
 
ΑΤΗΕ 8801.1.1  ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 

Εντάσεως 10 Α απλός µονοπολικός   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V µε το κυτίο δηλαδή προµήθεια 
προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση  Εντάσεως 10 Α απλός µονοπολικός   
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 
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1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο απλός 
µονοπολικός  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 826.1.1   (Τεµ.)  1,00x0,98  = 0,98  
Κυτίο και µικροϋλικά 0,10 του α     
      0,10x0,98  = 0,098  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,15x19,86  = 2,98  
Άθροισµα    
      0,98+0,098+2,98  = 4,06  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 4,06 €     
( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 121  
 
ΑΤΗΕ 8801.1.4  ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 

Εντάσεως 10 Α κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V µε το κυτίο δηλαδή προµήθεια 
προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση  Εντάσεως 10 Α κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ   
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο 
κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 826.2.1   (Τεµ.)  1,00x1,69  = 1,69  
Κυτίο και µικροϋλικά 0,10 του α     
      0,10x1,69  = 0,169  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
Άθροισµα    
      1,69+0,169+3,97  = 5,83  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 5,83 €     
( ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 122  
 
ΑΤΗΕ 8826.3.2  Ρευµατοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      Ρευµατοδότης χωνευτός  µε ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή 220/220 V και προστατευτικό ρελαί, 
υπερεντάσεως 20 VA , δηλαδή προµήθεια προσκόµιση ,µικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, 
παραδοτέος σε λειτουργία SCHUKO - Εντάσεως 16 Α  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 
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1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Ρευµατοδότης SCHUKO εντάσεως 16 Α     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 831.3.2   (Τεµ.)  1,00x1,90  = 1,9  
Μικροϋλικά 0,10 του α     
      0,10x1,9  = 0,19  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,35x19,86  = 6,95  
Άθροισµα    
      1,9+0,19+6,95  = 9,04  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 9,04 €     
( ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 123  
 
ΑΤΗΕ 8827.3.2  Ρευµατοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 16 Α -   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      Ρευµατοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης δηλαδή προµήθεια προσκόµιση ρευµατοδότου και 
µικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση  SCHUKO - Εντάσεως 16 Α -   
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Ρευµατοδότης στεγανός χωνευτός 
εντάσεως 16 Α  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 831.9.2  (T.E) (Τεµ.)  1,00x3,30  = 3,3  
Μικροϋλικά 0,05 του α     
      0,05x3,3  = 0,165  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,25x19,86  = 4,96  
Άθροισµα    
      3,3+0,165+4,96  = 8,42  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 8,42 €     
( ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 124  
 
ΑΤΗΕ 8838.1.1.1  Περιλαίµιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο) ∆ιαµέτρου εις mm Φ 13,5mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42  100,00%  
 
      Περιλαίµιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο) χάλκινο επικασσιτερωµένο κατάλληλο γιά αγώγιµη 
σύνδεση του µεταλλικού περιβλήµατος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα µε τον αγωγό γειώσεως 
ή γεφύρωση κυτίου περιλαµβανοµένου και του απαιτουµένου µήκους 0,20 m γυµνού χάλκινου αγωγού 
διατοµής 6 mm2 γιά σύνδεση του περιλαίµιου µε τη γραµµή γειώσεως ή τον ακροδέκτη άλλου 
περιλαίµιου δηλαδή υλικά επί τόπου και εργασία επιµελούς καθαρισµού του σωλήνα στην θέση 
τοποθετήσεώς του και συνδέσεως µε τους αγωγούς πλήρως εγκατεστηµένο  ∆ιαµέτρου εις mm Φ 
13,5mm  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
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Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Περιλαίµιο Φ 13,5mm     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 833.1.1   (Τεµ.)  1,00x1,40  = 1,4  
β) Αγωγός γυµνός χάλκινος 6 mm2     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 813.1.3   (m)  0,20x0,6555  = 0,131  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,15x19,86  = 2,98  
Άθροισµα    
      1,4+0,131+2,98  = 4,51  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 4,51 €     
( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 125  
 
ΑΤΗΕ 8838.1.2.1  Περιλαίµιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο) ∆ιαµέτρου εις mm Φ 16mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42  100,00%  
 
      Περιλαίµιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο) χάλκινο επικασσιτερωµένο κατάλληλο γιά αγώγιµη 
σύνδεση του µεταλλικού περιβλήµατος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα µε τον αγωγό γειώσεως 
ή γεφύρωση κυτίου περιλαµβανοµένου και του απαιτουµένου µήκους 0,20 m γυµνού χάλκινου αγωγού 
διατοµής 6 mm2 γιά σύνδεση του περιλαίµιου µε τη γραµµή γειώσεως ή τον ακροδέκτη άλλου 
περιλαίµιου δηλαδή υλικά επί τόπου και εργασία επιµελούς καθαρισµού του σωλήνα στην θέση 
τοποθετήσεώς του και συνδέσεως µε τους αγωγούς πλήρως εγκατεστηµένο  ∆ιαµέτρου εις mm Φ 
16mm  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Περιλαίµιο Φ 16mm     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 833.1.2   (Τεµ.)  1,00x1,50  = 1,5  
β) Αγωγός γυµνός χάλκινος 6 mm2     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 813.1.3   (m)  0,20x0,6555  = 0,131  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,15x19,86  = 2,98  
Άθροισµα    
      1,5+0,131+2,98  = 4,61  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 4,61 €     
( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 126  
 
ΑΤΗΕ 8838.1.3.1  Περιλαίµιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο) ∆ιαµέτρου εις mm Φ 21mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42  100,00%  
 
      Περιλαίµιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο) χάλκινο επικασσιτερωµένο κατάλληλο γιά αγώγιµη 
σύνδεση του µεταλλικού περιβλήµατος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα µε τον αγωγό γειώσεως 
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ή γεφύρωση κυτίου περιλαµβανοµένου και του απαιτουµένου µήκους 0,20 m γυµνού χάλκινου αγωγού 
διατοµής 6 mm2 γιά σύνδεση του περιλαίµιου µε τη γραµµή γειώσεως ή τον ακροδέκτη άλλου 
περιλαίµιου δηλαδή υλικά επί τόπου και εργασία επιµελούς καθαρισµού του σωλήνα στην θέση 
τοποθετήσεώς του και συνδέσεως µε τους αγωγούς πλήρως εγκατεστηµένο  ∆ιαµέτρου εις mm Φ 
21mm  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Περιλαίµιο Φ 21mm     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 833.1.3   (Τεµ.)  1,00x1,65  = 1,65  
β) Αγωγός γυµνός χάλκινος 6 mm2     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 813.1.3   (m)  0,20x0,6555  = 0,131  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
Άθροισµα    
      1,65+0,131+3,97  = 5,75  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 5,75 €     
( ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 127  
 
ΑΤΗΕ 8838.1.4.1  Περιλαίµιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο) ∆ιαµέτρου εις mm Φ 29mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42  100,00%  
 
      Περιλαίµιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο) χάλκινο επικασσιτερωµένο κατάλληλο γιά αγώγιµη 
σύνδεση του µεταλλικού περιβλήµατος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα µε τον αγωγό γειώσεως 
ή γεφύρωση κυτίου περιλαµβανοµένου και του απαιτουµένου µήκους 0,20 m γυµνού χάλκινου αγωγού 
διατοµής 6 mm2 γιά σύνδεση του περιλαίµιου µε τη γραµµή γειώσεως ή τον ακροδέκτη άλλου 
περιλαίµιου δηλαδή υλικά επί τόπου και εργασία επιµελούς καθαρισµού του σωλήνα στην θέση 
τοποθετήσεώς του και συνδέσεως µε τους αγωγούς πλήρως εγκατεστηµένο  ∆ιαµέτρου εις mm Φ 
29mm  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Περιλαίµιο Φ 29mm     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 833.1.4   (Τεµ.)  1,00x7,15  = 7,15  
β) Αγωγός γυµνός χάλκινος 6 mm2     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 813.1.3   (m)  0,20x0,6555  = 0,131  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
Άθροισµα    
      7,15+0,131+3,97  = 11,25  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 11,25 €     
( ΕΝ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 128  
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ΑΤΗΕ 8838.1.5.1  Περιλαίµιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο) ∆ιαµέτρου εις mm Φ 36mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42  100,00%  
 
      Περιλαίµιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο) χάλκινο επικασσιτερωµένο κατάλληλο γιά αγώγιµη 
σύνδεση του µεταλλικού περιβλήµατος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα µε τον αγωγό γειώσεως 
ή γεφύρωση κυτίου περιλαµβανοµένου και του απαιτουµένου µήκους 0,20 m γυµνού χάλκινου αγωγού 
διατοµής 6 mm2 γιά σύνδεση του περιλαίµιου µε τη γραµµή γειώσεως ή τον ακροδέκτη άλλου 
περιλαίµιου δηλαδή υλικά επί τόπου και εργασία επιµελούς καθαρισµού του σωλήνα στην θέση 
τοποθετήσεώς του και συνδέσεως µε τους αγωγούς πλήρως εγκατεστηµένο  ∆ιαµέτρου εις mm Φ 
36mm  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Περιλαίµιο Φ 36mm     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 833.1.5   (Τεµ.)  1,00x7,30  = 7,3  
β) Αγωγός γυµνός χάλκινος 6 mm2     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 813.1.3   (m)  0,20x0,6555  = 0,131  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,25x19,86  = 4,96  
Άθροισµα    
      7,3+0,131+4,96  = 12,39  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 12,39 €     
( ∆Ω∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 129  
 
ΑΤΗΕ 8838.2.1.1  Περιλαίµιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο) ∆ιαµέτρου εις ins Φ 1/2ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42  100,00%  
 
      Περιλαίµιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο) χάλκινο επικασσιτερωµένο κατάλληλο γιά αγώγιµη 
σύνδεση του µεταλλικού περιβλήµατος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα µε τον αγωγό γειώσεως 
ή γεφύρωση κυτίου περιλαµβανοµένου και του απαιτουµένου µήκους 0,20 m γυµνού χάλκινου αγωγού 
διατοµής 6 mm2 γιά σύνδεση του περιλαίµιου µε τη γραµµή γειώσεως ή τον ακροδέκτη άλλου 
περιλαίµιου δηλαδή υλικά επί τόπου και εργασία επιµελούς καθαρισµού του σωλήνα στην θέση 
τοποθετήσεώς του και συνδέσεως µε τους αγωγούς πλήρως εγκατεστηµένο  ∆ιαµέτρου εις ins Φ 
1/2ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Περιλαίµιο Φ 1/2ins     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 833.2.1   (Τεµ.)  1,00x1,50  = 1,5  
β) Αγωγός γυµνός χάλκινος 6 mm2     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 813.1.3   (m)  0,20x0,6555  = 0,131  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,15x19,86  = 2,98  
Άθροισµα    
      1,5+0,131+2,98  = 4,61  
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Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 4,61 €     
( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 130  
 
ΑΤΗΕ 8838.2.2.1  Περιλαίµιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο) ∆ιαµέτρου εις ins Φ 3/4ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42  100,00%  
 
      Περιλαίµιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο) χάλκινο επικασσιτερωµένο κατάλληλο γιά αγώγιµη 
σύνδεση του µεταλλικού περιβλήµατος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα µε τον αγωγό γειώσεως 
ή γεφύρωση κυτίου περιλαµβανοµένου και του απαιτουµένου µήκους 0,20 m γυµνού χάλκινου αγωγού 
διατοµής 6 mm2 γιά σύνδεση του περιλαίµιου µε τη γραµµή γειώσεως ή τον ακροδέκτη άλλου 
περιλαίµιου δηλαδή υλικά επί τόπου και εργασία επιµελούς καθαρισµού του σωλήνα στην θέση 
τοποθετήσεώς του και συνδέσεως µε τους αγωγούς πλήρως εγκατεστηµένο  ∆ιαµέτρου εις ins Φ 
3/4ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Περιλαίµιο Φ 3/4ins     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 833.2.2   (Τεµ.)  1,00x1,60  = 1,6  
β) Αγωγός γυµνός χάλκινος 6 mm2     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 813.1.3   (m)  0,20x0,6555  = 0,131  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,15x19,86  = 2,98  
Άθροισµα    
      1,6+0,131+2,98  = 4,71  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 4,71 €     
( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 131  
 
ΑΤΗΕ 8839  Γεφύρωση ηλεκτρική   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Γεφύρωση ηλεκτρική λουτήρα ή υποδοχέα καταιωνιστήρα µε χάλκινο αγωγό των 6 mm2 και 
κανονικά περιλαίµια γειώσεως επί του σωλήνα αποχετεύσεως και επί των σωλήνων θερµού και 
ψυχρού νερού, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Αγωγός χάλκινος των 6 mm2     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 813.3.3  (T.E) (m)  1,00x0,80  = 0,8  
β) Περιλαίµιο γειώσεως     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 833.2.1   (Τεµ.)  2,00x1,50  = 3  
γ) Περιλαίµιο γειώσεως     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 833.2.4   (Τεµ.)  1,00x7,15  = 7,15  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Εργασία και µικροϋλικά Τεχνίτης     
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ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,50x19,86  = 9,93  
Άθροισµα    
      0,8+3+7,15+9,93  = 20,88  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 20,88 €     
( ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 132  
 
ΑΤΗΕ 8840.4.1  Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο 

στεγανός προστασίας Ρ43 επίτοιχος ∆ιαστάσεων 50 Χ 35 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο χωρίς τα όργανά του 
(διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και 
εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ 
µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού µε βασικό χρώµα, στόκο 
πιστολίου και δύο στρώµατα εψηµένου βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια και εργασία εσωτερικής 
συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του 
τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών 
καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία  στεγανός προστασίας Ρ43 
επίτοιχος ∆ιαστάσεων 50 Χ 35 cm  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 
'ντεκαπέ' διαστάσεων 50 Χ 35 cm  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 835.4.1  (T.E) (Τεµ.)  1,00x85,00  = 85  
Καλώδια εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ 
µικροϋλικά στερεώσεως 0,05 του α  

   

      0,05x85  = 4,25  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  2,50x19,86  = 49,65  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  2,50x16,85  = 42,12  
Άθροισµα    
      85+4,25+49,65+42,12  = 181,02  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 181,02 €     
( ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 133  
 
ΑΤΗΕ 8840.4.2  Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο 

στεγανός προστασίας Ρ43 επίτοιχος ∆ιαστάσεων 62 Χ 50 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο χωρίς τα όργανά του 
(διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και 
εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ 
µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού µε βασικό χρώµα, στόκο 
πιστολίου και δύο στρώµατα εψηµένου βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια και εργασία εσωτερικής 
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συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του 
τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών 
καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία  στεγανός προστασίας Ρ43 
επίτοιχος ∆ιαστάσεων 62 Χ 50 cm  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 
'ντεκαπέ' διαστάσεων 62 Χ 50 cm  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 835.4.2  (T.E) (Τεµ.)  1,00x110,00  = 110  
Καλώδια εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ 
µικροϋλικά στερεώσεως 0,05 του α  

   

      0,05x110  = 5,5  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  3,50x19,86  = 69,51  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  3,50x16,85  = 58,98  
Άθροισµα    
      110+5,5+69,51+58,98  = 243,99  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 243,99 €     
( ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 134  
 
ΑΤΗΕ 8871.3.3  ∆ιακόπτης PACCO χωνευτός Συνδεσµολογίας 1 τριπολικός Εντάσεως 

40 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 50  100,00%  
 
      ∆ιακόπτης PACCO χωνευτός κατάλληλος γιά εγκατάσταση σε πίνακα διανοµής ηλεκτρικής 
ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερµαρίου πεδίου, δηλαδή διακόπτης µε τον χειροστρόφαλο, 
ροζέτα, λοιπά εξαρτήµατα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως, 
χαρακτηρισµός µε χρώµα των ακροδεκτών και παράδοση σε λειτουργία  Συνδεσµολογίας 1 τριπολικός 
Εντάσεως 40 Α  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) ∆ιακόπτης PACCO χωνευτός 
Συνδεσµολογίας 1 τριπολικός εντάσεως 40 Α  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 848.3.3  (T.E) (Τεµ.)  1,00x92,00  = 92  
Μικροϋλικά 0,05 του α     
      0,05x92  = 4,6  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,90x19,86  = 17,87  
Άθροισµα    
      92+4,6+17,87  = 114,47  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 114,47 €     
( ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
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A.T.: 135  
 
ΑΤΗΕ 8871.3.4  ∆ιακόπτης PACCO χωνευτός Συνδεσµολογίας 1 τριπολικός Εντάσεως 

63 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 50  100,00%  
 
      ∆ιακόπτης PACCO χωνευτός κατάλληλος γιά εγκατάσταση σε πίνακα διανοµής ηλεκτρικής 
ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερµαρίου πεδίου, δηλαδή διακόπτης µε τον χειροστρόφαλο, 
ροζέτα, λοιπά εξαρτήµατα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως, 
χαρακτηρισµός µε χρώµα των ακροδεκτών και παράδοση σε λειτουργία  Συνδεσµολογίας 1 τριπολικός 
Εντάσεως 63 Α  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) ∆ιακόπτης PACCO χωνευτός 
Συνδεσµολογίας 1 τριπολικός εντάσεως 63 Α  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 848.3.4  (T.E) (Τεµ.)  1,00x50,00  = 50  
Μικροϋλικά 0,05 του α     
      0,05x50  = 2,5  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  1,10x19,86  = 21,85  
Άθροισµα    
      50+2,5+21,85  = 74,35  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 74,35 €     
( ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 136  
 
ΑΤΗΕ 8880.1.1  ∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός 

µονοπολικός Εντάσεως 25 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      ∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισµένων 
διαστάσεων χωνευτός µε µοχλίσκο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία  απλός µονοπολικός Εντάσεως 25 Α  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) α. ∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 
5ΤΕ SIEMENS περιορισµένων διαστάσεων 
χωνευτός µε µοχλίσκο εντάσεως 25 Α  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 851.1.1  (T.E) (Τεµ.)  1,00x3,20  = 3,2  
ικροϋλικά 0,03 του α     
      0,03x3,2  = 0,096  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,40x19,86  = 7,94  
Άθροισµα    
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      3,2+0,096+7,94  = 11,24  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 11,24 €     
( ΕΝ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 137  
 
ΑΤΗΕ 8880.2.1  ∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός διπολικός 

Εντάσεως 25 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      ∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισµένων 
διαστάσεων χωνευτός µε µοχλίσκο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία  απλός διπολικός Εντάσεως 25 Α  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) α. ∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 
5ΤΕ SIEMENS περιορισµένων διαστάσεων 
χωνευτός µε µοχλίσκο εντάσεως 25 Α  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 851.2.1  (T.E) (Τεµ.)  1,00x4,88  = 4,88  
ικροϋλικά 0,03 του α     
      0,03x4,88  = 0,146  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,45x19,86  = 8,94  
Άθροισµα    
      4,88+0,146+8,94  = 13,97  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 13,97 €     
( ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 138  
 
ΑΤΗΕ 8880.2.2  ∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός διπολικός 

Εντάσεως 40 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      ∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισµένων 
διαστάσεων χωνευτός µε µοχλίσκο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία  απλός διπολικός Εντάσεως 40 Α  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) α. ∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 
5ΤΕ SIEMENS περιορισµένων διαστάσεων 
χωνευτός µε µοχλίσκο εντάσεως 40 Α  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 851.2.2   (Τεµ.)  1,00x7,20  = 7,2  
ικροϋλικά 0,03 του α     
      0,03x7,2  = 0,216  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
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Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,50x19,86  = 9,93  
Άθροισµα    
      7,2+0,216+9,93  = 17,35  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 17,35 €     
( ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 139  
 
ΑΤΗΕ 8880.3.1  ∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) 

απλός τριπολικός Εντάσεως 25 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      ∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισµένων 
διαστάσεων χωνευτός µε µοχλίσκο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία  απλός τριπολικός Εντάσεως 25 Α  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) α. ∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 
5ΤΕ SIEMENS περιορισµένων διαστάσεων 
χωνευτός µε µοχλίσκο εντάσεως 25 Α  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 851.3.1  (T.E) (Τεµ.)  1,00x9,80  = 9,8  
ικροϋλικά 0,03 του α     
      0,03x9,8  = 0,294  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,45x19,86  = 8,94  
Άθροισµα    
      9,8+0,294+8,94  = 19,03  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 19,03 €     
( ∆ΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 140  
 
ΑΤΗΕ 8880.3.2  ∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός 

Εντάσεως 40 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      ∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισµένων 
διαστάσεων χωνευτός µε µοχλίσκο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία  απλός τριπολικός Εντάσεως 40 Α  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) α. ∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 
5ΤΕ SIEMENS περιορισµένων διαστάσεων 
χωνευτός µε µοχλίσκο εντάσεως 40 Α  
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ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 851.3.2   (Τεµ.)  1,00x11,36  = 11,36  
ικροϋλικά 0,03 του α     
      0,03x11,36  = 0,34  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,50x19,86  = 9,93  
Άθροισµα    
      11,36+0,34+9,93  = 21,63  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 21,63 €     
( ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 141  
 
ΑΤΗΕ 8910.1.2  Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS Εντάσεως έως 25 Α και 

σπειρώµατος Ε 27  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 54  100,00%  
 
      Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS πλήρης από πορσελάνη µε την βάση, µήτρα, πώµα και 
συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης από πορσελάνη µε 
ακροδέκτες συνδέσεως από µπροστά, κατάλληλη γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου 
ερµαρίου ή µέσα σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση  
Εντάσεως έως 25 Α και σπειρώµατος Ε 27  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZSIEMENS 
εντάσεως 25 Α και σπειρώµατος Ε 27  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 858.1.2   (Τεµ.)  1,00x3,20  = 3,2  
Μικροϋλικά 0,02 του α     
      0,02x3,2  = 0,064  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,30x19,86  = 5,96  
Άθροισµα    
      3,2+0,064+5,96  = 9,22  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 9,22 €     
( ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 142  
 
ΑΤΗΕ 8910.1.3  Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS Εντάσεως έως 63 Α και 

σπειρώµατος Ε 33  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 54  100,00%  
 
      Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS πλήρης από πορσελάνη µε την βάση, µήτρα, πώµα και 
συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης από πορσελάνη µε 
ακροδέκτες συνδέσεως από µπροστά, κατάλληλη γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου 
ερµαρίου ή µέσα σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση  
Εντάσεως έως 63 Α και σπειρώµατος Ε 33  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
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Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Ασφάλεια συντηκτική εντάσεως έως 63 Α 
και σπειρώµατος Ε33  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 858.1.3  (T.E) (Τεµ.)  1,00x4,80  = 4,8  
Μικροϋλικά 0,02 του α     
      0,02x4,8  = 0,096  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,40x19,86  = 7,94  
Άθροισµα    
      4,8+0,096+7,94  = 12,84  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 12,84 €     
( ∆Ω∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 143  
 
ΑΤΗΕ 8915.1.2  Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου 

WL-SIEMENS µονοπολικός Εντάσεως 10 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος 
γιά τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής 
συνδεσµολογίας, γιά κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα 
καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  
µονοπολικός Εντάσεως 10 Α  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών 
γραµµών ενδεικτικού τύπου WLSIEMENS 
µονοπολικός εντάσεως 10 Α  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 859.1.2   (Τεµ.)  1,00x5,00  = 5  
Μικροϋλικά 0,02 του α     
      0,02x5  = 0,1  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
Άθροισµα    
      5+0,1+3,97  = 9,07  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 9,07 €     
( ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 144  
 
ΑΤΗΕ 8915.1.3  Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου 

WL-SIEMENS µονοπολικός Εντάσεως 16 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
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      Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος 
γιά τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής 
συνδεσµολογίας, γιά κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα 
καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  
µονοπολικός Εντάσεως 16 Α  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών 
γραµµών ενδεικτικού τύπου WLSIEMENS 
µονοπολικός εντάσεως 16 Α  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 859.1.3   (Τεµ.)  1,00x4,00  = 4  
Μικροϋλικά 0,02 του α     
      0,02x4  = 0,08  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,30x19,86  = 5,96  
Άθροισµα    
      4+0,08+5,96  = 10,04  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 10,04 €     
( ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 145  
 
ΑΤΗΕ 8915.2.4  Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου 

WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 20 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος 
γιά τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής 
συνδεσµολογίας, γιά κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα 
καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  
τριπολικός Εντάσεως 20 Α  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών 
γραµµών ενδεικτικού τύπου WLSIEMENS 
τριπολικός εντάσεως 20 Α  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 859.2.4   (Τεµ.)  1,00x10,20  = 10,2  
Μικροϋλικά 0,02 του α     
      0,02x10,2  = 0,204  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,35x19,86  = 6,95  
Άθροισµα    
      10,2+0,204+6,95  = 17,35  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 17,35 €     
( ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
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A.T.: 146  
 
ΑΤΗΕ 8915.2.5  Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου 

WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 25 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος 
γιά τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής 
συνδεσµολογίας, γιά κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα 
καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  
τριπολικός Εντάσεως 25 Α  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών 
γραµµών ενδεικτικού τύπου WLSIEMENS 
τριπολικός εντάσεως 25 Α  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 859.2.5   (Τεµ.)  1,00x10,20  = 10,2  
Μικροϋλικά 0,02 του α     
      0,02x10,2  = 0,204  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,40x19,86  = 7,94  
Άθροισµα    
      10,2+0,204+7,94  = 18,34  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 18,34 €     
( ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 147  
 
ΑΤΗΕ 8924  Ενδεικτική λυχνία τάσεως µέχρι 500 V πλήρηςµε ασφάλειαπορσελάνης 

25/2 Α πλήρους   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Ενδεικτική λυχνία τάσεως µέχρι 500 V πλήρης εγκατεστηµένη σε πίνακα διανοµής ηλεκτρικής 
ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερµάριου (πεδίου) µε ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α 
πλήρους τα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία, παραδοτέα σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Ενδεικτική λυχνία µεταλλικών πινάκων 
STAB και πεδίων µε τα µικροϋλικά  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 851.5.2   (Τεµ.)  1,02x3,90  = 3,98  
β) Ασφάλεια πορσελάνης εντάσεως έως 25 Α 
πλήρης µε υλικά και µικροϋλικά  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 858.1.2   (Τεµ.)  1,10x3,20  = 3,52  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
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Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,60x19,86  = 11,92  
Άθροισµα    
      3,98+3,52+11,92  = 19,42  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 19,42 €     
( ∆ΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 148  
 
ΑΤΗΕ 8951.9.5  Μετασχηµατιστής χαµηλής τάσεως πλήρης µονοφασικός 220 V προς 

42 V προστασίας Ρ 31 Ισχύος 1100 VA   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 56  100,00%  
 
      Μετασχηµατιστής χαµηλής τάσεως πλήρης δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση,εγκατάσταση 
σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία  µονοφασικός 220 V προς 42 V προστασίας Ρ 31 Ισχύος 1100 
VA   
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Μετασχηµατιστής χαµηλής τάσεως 
µονοφασικός 220 V προς 42 V προστασίας Ρ 
31 ισχύος 1100 VA  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 865.9.5  (T.E) (Τεµ.)  1,00x17,00  = 17  
Μικροϋλικά 0,05 του α     
      0,05x17  = 0,85  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  3,00x19,86  = 59,58  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  3,00x16,85  = 50,55  
Άθροισµα    
      17+0,85+59,58+50,55  = 127,98  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 127,98 €     
( ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 149  
 
ΑΤΗΕ 8982.6.2Β.1  Φωτιστικό σώµα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής µε ελλειψοειδή 

κώδωνα και προφυλακτήρα(χελώνα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό Με 
λαµπτήρα 100 W πυρακτώσεως -   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60  100,00%  

 
      Φωτιστικό σώµα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση 
φωτιστικού σώµατος και λαµπτήρων,δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία  µε ελλειψοειδή κώδωνα και 
προφυλακτήρα(χελώνα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό Με λαµπτήρα 100 W πυρακτώσεως -   
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Φωτιστικό σώµα πυρακτώσεως τοίχου ή    
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οροφής µε ανταυγαστήρα απλό, προστασίας 
ΙΡ 20 γιά λαµπτήρα 100 W  
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 872.19.2Β  (T.E) (Τεµ.)  1,00x11,00  = 11  
β) Λαµπτήρας πυρακτώσεως 100 W     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 880.1.4  (T.E) (Τεµ.)  1x3,50  = 3,5  
Μικροϋλικά 0,02 του α     
      0,02x11  = 0,22  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,80x19,86  = 15,89  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,80x16,85  = 13,48  
Άθροισµα    
      11+3,5+0,22+15,89+13,48  = 44,09  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 44,09 €     
( ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 150  
 
ΑΤΗΕ 8983.10.1.2  Φωτιστικό σώµα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής σφαιρικού κώδωνα 

(αρµατούρα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό Με λαµπτήρες 60 W 
πυρακτώσεως CONCENTRA  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60  100,00%  

 
      Φωτιστικό σώµα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής προστασίας ΙΡ 20 δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος και λαµπτήρων,δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία  
σφαιρικού κώδωνα (αρµατούρα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό Με λαµπτήρες 60 W πυρακτώσεως 
CONCENTRA  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Φωτιστικό σώµα πυρακτώσεως τοίχου ή 
οροφής σφαιρικού κώδωνα (αρµατούρα) 
προστασίας ΙΡ 44 στεγανό γιά λαµπτήρα 60 
W  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 872.23.1   (Τεµ.)  1,00x5,03  = 5,03  
β) Λαµπτήρας πυρακτώσεως 60 W     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 880.2.2  (T.E) (Τεµ.)  1x5,45  = 5,45  
Μικροϋλικά 0,02 του α     
      0,02x5,03  = 0,1  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,70x19,86  = 13,9  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,70x16,85  = 11,8  
Άθροισµα    
      5,03+5,45+0,1+13,9+11,8  = 36,28  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 36,28 €     
( ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 151  
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ΑΤΗΕ 8993.2.1  Τηλεφωνικός κατανεµητής  δύο οριολωρίδων των 5 σειρών µε 2 

ακροδέκτες σε κάθε σειρά  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Τηλεφωνικός κατανεµητής µε οριολωρίδες και σειρές σε κάθε οριολωρίδα µε δύο ή τρεις 
ακροδέκτες, αποτελούµενος από µεταλλικό ερµάριο µε πόρτα από φύλλο γαλβανισµένης λαµαρίνας 
πάχους τουλάχιστον 1,5 mm κατάλληλος γιά ορατή ή χωνευτή εγκατάσταση, στεγανότητας Ρ 30 ή Ρ 
43 κατά DIN 40050, µε τις οπές διελεύσεως των τηλεφωνικών αγωγών ή καλωδίων, ανεξάρτητα από 
το πλήθος τους, την πινακίδα χαρακτηρισµού του κατανεµητή και την καρτέλλα αναγραφής των 
κυκλωµάτων, χρωµατισµένος µε τρεις στρώσεις βαφής (δύο στρώσεις αντιοξειδωτικής βαφής και µία 
στρώση χρώµατος αποχρώσεως της εγκρίσεως της επιβλέψεως) δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, 
εγκατάσταση, διευθέτηση και ανάπτυξη των τηλεφωνικών αγωγών και καλωδίων µέσα στον 
κατανεµητή, κοχλίωση και συγκόλληση των άκρων στις οριολωρίδες, έλεγχο και δοκιµές µε τα υλικά 
και µικροϋλικά και την εργασία γιά την παράδοση του κατανεµητή σε πλήρη και κανονική λειτουργία   
δύο οριολωρίδων των 5 σειρών µε 2 ακροδέκτες σε κάθε σειρά  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Τηλεφωνικός κατανεµητής όπως πιό 
πάνω µε υλικά και µικροϋλικά  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 877.2.1  (T.E) (Τεµ.)  1,05x45,00  = 47,25  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,60x19,86  = 11,92  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,60x16,85  = 10,11  
Άθροισµα    
      47,25+11,92+10,11  = 69,28  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 69,28 €     
( ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 152  
 
ΑΤΗΕ 8993.2.3  Τηλεφωνικός κατανεµητής  δύο οριολωρίδων των 20 σειρών µε 2 

ακροδέκτες σε κάθε σειρά  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Τηλεφωνικός κατανεµητής µε οριολωρίδες και σειρές σε κάθε οριολωρίδα µε δύο ή τρεις 
ακροδέκτες, αποτελούµενος από µεταλλικό ερµάριο µε πόρτα από φύλλο γαλβανισµένης λαµαρίνας 
πάχους τουλάχιστον 1,5 mm κατάλληλος γιά ορατή ή χωνευτή εγκατάσταση, στεγανότητας Ρ 30 ή Ρ 
43 κατά DIN 40050, µε τις οπές διελεύσεως των τηλεφωνικών αγωγών ή καλωδίων, ανεξάρτητα από 
το πλήθος τους, την πινακίδα χαρακτηρισµού του κατανεµητή και την καρτέλλα αναγραφής των 
κυκλωµάτων, χρωµατισµένος µε τρεις στρώσεις βαφής (δύο στρώσεις αντιοξειδωτικής βαφής και µία 
στρώση χρώµατος αποχρώσεως της εγκρίσεως της επιβλέψεως) δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, 
εγκατάσταση, διευθέτηση και ανάπτυξη των τηλεφωνικών αγωγών και καλωδίων µέσα στον 
κατανεµητή, κοχλίωση και συγκόλληση των άκρων στις οριολωρίδες, έλεγχο και δοκιµές µε τα υλικά 
και µικροϋλικά και την εργασία γιά την παράδοση του κατανεµητή σε πλήρη και κανονική λειτουργία   
δύο οριολωρίδων των 20 σειρών µε 2 ακροδέκτες σε κάθε σειρά  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
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α) Τηλεφωνικός κατανεµητής όπως πιό 
πάνω µε υλικά και µικροϋλικά  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 877.2.3  (T.E) (Τεµ.)  1,05x55,00  = 57,75  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  2,60x19,86  = 51,64  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  2,60x16,85  = 43,81  
Άθροισµα    
      57,75+51,64+43,81  = 153,2  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 153,20 €     
( ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 153  
 
ΑΤΗΕ 9347  Σύνδεση µετρητού ∆ΕΗ   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Σύνδεση µετρητού ∆ΕΗ δηλαδή υλικά εργασία, και καταβολή στη ∆ΕΗ της σχετικής δαπάνης 
συνδέσεως, αναγόµενα σε εργασία για την σύνδεση ενός µετρητού της ∆ΕΗ.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  7,00x19,86  = 139,02  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  7,00x16,85  = 117,95  
Άθροισµα    
      139,02+117,95  = 256,97  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 256,97 €     
( ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 154  
 
ΑΤΗΕ 9611  Εγκατάσταση θυροτηλεόρασης πλήρης   
 
      Εγκατάσταση θυροτηλεόρασης πλήρης µε τις µπουτονιέρες - κάµερεςµ τις συσκευές 
θυροτηλεόρασης, την ενισχυτική - ανορθωτική µονάδα, τις ηλεκτροµαγνητικές κλειδαριές, τις 
σωληνώσεις και καλωδιώσεις όπως φαίνονται στα σχετικά σχέδια και την τεχνική περιγραφή, µε όλα 
τα απαραίτητα τα υλικά και µικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης, πλήρως εγκατεστηµένη και έτοιµη για 
λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. Υλικά:     
            
α) Εγχρωµη ψηφιακή κάµερα κλειστού 
κυκλώµατος τηλεόρασης (CCTV) 1/3" µε 
φακό 1/3" varifocal, 10~40mm, Infrared.  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\983.1  (T.E) (Τεµ.)  1,00x253,00  = 253  
β) Μικροϋλικά 0,05 του α     
      0,05x253  = 12,65  
γ) Θαλαµίσκος προστασίας κάµερας CCTV    
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IP66  
ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\983.16  (T.E) (Τεµ.)  1,00x72,00  = 72  
δ) Βάση κυτίου καµερών επίτοιχη µε 
βραχίονα στήριξης της βάσης επί ιστού.  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\983.17  (T.E) (Τεµ.)  1,00x31,00  = 31  
2. Εργασία:     
            
α) Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  3,00x19,86  = 59,58  
β) Boηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  3,00x16,85  = 50,55  
Αθροισµα:     
      253+12,65+72+31+59,58+50,55  = 478,78  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 478,78 €     
( ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  
ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 155  
 
ΑΤΗΕ N7912.1  Προστασία υπογείων σωληνώσεων, ∆ιαµέτρου µέxρι 1 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ ΑΝΑΘ. 7912  100,00%  
 
      Προστασία  υπογείων σωληνώσεων  µε ασφαλτικό υλικό  και ασφαλτόπανο µε περιτύλιξη 
ασφαλτόπανου εγxώριας προέλευσης, 2,5 kg/m² και διπλής επάλειψης ασφαλτικού υλικού (θερµής 
ασφάλτου), δηλ. προσκόµιση υλικών, προεργασία, καθαρισµός σωλήνα, περιτύλιξη ασφαλτόπανου, 
σύσφιγξη ασφαλτόπανου και επάλειψη µε ασφαλτικό υλικό.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

     
            
1. ΥΛΙΚΑ     
            
 α) Ασφαλτόπανο εγχώριο βάρους 2,5 kg/m2     
ΥΛΙΚΟ ΑΤΟΕ 507   (m2)  0,192x1,88  = 0,36  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,15x19,86  = 2,98  
β)  Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,15x16,85  = 2,53  
Άθροισµα    
      0,36+2,98+2,53  = 5,87  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 5,87 €     
( ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 156  
 
ΑΤΗΕ N7912.2  Προστασία υπογείων σωληνώσεων, ∆ιαµέτρου µέxρι 2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ ΑΝΑΘ. 7912  100,00%  
 
      Προστασία  υπογείων σωληνώσεων  µε ασφαλτικό υλικό  και ασφαλτόπανο µε περιτύλιξη 
ασφαλτόπανου εγxώριας προέλευσης, 2,5 kg/m² και διπλής επάλειψης ασφαλτικού υλικού (θερµής 
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ασφάλτου), δηλ. προσκόµιση υλικών, προεργασία, καθαρισµός σωλήνα, περιτύλιξη ασφαλτόπανου, 
σύσφιγξη ασφαλτόπανου και επάλειψη µε ασφαλτικό υλικό.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

     
            
1. ΥΛΙΚΑ     
            
 α) Ασφαλτόπανο εγχώριο βάρους 2,5 kg/m2     
ΥΛΙΚΟ ΑΤΟΕ 507   (m2)  0,384x1,88  = 0,721  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,2x19,86  = 3,97  
β)  Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,2x16,85  = 3,37  
Άθροισµα    
      0,721+3,97+3,37  = 8,06  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 8,06 €     
( ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 157  
 
 N8768.1.2  Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 6, 4 ζευγών  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 48  100,00%  
 
      Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 6, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση υλικών και 
µικρουλικών επι τόπου και εργασία τοποθέτησης για πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
α.Τηλεφωνικό καλώδιο 4 ζευγών     
ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\818.1  (T.E) (m)  1,05x1,50  = 1,58  
β.Μικρουλικά 0,10 του α     
      0,10x1,58  = 0,158  
Εργασία     
            
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,08x19,86  = 1,59  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,08x16,85  = 1,35  
Άθροισµα    
      1,58+0,158+1,59+1,35  = 4,68  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 4,68 €     
( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 158  
 
ΑΤΗΕ Ν5001.2  Hλεκτροπρεσσαριστές σχάρες  για κανάλια όµβριων, από δοµικό 

χάλυβα κατά DIN EN 10025, µε βροχίδα (καρέ) 30Χ30 mm (αξονική 34 x 
38 mm)   

 



 

  Σελίδα 86 από 122 

 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6752  100,00%  
 
      Hλεκτροπρεσσαριστές σχάρες  για κανάλια όµβριων, τύπου ΑΣΚΟ, κατασκευασµένες από δοµικό 
χάλυβα κατά DIN EN 10025, µε βροχίδα (καρέ)   30Χ30 mm (αξονική 34 x 38 mm) , διατοµή λάµας 
στήριξης 25/2 mm,  και εγκάρσια ελικοειδή ράβδο διατοµής  6Χ6 mm , εξωτερικών διαστάσεων  
260X1060 mm , (καθαρών  διαστάσεων  200 Χ 1000 mm). H συγκόλληση των εγκαρσίων µε τις λάµες 
στήριξης θα είναι αυτογενής. Oι σχάρες (3 τεµάχια Χ1000 mm) εδράζονται σε πλαίσια  (τελλάρα)  από  
γωνιακό  έλασµα 30Χ30Χ3 mm , τα  οποία  φέρουν περιµετρικά αγκύρια (τζινέτια) για την πάκτωση 
τους. 
Όλα τα υλικά είναι γαλβανισµένα εν θερµώ  κατά DIN 50976. Τα παραπάνω , καθώς και όλα τα 
µικροϋλικά , µαζί µε την εργασία πλήρους τοποθέτησης σύµφωνα µε  τις οδηγίες της επίβλεψης.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ:     
            
α) Hλεκτροπρεσσαριστές σχάρες  για 
κανάλια όµβριων, από δοµικό χάλυβα κατά 
DIN EN 10025, µε βροχίδα (καρέ) 30Χ30 mm 
(αξονική 34 x 38 mm)  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\300  (T.E) (m)  1,00x34,00  = 34  
β) Μικρουλικά 0.15 του α     
      0,15x34  = 5,1  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ:     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,40x19,86  = 7,94  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,40x16,85  = 6,74  
γ) Εργάτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001   (h)  0,40x15,32  = 6,13  
     
      34+5,1+7,94+6,74+6,13  = 59,91  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 59,91 €     
( ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 159  
 
ΑΤΗΕ Ν7912.3  Προστασία υπογείων σωληνώσεων, ∆ιαµέτρου µέxρι και 3 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ ΑΝΑΘ. 7912  100,00%  
 
      Προστασία  υπογείων σωληνώσεων  µε ασφαλτικό υλικό  και ασφαλτόπανο µε περιτύλιξη 
ασφαλτόπανου εγxώριας προέλευσης, 2,5 kg/m² και διπλής επάλειψης ασφαλτικού υλικού, δηλ. 
προσκόµιση υλικών, προεργασία, καθαρισµός σωλήνα, περιτύλιξη ασφαλτόπανου, σύσφιγξη 
ασφαλτόπανου και επάλειψη µε ασφαλτικό υλικό.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

     
            
1. ΥΛΙΚΑ     
            
 α) Ασφαλτόπανο εγχώριο βάρους 2,5 kg/m2     
ΥΛΙΚΟ ΑΤΟΕ 507   (m2)  0,576x1,88  = 1,08  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
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ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,25x19,86  = 4,96  
β)  Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,25x16,85  = 4,21  
Άθροισµα    
      1,08+4,96+4,21  = 10,25  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 10,25 €     
( ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 160  
 
ΑΤΗΕ Ν8029.3  Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα και κόφτρα διαµέτρου Φ 100 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα και κόφτρα πλήρως τοποθετηµένο και συνδεδεµένο µε τα 
µικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
α. Σιφώνι Φ 100 mm     
ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\557.3  (T.E) (Τεµ.)  1,10x5,60  = 6,16  
β. Μικροϋλικά     
      0,15x6,16  = 0,924  
Εργασία     
            
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  1,00x19,86  = 19,86  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  1,00x16,85  = 16,85  
Άθροισµα    
      6,16+0,924+19,86+16,85  = 43,79  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 43,79 €     
( ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 161  
 
ΑΤΗΕ Ν8037.22  Ρακόρ ορειχάλκινο ∆ιαµέτρου 3/4 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 6  100,00%  
 
      Ρακόρ ορειχάλκινο πλήρως τοποθετηµένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. Συµπεριλαµβάνονται τα 
υλικά συνδέσεως    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Ρακόρ ορειχάλκινο διαµ 3/4 ins     
ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν569.2  (T.E) (Τεµ.)  1,02x3,10  = 3,16  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,25x19,86  = 4,96  
Άθροισµα    
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      3,16+4,96  = 8,12  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 8,12 €     
( ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 162  
 
ΑΤΗΕ Ν8041.1  Εύκαµπτος επενδυµένος χαλκοσωλήνας µονοσωληνίου 

τοποθετηµένος µέσα σε πλαστικό Φ16 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Εύκαµπτος επενδυµένος χαλκοσωλήνας µονοσωληνίου τοποθετηµένος µέσα σε πλαστικό σωλήνα 
σπιράλ ,δηλαδή υλικά και µικροϋλικά  η τοποθέτηση επι τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
και συνδέσεως.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
α.Εύκαµπτος επενδυµένος χαλκοσωλήνας 
µονοσωληνίου διαµέτρου Φ16  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\581.1  (T.E) (m)  1,30x3,20  = 4,16  
 Σωλήν ηλεκτρικών γραµµών Πλαστικός 
σπιράλ ∆ιαµέτρου 29 ΜΜ   

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 801.4.5  (T.E) (m)  1,30x0,90  = 1,17  
Εργασία     
            
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,10x19,86  = 1,99  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 004   (h)  0,10x23,15  = 2,32  
Άθροισµα    
      4,16+1,17+1,99+2,32  = 9,64  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 9,64 €     
( ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 163  
 
ΑΤΗΕ Ν8041.2  Χαλκοσωλήνας  µε µονωτική επένδυση P.V.C,  διαµέτρου 15 mm, 

πάχους τοιχώµατος 1 mm,  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Χαλκοσωλήνας τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 
(απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι, ρακόρ, 
ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως     
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Χαλκοσωλήν µε µονωτική επένδυση  
P.V.C., διαµ 15 mm , πάχους τοιχώµατος 
1mm,  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν571.81  (T.E) (m)  1,30x5,30  = 6,89  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
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α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,10x19,86  = 1,99  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,10x16,85  = 1,68  
Άθροισµα    
      6,89+1,99+1,68  = 10,56  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 10,56 €     
( ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 164  
 
ΑΤΗΕ Ν8041.3  Χαλκοσωλήνας, µε µονωτική επένδυση P.V.C,  διαµέτρου 18 mm, 

πάχους τοιχώµατος 1 mm,  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Χαλκοσωλήνας τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 
(απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι, ρακόρ, 
ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως     
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Χαλκοσωλήν,µε µονωτική επένδυση  
P.V.C., διαµ 18 mm , πάχους τοιχώµατος 
1mm  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν571.9  (T.E) (m)  1,30x7,38  = 9,59  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,12x19,86  = 2,38  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,12x16,85  = 2,02  
Άθροισµα    
      9,59+2,38+2,02  = 13,99  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 13,99 €     
( ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 165  
 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.2  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαµέτρου Φ 40 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά 
σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα 
στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 
τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
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 Σωλήνες αποχετεύσεως από σκληρό PVC 
για 60 C: Κατά ΕΛΟΤ 1256/Β: ∆ιάµετρος 40 
mm.αυξηµένος κατά 30% γιά φθορά, ειδικά 
τεµάχια, µικροϋλικά στερεώσεως κλπ  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ Ν572Α.3.2  (T.E) (m)  1,30x1,50  = 1,95  
Εργασία     
            
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,30x19,86  = 5,96  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,30x16,85  = 5,06  
Άθροισµα    
      1,95+5,96+5,06  = 12,97  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 12,97 €     
( ∆Ω∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 166  
 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.3  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαµέτρου Φ 50 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά 
σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα 
στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 
τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
 Σωλήνες αποχετεύσεως από σκληρό PVC 
για 60 C: Κατά ΕΛΟΤ 1256/Β: ∆ιάµετρος 50 
mm.,αυξηµένος κατά 30% γιά φθορά, ειδικά 
τεµάχια, µικροϋλικά στερεώσεως κλπ  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ Ν572Α.3.3  (T.E) (m)  1,30x1,90  = 2,47  
Εργασία     
            
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,30x19,86  = 5,96  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,30x16,85  = 5,06  
Άθροισµα    
      2,47+5,96+5,06  = 13,49  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 13,49 €     
( ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 167  
 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.5  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαµέτρου Φ 75 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
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      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά 
σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα 
στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 
τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
 Σωλήνες αποχετεύσεως από σκληρό PVC 
για 60 C: Κατά ΕΛΟΤ 1256/Β: ∆ιάµετρος 75 
mm.,αυξηµένος κατά 30% γιά φθορά, ειδικά 
τεµάχια, µικροϋλικά στερεώσεως κλπ  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ Ν572Α.3.5  (T.E) (m)  1,30x2,90  = 3,77  
Εργασία     
            
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,40x19,86  = 7,94  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,40x16,85  = 6,74  
Άθροισµα    
      3,77+7,94+6,74  = 18,45  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 18,45 €     
( ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 168  
 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.7  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαµέτρου Φ 100 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά 
σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα 
στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 
τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
 Σωλήνες αποχετεύσεως από σκληρό PVC 
για 60 C: Κατά ΕΛΟΤ 1256/Β: ∆ιάµετρος 100 
mm.αυξηµένος κατά 30% γιά φθορά, ειδικά 
τεµάχια, µικροϋλικά στερεώσεως κλπ  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ Ν572Α.3.7  (T.E) (m)  1,30x3,78  = 4,91  
Εργασία     
            
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,50x19,86  = 9,93  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,50x16,85  = 8,42  
Άθροισµα    
      4,91+9,93+8,42  = 23,26  
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Τιµή Μονάδος  1 m  = 23,26 €     
( ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 169  
 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.9  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαµέτρου Φ 125 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά 
σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα 
στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 
τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
 Σωλήνες αποχετεύσεως από σκληρό PVC 
για 60 C: Κατά ΕΛΟΤ 1256/Β: ∆ιάµετρος 125 
mm.αυξηµένος κατά 30% γιά φθορά, ειδικά 
τεµάχια, µικροϋλικά στερεώσεως κλπ  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ Ν572Α.3.9  (T.E) (m)  1,30x5,47  = 7,11  
Εργασία     
            
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,50x19,86  = 9,93  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,50x16,85  = 8,42  
Άθροισµα    
      7,11+9,93+8,42  = 25,46  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 25,46 €     
( ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 170  
 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.10  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαµέτρου Φ 140 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά 
σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα 
στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 
τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
 Σωλήνες αποχετεύσεως από σκληρό PVC 
για 60 C: Κατά ΕΛΟΤ 1256/Β: ∆ιάµετρος 140 
mm.αυξηµένος κατά 30% γιά φθορά, ειδικά 
τεµάχια, µικροϋλικά στερεώσεως κλπ  
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ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ Ν572Α.3.10  (T.E) (m)  1,30x7,43  = 9,66  
Εργασία     
            
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,60x19,86  = 11,92  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,60x16,85  = 10,11  
Άθροισµα    
      9,66+11,92+10,11  = 31,69  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 31,69 €     
( ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 171  
 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.11  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαµέτρου Φ 160 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά 
σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα 
στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 
τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
 Σωλήνες αποχετεύσεως από σκληρό PVC 
για 60 C: Κατά ΕΛΟΤ 1256/Β: ∆ιάµετρος 160 
mm. αυξηµένος κατά 30% γιά φθορά, ειδικά 
τεµάχια, µικροϋλικά στερεώσεως κλπ  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ Ν572Α.3.11  (T.E) (m)  1,30x8,91  = 11,58  
Εργασία     
            
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,60x19,86  = 11,92  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,60x16,85  = 10,11  
Άθροισµα    
      11,58+11,92+10,11  = 33,61  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 33,61 €     
( ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 172  
 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.12  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαµέτρου Φ 200 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά 
σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα 
στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 
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τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
 Σωλήνες αποχετεύσεως από σκληρό PVC 
για 60 C: Κατά ΕΛΟΤ 1256/Β: ∆ιάµετρος 200 
mm. αυξηµένος κατά 30% γιά φθορά, ειδικά 
τεµάχια, µικροϋλικά στερεώσεως κλπ  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ Ν572Α.3.12  (T.E) (m)  1,30x13,30  = 17,29  
Εργασία     
            
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,60x19,86  = 11,92  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,60x16,85  = 10,11  
Άθροισµα    
      17,29+11,92+10,11  = 39,32  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 39,32 €     
( ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 173  
 
ΑΤΗΕ Ν8052.11  Σύνδεση µε κεντρικό αγωγό ύδρευσης,   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  
 
      Σύνδεση µε κεντρικό αγωγό ύδρευσης, δηλαδή τοµή του υπάρχοντος αγωγού και σύνδεση µε τον 
αγωγό νέων εγκαταστάσεων,µε την εργασία καθαίρεσης και επαναφοράς του υπάρχοντος καναλιού 
και των υλικών και µικροϋλικών σύνδεσης.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

ΕΡΓΑΣΙΑ :     
            
Τεχνίτης      
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  2,00x19,86  = 39,72  
Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  2,00x16,85  = 33,7  
ΑΘΡΟΙΣΜΑ :     
      39,72+33,7  = 73,42  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 73,42 €     
( ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 174  
 
ΑΤΗΕ Ν8053.4  Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαµέτρου Φ 20 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Μηχανοσίφωνας πλαστικός πλήρως τοποθετηµένος.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 
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Υλικά     
            
Μηχανοσίφωνας Φ 20 cm και υλικά 
τοποθετήσεως  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\584.4  (T.E) (Τεµ.)  1,15x80,00  = 92  
Εργασία     
            
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,80x19,86  = 15,89  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,80x16,85  = 13,48  
Άθροισµα    
      92+15,89+13,48  = 121,37  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 121,37 €     
( ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 175  
 
ΑΤΗΕ Ν8054.5  Πώµα (τάπα) καθαρισµού πλαστικό διαµέτρου Φ 100 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πώµα (τάπα) καθαρισµού πλαστικό ,πλήρως τοποθετηµένο    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
α. Πώµα τάπα καθαρισµού πλαστικό Φ 100 
mm και µικροϋλικά  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\586.5  (T.E) (Τεµ.)  1,05x3,30  = 3,46  
Εργασία     
            
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,20x16,85  = 3,37  
Άθροισµα    
      3,46+3,97+3,37  = 10,8  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 10,80 €     
( ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 176  
 
ΑΤΗΕ Ν8054.6  Πώµα (τάπα) καθαρισµού πλαστικό διαµέτρου Φ 125 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πώµα (τάπα) καθαρισµού πλαστικό ,πλήρως τοποθετηµένο    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
α. Πώµα τάπα καθαρισµού πλαστικό Φ 125 
mm και µικροϋλικά  
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ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\586.6  (T.E) (Τεµ.)  1,05x4,90  = 5,14  
Εργασία     
            
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,20x16,85  = 3,37  
Άθροισµα    
      5,14+3,97+3,37  = 12,48  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 12,48 €     
( ∆Ω∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 177  
 
ΑΤΗΕ Ν8066.1  Κανάλι συγκέντρωσης και απορροής οµβρίων ή και ελαφρών λυµάτων 

Πλάτους 20cm και βάθους 30cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 10  100,00%  
 
      Κανάλι συγκέντρωσης και απορροής οµβρίων ή και ελαφρών λυµάτων, δηλαδή: Εκσκαφή σε 
έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε σκυρόδεµα 200 kg τσιµέντου πάχους 10 cm δόµηση 
πλευρικών επιφανειών µε οπτοπλινθοδοµή πάχους 1 πλίνθου και τσιµεντοκονιάµατος 400 kg 
τσιµέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεµα του πυθµένα µισού τεµαχίου πλαστικού σωλήνα Φ100 mm 
τοµής ηµικυκλικής και σχήµατος ηµικυλινδρικού για διαµόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, 
επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του 
φρεατίου, εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) και εργασία Εκσκαφή     
ΑΤΟΕ 2121    (m3)  0,440x36,46  = 16,04  
β) Σκυρόδεµα των 200 kg     
ΑΤΟΕ 3211    (m3)  0,070x127,97  = 8,96  
γ) Πλινθοδοµή     
ΑΤΟΕ 4623.2    (m2)  1,20x47,05  = 56,46  
α) Σωλήν πλαστικός εκ σκληρού PVC για 60 
βαθµούς C, αποχετεύσεως πιέσεως 4 ατµ 
διαµέτρου 100 χλστ  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 572.1.7   (m)  1,00x3,45  = 3,45  
ε) Επίχρισµα τσιµεντοκονιάµατος 600     
ΑΤΟΕ 7122    (m2)  0,60x22,60  = 13,56  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Πρόσθετη εργασία λόγω µεµονωµένων 
µικροκατασευών Τεχνίτης  

   

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  1,50x19,86  = 29,79  
Άθροισµα    
      16,04+8,96+56,46+3,45+13,56+

29,79  
= 128,26  

 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 128,26 €     
( ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 178  
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ΑΤΗΕ Ν8068.2.1  Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης βάθος από 0,50 έως 1,00 m διαστάσ. 40cm 
X 50cm  

 
      Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης , δηλ. εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε σκυρόδεµα 
200 kg τσιµέντου πάχους 10 cm δόµηση πλευρικών επιφανειών µε οπτοπλινθοδοµή πάχους 1 
πλίνθου και τσιµεντοκονιάµατος 400 kg τσιµέντου, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου 
του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων 
εκσκαφών και αχρήστων υλικών.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

α. Εκσκαφή     
ΑΤΟΕ 2121    (m3)  0,99x36,46  = 36,1  
β. Σκυρόδεµα των 200 kg     
ΑΤΟΕ 3211    (m3)  0,10x127,97  = 12,8  
γ. Πλινθοδοµή     
ΑΤΟΕ 4623.2    (m2)  2,60x47,05  = 122,33  
δ. Επίχρισµα τσιµεντοκονιάµατος 600     
ΑΤΟΕ 7122    (m2)  1,80x22,60  = 40,68  
Πρόσθετη εργασία λόγω µεµονωµένων 
µικροκατασευών Τεχν  

   

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  2,00x19,86  = 39,72  
Άθροισµα    
      36,1+12,8+122,33+40,68+39,72  = 251,63  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 251,63 €     
( ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 179  
 
ΑΤΗΕ Ν8099.3.1  Χαλκοσύνδεση λήπτη νερού µε την σωλήνωση του νερού,   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Χαλκοσύνδεση λήπτη νερού µε την σωλήνωση του νερού, πίεσης λειτουργίας 10 ΑΤΜ, πλήρης, 
δηλαδή χαλκοσωλήνας διαµέτρου 10/12 ΜΜ, σπιράλ, επιχρωµιωµένος, µε ειδικούς συνδέσµους στα 
άκρα διαµ. ½  INS για σύνδεση µε τον χαλκοσωλήνα του δικτύου, µε τα µικροϋλικά και την εργασία για 
πλήρη τοποθέτηση.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

ΥΛΙΚΑ :     
            
 Χαλκοσωλήνας σπιράλ διαµ. 10/12 ΜΜ, 
επιχρωµιωµένος µε ειδικούς συνδέσµους στα 
άκρα διαµ. ½  ins αυξηµένος κατά 3 % για 
µικροϋλικά.  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ 
Ν571.31.1  

(T.E) (Τεµ.)  1,03x4,10  = 4,22  

ΕΡΓΑΣΙΑ :     
            
 Τεχνίτης      
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,5x19,86  = 9,93  
ΑΘΡΟΙΣΜΑ :     
      4,22+9,93  = 14,15  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 14,15 €     
( ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
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A.T.: 180  
 
ΑΤΗΕ Ν8106.1  Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαµέτρου Φ 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειxάλκινη , βαρέως τύπου, µε µοxλό xειρισµού (κλεισιµο 
µε 1/4 της στροφής) µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη 
'βαρέως τύπου' Φ 1/2 ins αυξηµένη κατά 3% 
για µικρουλικά σύνδεσης, στερεώσεως κλπ  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\610.1  (T.E) (Τεµ.)  1,00x4,50  = 4,5  
Εργασία     
            
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,50x19,86  = 9,93  
Άθροισµα    
      4,5+9,93  = 14,43  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 14,43 €     
( ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 181  
 
ΑΤΗΕ Ν8106.3  Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαµέτρου Φ 1 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειxάλκινη , βαρέως τύπου, µε µοxλό xειρισµού (κλεισιµο 
µε 1/4 της στροφής) µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) 
ορειxάλκινη, βαρέως τύπου διαµέτρου Φ 1 
ins αυξηµένη κατά 3% γιά µικροϋλικά 
σύνδεσης, στερεώσεως κλπ  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\610.3  (T.E) (Τεµ.)  1,03x5,80  = 5,97  
Εργασία     
            
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,55x19,86  = 10,92  
Άθροισµα    
      5,97+10,92  = 16,89  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 16,89 €     
( ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 182  
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ΑΤΗΕ Ν8106.6  Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαµέτρου Φ 2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειxάλκινη , βαρέως τύπου, µε µοxλό xειρισµού (κλεισιµο 
µε 1/4 της στροφής) µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
Βάνες ορειχάλκινες σφαιρικές (BALL 
VALVES) Βαρέως τύπου µε λαβή διαµ. 2 ins 
αυξηµένη κατά 3% γιά µικροϋλικά σύνδεσης, 
στερεώσεως κλπ  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 610.1.6   (Τεµ.)  1,03x26,04  = 26,82  
Εργασία     
            
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,60x19,86  = 11,92  
Άθροισµα    
      26,82+11,92  = 38,74  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 38,74 €     
( ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 183  
 
ΑΤΗΕ Ν8106.7  Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαµέτρου Φ 2 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειxάλκινη , βαρέως τύπου, µε µοxλό xειρισµού (κλεισιµο 
µε 1/4 της στροφής) µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) 
ορειxάλκινη, βαρέως τύπου διαµέτρου Φ 2 
1/2 ins αυξηµένη κατά 3% γιά µικροϋλικά 
σύνδεσης, στερεώσεως κλπ  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\610.7  (T.E) (Τεµ.)  1,03x26,00  = 26,78  
Εργασία     
            
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,70x19,86  = 13,9  
Άθροισµα    
      26,78+13,9  = 40,68  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 40,68 €     
( ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 184  
 
ΑΤΗΕ Ν8128.1  Εσxάρα ορειxάλκινη ή πώµα καθαρισµού   
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 
      Εσxάρα ορειxάλκινη ή πώµα καθαρισµού διαµέτρου 10 cm µε πλαίσιο για τοποθέτηση σε σιφώνι 
δαπέδου. ∆ηλ. προµήθεια, προσκόµιση και εγκατάσταση µε τα µικροϋλικά συγκόλλησης και 
στερέωσης.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
α. Εσxάρα σιφωνίου δαπέδου Φ 10cm     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 580.1   (Τεµ.)  1,00x1,95  = 1,95  
β. Μικροϋλικά 0,10 του α     
      0,10x1,95  = 0,195  
Εργασία     
            
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,60x19,86  = 11,92  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,60x16,85  = 10,11  
Άθροισµα    
      1,95+0,195+11,92+10,11  = 24,18  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 24,18 €     
( ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 185  
 
ΑΤΗΕ Ν8202.22  Πυροσβεστήρας αφρού,φορητός, γοµώσεως 10 lt  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 19  100,00%  
 
      Πυροσβεστήρας αφρού,πλήρης δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Πυροσβεστήρας  αφρού,  πλήρης     
ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν660  (T.E) (Τεµ.)  1,00x60,00  = 60  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,50x19,86  = 9,93  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,50x16,85  = 8,42  
Άθροισµα    
      60+9,93+8,42  = 78,35  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 78,35 €     
( ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 186  
 
ΑΤΗΕ Ν8203.1.3  Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακος,αυτόµατος,µε κεφαλή 

sprinkler γοµώσεως 12 kg  
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      Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακος,αυτόµατος,µε κεφαλή sprinkler, πλήρης  µε  το 
αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεως του απο την οροφή πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή προµήθεια, 
µεταφορά και στήριξη.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
α. Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακος, 
µε κεφαλή sprinkler,γοµώσεως 12 kg  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\660.3.3  (T.E) (Τεµ.)  1,00x250,00  = 250  
β. Στήριγµα και µικροϋλικά στηρίξεως 0,10 
του α  

   

      0,10x250  = 25  
Εργασία     
            
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,60x19,86  = 11,92  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,60x16,85  = 10,11  
Άθροισµα    
      250+25+11,92+10,11  = 297,03  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 297,03 €     
( ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 187  
 
ΑΤΗΕ Ν8263.11.1  Απορροφητήρας κουζίνας,   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 24  100,00%  
 
      µε φυγοκεντρικό ανεµιστήρα κλπ, δηλαδή προµήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση  δοκιµή και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία, συµπεριλαµβανόµενων και όλων των απαραίτητων υλικών και 
µικροϋλικών, ανηγµένων σε εργασία, και εργασίες.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

ΥΛΙΚΑ     
            
α. Απορροφητήρας κουζίνας,     
ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ 
Ν686.11.1  

(T.E) (Τεµ.)  1x125,00  = 125  

β. Μικροϋλικά του α     
      0,08x125  = 10  
ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α.Τεxν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  4,00x19,86  = 79,44  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  4,00x16,85  = 67,4  
Άθροισµα    
      79,44+67,4+0,00+0,00  = 146,84  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 146,84 €     
( ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 188  
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ΑΤΗΕ Ν8456.4  ∆εξαµενή καυσίµου από χαλυβδοέλασµα 5 MM,   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 29  100,00%  
 
      ∆εξαµενή καυσίµου από χαλυβδοέλασµα 5 MM, οξυγονοκολλητή, οιωνδήποτε διαστάσεων και 
σχήµατος, µε ή χωρίς σκελετό από σίδηρο ειδικών διατοµών, δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους 
κατασκευής και διανοίξεως οπών και τοποθετήσεως    
( 1 Kg )  Χιλιόγραµµο (Κιλό)  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Χαλυβδοέλασµα πάχους  5 MM,     
ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν272.12  (T.E) (Kg)  1,10x0,80  = 0,88  
β) Μορφοσίδηρος     
ΥΛΙΚΟ ΑΤΟΕ 266   (Kg)  0,10x0,6225  = 0,0622  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,15x19,86  = 2,98  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,15x16,85  = 2,53  
Άθροισµα    
      0,88+0,0622+2,98+2,53  = 6,45  
 
Τιµή Μονάδος  1 Kg  = 6,45 €     
( ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 189  
 
ΑΤΗΕ Ν8464.11.5  Καπναγωγός κατασκευασµένος από µαύρη λαµαρίνα, πάχους 5 ΜΜ   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 34  100,00%  
 
      Καπναγωγός κατασκευασµένος από µαύρη λαµαρίνα, πάχους 5 ΜΜ µε τις ενισχύσεις στήριξης και 
σύνδεσης του και τα ειδικά τεµάχια, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία κατασκευής, 
σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραµµο (Κιλό)  

 
Ανάλυση άρθρου 

α) Λαµαρίνα µαύρη, πάχους άνω των 2 χλστ.      
ΥΛΙΚΟ ΑΤΟΕ 272   (Kg)  1x0,8872  = 0,887  
β) Μικροϋλικά του (α)     
      0,2x0,887  = 0,177  
Εργασία     
            
α) Τεχνίτης      
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,15x19,86  = 2,98  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,15x16,85  = 2,53  
Άθροισµα    
      0,887+0,177+2,98+2,53  = 6,57  
 
Τιµή Μονάδος  1 Kg  = 6,57 €     
( ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 190  
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ΑΤΗΕ Ν8466.1  Καπνοδόχος διπλού τοιχώµατος INOX µε εσωτερική µόνωση 50mm 

εσωτερικής διαµέτρου 35cm ύψους 7.00m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 34  100,00%  
 
      Καπνοδόχος από προκατασκευασµένα τµήµατα διπλού τοιχώµατος από χρωµονικελιούχο 
ωστενιτικό χάλυβα που περικλείει κεραµική ινώδη (κεραµοβάµβακας) µόνωση πάχους 50mm υψηλής 
πυκνότητας και υψηλής θερµοαντοχής (16000C). Τα τοιχώµατα θα είναι κατασκευασµένα από 
λαµαρίνα INOX AISI 316L πάχους 0,5mm εσωτερικά και λαµαρίνα AISI 304 πάχους 0,5mm 
εξωτερικά.Πλήρης, δηλαδή υλικά, στηρίγµατα πάσης φύσεως, κάλυµµα καπνοδόχου INOX και λοιπα 
µικρουλικά επι τόπου και εργασία τοποθέτησης.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
α. Καπνοδόχος ΙΝΟΧ διπλού τοιχώµατος 
πλήρης Φ35  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\800.4  (T.E) (m)  7,00x32,00  = 224  
β. Στηρίγµατα, υλικά, µικρουλικά 30% του α     
      1,30x224  = 291,2  
γ. Κάλυµµα καπνοδόχου INOX 
αεροδυναµικού σχήµατος  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\800.6  (T.E) (m2)  1,00x5,00  = 5  
Εργασία     
            
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  8x19,86  = 158,88  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  8x16,85  = 134,8  
Άθροισµα    
      224+291,2+5+158,88+134,8  = 813,88  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 813,88 €     
( ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 191  
 
ΑΤΗΕ Ν8468  Σύστηµα τηλένδειξης  στάθµης δεξαµενής πετρελαίου.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 31  100,00%  
 
      Σύστηµα δείκτης στάθµης πετρελαίου που αποτελείται από ηλεκτρόδιο µέτρησης εµβαπτισµένο 
στη δεξαµενή ,ηλεκτρική γραµµή σύνδεσης µε ηλεκτρονικό πίνακα µε όργανο ένδειξης στάθµης. Η 
λειτουργία του βασίζεται στη µεταβολή της χωρητικότητας του ηλεκτροδίου ανάλογα µε τη στάθµη του 
πετρελαίου.∆ηλαδή σύστηµα τηλένδειξης όπως παραπάνω ,µικροϋλικά σύνδεσης και τοποθέτησης 
και εργασία πλήρης εγκατάστασης και σύνδεσης, µε παράδοση σε πλήρη λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ:     
            
α) Σύστηµα τηλένδειξης στάθµης δεξαµενής 
πετρελαίου.  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν720.30  (T.E) (Τεµ.)  1,00x15,00  = 15  
β) Μικροϋλικά του α)     
      0,05x15  = 0,75  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ:     
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α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  5,00x19,86  = 99,3  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  5,00x16,85  = 84,25  
Άθροισµα    
      15+0,75+99,3+84,25  = 199,3  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 199,30 €     
( ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 192  
 
ΑΤΗΕ Ν8540.6  Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex 

διαµέτρου Φ 2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40  100,00%  
 
      Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex ,πάxους και ιδιοτήτων όπως 
περιγράφονται στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
α) Αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex 
διαµέτρου Φ 2 ins, Πάxους 13 mm  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\702.6  (T.E) (m)  1,00x5,60  = 5,6  
Εργασία     
            
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,55x19,86  = 10,92  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,55x16,85  = 9,27  
Άθροισµα    
      5,6+10,92+9,27  = 25,79  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 25,79 €     
( ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 193  
 
ΑΤΗΕ Ν8540.7  Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex 

διαµέτρου Φ 2 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40  100,00%  
 
      Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex ,πάxους και ιδιοτήτων όπως 
περιγράφονται στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
α) Αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex 
διαµέτρου Φ 2 1/2 ins, Πάxους 13 mm  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\702.7  (T.E) (m)  1,00x9,20  = 9,2  
Εργασία     
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Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,65x19,86  = 12,91  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,65x16,85  = 10,95  
Άθροισµα    
      9,2+12,91+10,95  = 33,06  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 33,06 €     
( ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 194  
 
ΑΤΗΕ Ν8540.12  Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex 

διαµέτρου Φ 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40  100,00%  
 
      Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex ,πάxους και ιδιοτήτων όπως 
περιγράφονται στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
α) Αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex 
διαµέτρου Φ 1/2 ins, Πάxους 13 mm  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\702.12  (T.E) (m)  1,00x3,80  = 3,8  
Εργασία     
            
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,30x19,86  = 5,96  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,30x16,85  = 5,06  
Άθροισµα    
      3,8+5,96+5,06  = 14,82  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 14,82 €     
( ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 195  
 
ΑΤΗΕ Ν8540.13  Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex 

διαµέτρου Φ 3/4 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40  100,00%  
 
      Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex ,πάxους και ιδιοτήτων όπως 
περιγράφονται στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
α) Αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex 
διαµέτρου Φ 3/4 ins, Πάxους 13 mm  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\702.13  (T.E) (m)  1,00x4,90  = 4,9  
Εργασία     
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Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,35x19,86  = 6,95  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,35x16,85  = 5,9  
Άθροισµα    
      4,9+6,95+5,9  = 17,75  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 17,75 €     
( ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 196  
 
ΑΤΗΕ Ν8540.15  Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex 

διαµέτρου Φ 1 1/4 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40  100,00%  
 
      Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex ,πάxους και ιδιοτήτων όπως 
περιγράφονται στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
α) Αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex 
διαµέτρου Φ 1 1/4 ins, Πάxους 13 mm  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\702.15  (T.E) (m)  1,00x6,30  = 6,3  
Εργασία     
            
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,45x19,86  = 8,94  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,45x16,85  = 7,58  
Άθροισµα    
      6,3+8,94+7,58  = 22,82  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 22,82 €     
( ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 197  
 
ΑΤΗΕ Ν8540.16  Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex 

διαµέτρου Φ 1 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40  100,00%  
 
      Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex ,πάxους και ιδιοτήτων όπως 
περιγράφονται στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
α) Αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex 
διαµέτρου Φ 1 1/2 ins, Πάxους 13 mm  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\702.16  (T.E) (m)  1,00x6,90  = 6,9  
Εργασία     
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Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,50x19,86  = 9,93  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,50x16,85  = 8,42  
Άθροισµα    
      6,9+9,93+8,42  = 25,25  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 25,25 €     
( ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 198  
 
ΑΤΗΕ Ν8601.6  Συλλέκτης θερµού ή ψυχρού ύδατος έως πέντε εξόδων  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  
 
      Συλλέκτης θερµού ή ψυχρού ύδατος, πλήρως τοποθετηµένος και συνδεδεµένος για πλήρη 
λειτουργία, επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως, σύµφωνα µε τα σχέδια, την τεχνική 
περιγραφή και τις προδιαγραφες.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ:     
            
α. Συλλέκτης ψυχρού ή θερµού νερού έως 
πέντε εξόδων  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\945.2  (T.E) (Τεµ.)  1,00x78,00  = 78  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ:     
            
 α. Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  1,00x19,86  = 19,86  
β. Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  1,00x16,85  = 16,85  
Αθροισµα:     
      78+19,86+16,85  = 114,71  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 114,71 €     
( ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 199  
 
ΑΤΗΕ Ν8602.8  Εξοδος µε το ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανοµέα θερµού 

ή ψυχρούνερού χρήσεως από χαλκοσωλήνα ∆ιαµέτρου διανοµέα ή 
συλλέκτη 54 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 6  100,00%  

 
      Εξοδος µε το ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανοµέα θερµού ή ψυχρού νερού χρήσεως 
από χαλκοσωλήνα, επιψευδαργυροµένη εν θερµώ µετά την αποπεράτωση, πλήρως εγκατεστηµένη, 
δηλαδή προµήθεια προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Χαλκοσωλήν εξωτ. διαµ. Φ 54 mm πάχους 
τοιχώµατος 1,20 mm  
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ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν571.10  (T.E) (m)  0,40x8,20  = 3,28  
Μικροϋλικά κατασκευής (φλάντζες, 
συγκολλήσεις) και εγκαταστάσεως και 
επιψευδαργύρωση εν θερµώ 0,30 του α  

   

      0,30x3,28  = 0,984  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,50x19,86  = 9,93  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,50x16,85  = 8,42  
Άθροισµα    
      3,28+0,984+9,93+8,42  = 22,61  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 22,61 €     
( ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 200  
 
 Ν8615.2.1  Ηλιακός συλλέκτης, 200 lt µε το σύνολο των εξαρτηµάτων του, πλήρως 

τοποθετηµένος µε όλα τα µικροεξαρτήµατα.   
 
      Ηλιακός συλλέκτης, 200 lt µε το σύνολο των εξαρτηµάτων του, πλήρως τοποθετηµένος µε όλα τα 
µικροεξαρτήµατα. 
-Ο συλλέκτης θα πρέπει να φέρει το Ευρωπαϊκό σήµα ποιότητας SOLAR KEY MARK και να διαθέτει 
επιλεκτικό απορροφητή ενιαίας επιφάνειας, πλαίσιο από προφίλ αλουµινίου,  κρύσταλλο ασφαλείας 
(tempered.low-iron), υψηλής διαπερατότητας φωτός (>91% ±2%), υψηλής απορροφητικότητας 
(95%±2%). 
-Η βάση στήριξης συλλέκτη θα πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασµένη για στήριξη σε κεραµοσκεπή και 
µετά την διάτρησή τους να διαµορφωθεί ώστε να αποφευχθεί σκωρίαση των τοµών. 
-Το boiler θα πρέπει να έχει εξωτερικό περίβληµα από ειδικό κράµα ναυπηγικού αλουµινίου, µε 
εσωτερική διπλή επίστρωση σµάλτου (glass), ισχυρή θερµική µόνωση, αντιδιαβρωτική προστασία και 
αντιπαγωτική προστασία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 900,00 €     
( ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 201  
 
 Ν8615.2.15  Υδραυλικό ΚΙΤ   
 
      Υδραυλικό ΚΙΤ για το Ηλιακό Σύστηµα Ζεστού Νερού    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υδραυλικό ΚΙΤ     
 ΝΈΟ ΥΛΙΚΟ Ν847.1.15    (Τεµ.)  1,00x280,00  = 280  
     
            
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,50x19,86  = 9,93  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,50x16,85  = 8,42  
Άθροισµα    
      280+0,00+9,93+8,42  = 298,35  
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Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 298,35 €     
( ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 202  
 
ΑΤΗΕ Ν8627.1  Βαλβίδα ρυθµίσεως θερµικού κυκλώµατος, τύπου STK   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Βαλβίδα ρυθµίσεως θερµικού κυκλώµατος, τύπου STK µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Βαλβίδα ρύθµισης θερµικού κυκλώµατος, 
τύπου  STK  

   

ΥΛΙΚΟ  ΝΑΤΗΕ Ν792.14  (T.E) (Τεµ.)  1,00x8,20  = 8,2  
Μικροϋλικά 0,05 του α     
      0,05x8,2  = 0,41  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Τεχνίτης     
ΕΡΓ. Ν.ΑΤΕΠ 113   (h)  1,00x19,86  = 19,86  
Άθροισµα    
      8,2+0,41+19,86  = 28,47  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 28,47 €     
( ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 203  
 
ΑΤΗΕ Ν8660.21.51   Ηλεκτρική εγκατάσταση λεβητοστασίου ,   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 28  100,00%  
 
      Ηλεκτρική εγκατάσταση  αυτοµατισµού λεβητοστασίου  , περιλαµβάνουσα  1  λέβητα µε τον 
καυστήρα του, 2 κυκλοφορητές , περιλαµβάνουσα τον στεγανό πίνακα κίνησης (συνδέσεις) του 
λεβητοστασίου καθώς και  την ηλεκτρική εγκατάσταση κίνησης. ∆ηλαδή προµήθεια όλων των 
απαιτουµένων συσκευών , οργάνων, υλικών και  µικροϋλικών , προσκόµιση και πλήρης εγκατάσταση 
και ρύθµιση µέχρι παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  10,00x19,86  = 198,6  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  10,00x16,85  = 168,5  
Άθροισµα    
      0,00+0,00+198,6+168,5  = 367,1  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 367,10 €     



 

  Σελίδα 110 από 122 

 

( ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 204  
 
ΑΤΗΕ Ν8735.22.1  Κυτίο διακλαδώσεως ορατό ή εντοιχισµένο, πλαστικό, οποιωνδήποτε 

διαστάσεων ή διαµέτρου  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Κυτίο διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισµένο, πλαστικό , δηλαδή  κυτίο και µικρουλικά (γύψος, 
πίσσα µονωτική, κανάβα, µινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, µαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιµάδια, 
τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό, 
οποιωνδήποτε διαστάσεων ή διαµέτρου,  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ 
Ν802.22.1  

(T.E) (Τεµ.)  1,05x1,80  = 1,89  

β) Μικρουλικά 0,05 του α     
      0,05x1,89  = 0,0945  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,10x19,86  = 1,99  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,10x16,85  = 1,68  
Άθροισµα    
      1,89+0,0945+1,99+1,68  = 5,65  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 5,65 €     
( ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 205  
 
ΑΤΗΕ Ν8795.21.1  Καλώδιο τύπου J-YΥe ορατό ή εντοιχισµένο ή σε σχάρα, διαµέτρου 0,6 

mm Φ 2 Χ 2 Χ 0,6 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 48  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου J-YYe  ορατό ή εντοιχισµένο ή σε σχάρα , δηλαδή αγωγός και µικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεων δοκιµών µονώσεως γιά πλήρη και κανονική 
λειτουργία    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Καλώδιον  τύπου J-YYe  ορατό ή 
εντοιχισµένο ή σε σχάρα διαµ.Φ 0,6 mm διαµ 
2 x 2 x 0,6 mm  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ 
Ν825.33.1  

(T.E) (m)  1,05x0,80  = 0,84  

Μικροϋλικά 0,10 του α     
      0,10x0,84  = 0,084  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
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α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,06x19,86  = 1,19  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,06x16,85  = 1,01  
Άθροισµα    
      0,84+0,084+1,19+1,01  = 3,12  
 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 3,12 €     
( ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 206  
 
ΑΤΗΕ Ν8812.1  ∆ιακόπτης στεγανός χωνευτός πλήκτρου  εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 

µονοπολικός,  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      ∆ιακόπτης στεγανός χωνευτός πλήκτρου  εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V µε το κυτίο δηλαδή 
προµήθεια προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) ∆ιακόπτης στεγανός χωνευτός πλήκτρου, 
εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V Aπλός 
µονοπολικός  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν828.1.1  (T.E) (Τεµ.)  1,00x6,50  = 6,5  
Μικροϋλικά 0,10 του α     
      0,10x6,5  = 0,65  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,25x19,86  = 4,96  
Άθροισµα    
      6,5+0,65+4,96  = 12,11  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 12,11 €     
( ∆Ω∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 207  
 
ΑΤΗΕ Ν8812.2  ∆ιακόπτης στεγανός χωνευτός πλήκτρου εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 

κοµµιτατέρ ή αλλερετούρ,  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      ∆ιακόπτης στεγανός χωνευτός πλήκτρου  εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V µε το κυτίο δηλαδή 
προµήθεια προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) ∆ιακόπτης χωνευτός,στεγανός µετά 
πλήκτρου εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V 
κοµιτατέρ ή αλλέ-ρετούρ   
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ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν828.3.1  (T.E) (Τεµ.)  1,00x8,90  = 8,9  
Μικροϋλικά 0,10 του α     
      0,10x8,9  = 0,89  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,25x19,86  = 4,96  
Άθροισµα    
      8,9+0,89+4,96  = 14,75  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 14,75 €     
( ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 208  
 
ΑΤΗΕ Ν8824.1.1  ∆ιακόπτης πιεστικού κοµβίου ( µπουτόν) χωνευτός, κουδουνιού 

εξωτερικού χώρου, εντάσεως 6 Α,   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      ∆ιακόπτης πιεστικού κοµβίου ( µπουτόν ) χωνευτός, κουδουνιού εξωτερικού χώρου εντάσεως 6 Α, 
τάσεως 250 V µε το κυτίο δηλαδή προµήθεια προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) ∆ιακόπτης πιεστικού κοµβίου ( µπουτόν) 
χωνευτός κουδουνιού,εξωτερικού χώρου, 
εντάσεως 6 Α, τάσεως 250 V  

   

ΥΛΙΚΟ  ΝΑΤΗΕ 
Ν829.22.1  

(T.E) (Τεµ.)  1,00x2,10  = 2,1  

Μικροϋλικά 0,10 του α     
      0,10x2,1  = 0,21  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x19,86  = 3,97  
Άθροισµα    
      2,1+0,21+3,97  = 6,28  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 6,28 €     
( ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 209  
 
ΑΤΗΕ Ν8840.3.1  Τοπικός πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών συστήµατος κατάσβεσης   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Τοπικός πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών συστήµατος κατάσβεσης από πλαστικό ABS µε 
µεταλλική πλάτη, µε όλα τα απαιτούµενα όργανα λειτουργίας, ελέγχου κάθε µεµονωµένου στοιχείου 
στην κάθε ζώνη , ενδείξεων, το τροφοδοτικό και τις µπαταρίες µολύβδου, τον προγραµµαρτιζόµενο 
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    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
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Ανάλυση άρθρου 
1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Τοπικός πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών 
συστήµατος κατάσβεσης  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\891.36  (T.E) (Τεµ.)  1,00x800,00  = 800  
β) Υλικά και µικροϋλικά 0,05 του α     
      0,05x800  = 40  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  2,50x19,86  = 49,65  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  2,50x16,85  = 42,12  
Άθροισµα    
      800+40+49,65+42,12  = 931,77  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 931,77 €     
( ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 210  
 
ΑΤΗΕ Ν8845.3  Τρίγωνο γείωσης Με ηλεκτρόδια µήκους 2.5 µ  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 45  100,00%  
 
      Τρίγωνο γείωσης αποτελούµενο απο τρία ηλεκτρόδια xάλκινα µε xαλύβδινη ψύxη διαµέτρου S/8 
ins µε τους ειδικούς συνδετήρες αγωγών, τον xάλκινο πολύκλωνο αγωγό σύνδεσης διατοµής 16 τ.x. 
µέσα σε γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα 3/4 ins και τα τρία φρεάτια µε τα καλύµατά τους διαστάσεων 20 
x 20 cn για την επιθεώρηση των συνδέσεων, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση υλικών και 
µικροϋλικών και εργασία έµπηξης ηλεκτροδίων στις κορυφές ισόπλευρου τριγώνου πλευράς 3 m 
σύνδεσής τους µε τον xάλκινο αγωγό κατασκευής των φρεατίων και δοκιµών για παράδοση σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
α. Τρίγωνο γείωσης µε ηλεκτρόδια µήκους 
2,5 m  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\832.3  (T.E) (Τεµ.)  1,00x120,00  = 120  
β. Μικρουλικά 0,10 του α     
      0,10x120  = 12  
Εργασία     
            
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  5,00x19,86  = 99,3  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  5,00x16,85  = 84,25  
Άθροισµα    
      120+12+99,3+84,25  = 315,55  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 315,55 €     
( ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 211  
 
ΑΤΗΕ Ν8882.1  Εξωτερικός πίνακας κλήσης συστήµατος θυροτηλεφώνων µε 
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θυροµεγάφωνο και µε δώδεκα  µπουτόν κλήσης,   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 48  100,00%  
 
      Εξωτερικός πίνακας κλήσης συστήµατος θυροτηλεφώνων µε θυροµεγάφωνο και µε δώδεκα  
µπουτόν κλήσης , πλήρες µε τα υλικά και µικροϋλικά και την τοποθέτησή του για πλήρη λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
 Εξωτερικός πίνακας κλήσης συστήµατος 
θυροτηλεφώνων, µε θυροµεγάφωνο και 
δώδεκα µπουτόν κλήσης,  

   

ΥΛΙΚΟ  ΝΑΤΗΕ Ν847.10  (T.E) (Τεµ.)  1,00x38,00  = 38  
β. Μικροϋλικά ,0,01 του α     
      0,01x38  = 0,38  
Εργασία     
            
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  2,00x19,86  = 39,72  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  2,00x16,85  = 33,7  
Άθροισµα    
      38+0,38+39,72+33,7  = 111,8  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 111,80 €     
( ΕΚΑΤΟΝ ΕΝ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 212  
 
ΑΤΗΕ Ν8882.2  Εσωτερική συσκευή θυροτηλεφώνων επίτοιχη ,µε τηλέφωνο χειρός ή 

σταθερό   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 48  100,00%  
 
      Εσωτερική συσκευή θυροτηλεφώνων επίτοιχη ,µε τηλέφωνο χειρός ή σταθερό, πλήρες µε τα υλικά 
και µικροϋλικά και την τοποθέτησή του για πλήρη λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
α. Εσωτερική συσκευή θυροτηλεφώνων     
ΥΛΙΚΟ  ΝΑΤΗΕ Ν847.2  (T.E) (Τεµ.)  1,00x35,00  = 35  
β. Μικροϋλικά ,0,01 του α     
      0,01x35  = 0,35  
Εργασία     
            
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  2,00x19,86  = 39,72  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  2,00x16,85  = 33,7  
Άθροισµα    
      35+0,35+39,72+33,7  = 108,77  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 108,77 €     
( ΕΚΑΤΟΝ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
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A.T.: 213  
 
ΑΤΗΕ Ν8882.21.2  Αυτόµατος διακόπτης κλιµακοστασίου ηλεκτρονικός, ενδεικτικού τύπου 

5ΤΤ 1120 SIEMENS, εντάσεως 10 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Αυτόµατος διακόπτης κλιµακοστασίου ηλεκτρονικός, ενδεικτικού τύπου 5ΤT 1120 SIEMENS 
πλήρως τοποθετηµένος σε ηλεκτρικό πίνακα διανοµής, µε εκτέλεση της συνδεσµολογίας από 
µπροστά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Αυτόµατος κλιµακοστασίου 
ηλεκτρονικός,εντάσεως 10 Α  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ 
Ν851.21.2  

(T.E) (Τεµ.)  1,00x70,00  = 70  

β) Μικροϋλικά 0,03 του α     
      0,03x70  = 2,1  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,5x19,86  = 9,93  
Άθροισµα    
      70+2,1+9,93  = 82,03  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 82,03 €     
( ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 214  
 
ΑΤΗΕ Ν8918.2.3  Αυτόµατος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Tετραπολικός 30 ma 4 x 

63 A  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Αυτόµατος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής 30 ma για τοποθέτηση εντός πίνακα διανοµής,µε τα 
υλικά και µικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και της εργασίας παράδοσης σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
α. Αυτόµατος ηλεκτρονικός διακόπτης 
Tετραπολικός 30 ma 4 x 63 A Α  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\889.2.3  (T.E) (Τεµ.)  1,00x80,00  = 80  
β. Μικροϋλικά 0,02 του α     
      0,02x80  = 1,6  
Εργασία     
            
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,50x19,86  = 9,93  
Άθροισµα    
      80+1,6+9,93  = 91,53  
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Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 91,53 €     
( ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 215  
 
ΑΤΗΕ Ν8987.2  Αυτόνοµο φωτιστικό ασφαλείας,σηµάνσεως, Φωτιστικό ασφαλείας 18 

W  
 
      Αυτόνοµο φωτιστικό ασφαλείας µε κατάλληλη λυxνία, και συσσωρευτής Ni-Cd τροφοδοτούµενος 
απο το κεντρικό κύκλωµα ηλεκτροδότησης και περιλαµβάνον ηλεκτρονική διάταξη αυτόµατης 
µεταγωγής και µετατροπής, µετα των υλικών και µικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. 
προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσµολογίας και δοκιµών, παραδοτέα σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
α. Φωτιστικό ασφαλείας κοινό     
ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\879.2  (T.E) (Τεµ.)  1,00x53,44  = 53,44  
β. Μικροϋλικά 0,05 του α     
      0,05x53,44  = 2,67  
Εργασία     
            
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  1,00x19,86  = 19,86  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  1,00x16,85  = 16,85  
Άθροισµα    
      53,44+2,67+19,86+16,85  = 92,82  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 92,82 €     
( ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 216  
 
ΑΤΗΕ Ν8987.27.2  Αυτόνοµη πινακίδα εξόδου κινδύνου, µε λαµπτήρες φθορισµού 2χ6 W, 

'εξόδου'  
 
      Αυτόνοµη πινακίδα εξόδου κινδύνου, επίτοιχη ή ανηρτηµένη, µε λευκά γράµµατα και βέλη σε 
πράσινη αυτοκόλλητη ταινία, απλής ή διπλής όψης , µε λαµπτήρες φθορισµού 2χ6 W, δηλαδή  
φωτιστικό σώµα πλήρες µε λαµπτήρες, κάλυµµα µε αυτοκόλλητη ταινία που θα καλύπτει πλήρως το 
κάλυµµα,µε συσσωρευτή  Ni-Cd ,τροφοδοτούµενος απο το κεντρικό κύκλωµα ηλεκτροδότησης και 
περιλαµβάνον ηλεκτρονική διάταξη αυτόµατης µεταγωγής και µετατροπής, µετα των υλικών και 
µικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, εργασία 
συνδεσµολογίας και δοκιµών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
 Αυτόνοµη πινακίδα 2χ6 W 'εξόδου'  κινδύνου     
ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν879.21  (T.E) (Τεµ.)  1,00x24,50  = 24,5  
β. Μικροϋλικά 0,01 του α     
      0,01x24,5  = 0,245  
Εργασία     
            
Τεχν     
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ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  1,00x19,86  = 19,86  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  1,00x16,85  = 16,85  
Άθροισµα    
      24,5+0,245+19,86+16,85  = 61,46  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 61,46 €     
( ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 217  
 
ΑΤΗΕ Ν8992.11.1  Λήψη κεραίας  R - Τ.V.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 48  100,00%  
 
      Λήψη κεραίας  R - Τ.V.  µε δύο υποδοχές, µία τηλεόρασης και µία ραδιοφώνου, 
κατά DIN 45330, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση,  µικροϋλικά, εγκατάσταση, αλλά χωρίς την 
σύνδεση.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
 α. Λήψη κεραίας  R - Τ.V.     
ΥΛΙΚΟ  ΝΑΤΗΕ Ν997  (T.E) (Τεµ.)  1,05x35,00  = 36,75  
Εργασία     
            
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,5x19,86  = 9,93  
Άθροισµα    
      36,75+9,93  = 46,68  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 46,68 €     
( ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 218  
 
ΑΤΗΕ Ν9371.91  Φωτιστικό κήπου τύπου καρφωτό, διακοσµητικό και τοπικό φωτισµό 

µε λυχνία σκληρής υάλου 80-120W Eνδ. τύπου DISANO DAFNE  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  100,00%  
 
      Φωτιστικό κήπου τύπου καρφωτό ή βιδωτό, διακοσµητικό και τοπικό φωτισµό, στεγανό IP65 µε 
κέλυφος κατασκευασµένο από χυτοπρεσσαριστό αλουµίνιο, και βάση άθραυστη από nylon fiberglass. 
Το φωτιστικό θα είναι βαµµένο σε πολλές στρώσεις: Αρχικά µε εµβάπτιση σε µαύρη εποξυδική 
ηλεκτροστατική βαφή ανθεκτική σε διαβρωτικό περιβάλλον και στη συνέχεια UV σταθεροποίηση µε 
ακτίνες και τέλος µε µαύρη ακρυλική στρώση. Θα φέρει λυχνιολαβή και όλα τα απαραίτητα υλικά και 
µικρουλικά για τη στήριξη, ηλεκτροδότηση και έναυση ενός λαµπτήρα σκληρής υάλου 80-120W.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Φωτιστικό κήπου τύπου spot καρφωτό ή 
βιδωτό µε λαµπτήρα αλογόνων - dichroic 
50W.  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν890.4  (T.E) (Τεµ.)  1,00x70,00  = 70  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
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α) Εργασία και λοιπές δαπάνες ανηγµένες σε 
εργασία Τεχνίτη  

   

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,8x19,86  = 15,89  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,8x16,85  = 13,48  
Άθροισµα    
      70+15,89+13,48  = 99,37  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 99,37 €     
( ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 219  
 
ΑΤΗΕ Ν9500.1  Πρίζα τηλεφώνου 8 επαφών   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ   100,00%  
 
      Πρίζα τηλεφώνου 8 επαφών γαλλικού τύπου, xωνευτή µε το κουτί, δηλ. προµήθεια και 
προσκόµιση, µικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση για παράδοση σε πλήρη λειτουργεία, ενδ. τύπου 
LΕGRΑΝD DΙΡLΟΜΑΤ.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
α. Πρίζα τηλεφώνου 8 επαφών     
ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\960.1  (T.E) (Τεµ.)  1,00x4,20  = 4,2  
β. Μικροϋλικά 0,10 του α     
      0,10x4,2  = 0,42  
Εργασία     
            
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,15x19,86  = 2,98  
Άθροισµα    
      4,2+0,42+2,98  = 7,6  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 7,60 €     
( ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 220  
 
ΑΤΗΕ Ν9532.1  Ανιxνευτής ιονισµού - καπνού   
 

Κωδ. αναθεώρησης :    100,00%  
 
      Ανιxνευτής ιονισµού - καπνού διεγειρόµενος απο τα ορατά ή αόρατα καύσης, κατάλληλος για την 
τοποθέτηση σε υγρούς ή xώρους, µε την βάση του κατάλληλος, για τοποθέτηση σε οροφή, κατα τα 
λοιπά όπως στην προδιαγραφή, µε τα υλικάκαι µικροϋλικά σύνδεσης, και την εργασία πλήρους 
εγκατάστασης.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
Ανιxνευτής ιονισµού     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 890.1.1   (Τεµ.)  1,00x120,00  = 120  
Εργασία     
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Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  1,00x19,86  = 19,86  
Boηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  1,00x16,85  = 16,85  
Άθροισµα    
      120+19,86+16,85  = 156,71  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 156,71 €     
( ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 221  
 
ΑΤΗΕ Ν9532.2  Ανιxνευτής θερµοδιαφορικός   
 
      Ανιxνευτής θερµοδιαφορικός διεγειρόµενος απο αύξηση θερµοκρασίας 10°C ανα λεπτό ή σε 
µέγιστη θερµοκρασία περίπου 60°C κατάλληλος για τοποθέτηση σε xώρους όπου η θερµοκρασία 
κυµαίνεται απο -20°C έως 45°C, όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης 
και την εργασία πλήρους τοποθέτησης.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
Θερµοδιαφορικός ανιxνευτής     
ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\967.1  (T.E) (Τεµ.)  1,00x95,00  = 95  
Εργασία     
            
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  3,00x19,86  = 59,58  
Boηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  3,00x16,85  = 50,55  
Άθροισµα    
      95+59,58+50,55  = 205,13  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 205,13 €     
( ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 222  
 
ΑΤΗΕ Ν9601.5  Oµοαξωνικό καλώδιο 75 Ω   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 48  100,00%  
 
      Oµοαξωνικό καλώδιο 75 Ω σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, τοποθετούµενο εντός σωλήνα, ή 
σxάρας καλωδίων, δηλ. προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών, και επιτόπου εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιµών, προς πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 µµ )  Μέτρο Μήκους  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
α. Οµοαξωνικό καλώδιο 75 Ω     
ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\983.5  (T.E) (mm)  1,00x0,16  = 0,16  
β. Μικροϋλικά 0,10 του α     
      0,10x0,16  = 0,016  
Εργασία     
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Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,14x19,86  = 2,78  
Boηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,15x16,85  = 2,53  
Άθροισµα    
      0,16+0,016+2,78+2,53  = 5,49  
 
Τιµή Μονάδος  1 µµ  = 5,49 €     
( ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 223  
 
ΑΤΗΕ Ν9730.1.3  Κεραία Τ.V. FM   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 48  100,00%  
 
      Κεραία Τ.V. FM 75 Ω, όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές, κατάλληλη για λειτουργία κεντρικής 
εγκατάστασης τηλεόρασης, περιλαµβανόµενων και του ιστού ύψους 3.0 m περίπου και των αναγκαίων 
για την ασφαλή στερέωση και στήριξη αυτής επι του δώµατος του κτιρίου,αντιρίδων κλπ.,δηλαδή 
προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης ασφαλούς στερέωσης, 
ρύθµισης και θέσης σε κανονική και πλήρη λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
Κεραία ΤV FM     
ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\995.1.3  (T.E) (Τεµ.)  1,00x90,00  = 90  
Εργασία     
            
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  8,00x19,86  = 158,88  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  8,00x16,85  = 134,8  
Άθροισµα    
      90+158,88+134,8  = 383,68  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 383,68 €     
( ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 224  
 
ΑΤΗΕ Ν9730.2  Ενισxυτής σήµατος κεραίας Τ.V.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 48  100,00%  
 
      Ενισxυτής σήµατος κεραίας Τ.V. πλήρης, όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές, δηλαδή 
προµήθεια, προσκόµιση, υλικά και εργασία εγκατάστασης.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
α. Ενισxυτής σήµατος κεραίας ΤV     
ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\995.2  (T.E) (Τεµ.)  1,00x10,00  = 10  
β. Μικροϋλικά 0,05 του α     
      0,05x10  = 0,5  
Εργασία     
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Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  2,00x19,86  = 39,72  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  2,00x16,85  = 33,7  
Άθροισµα    
      10+0,5+39,72+33,7  = 83,92  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 83,92 €     
( ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 225  
 
ΑΤΗΕ Ν9730.4.1  ∆ιακλαδωτήρας σήµατος   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 48  100,00%  
 
      ∆ιακλαδωτήρας σήµατος 1 ΕΙΣ.-2 ΕΞ. (1.8/8.5 db) ,δηλαδή προµήθεια,προσκόµιση, υλικά, 
µικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης και ρύθµισης.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
α. ∆ιακλαδωτήρας σήµατος     
ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\995.4.1  (T.E) (Τεµ.)  1,00x25,00  = 25  
β. Μικροϋλικά 0,05 του α     
      0,05x25  = 1,25  
Εργασία     
            
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,50x19,86  = 9,93  
Άθροισµα    
      25+1,25+9,93  = 36,18  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 36,18 €     
( ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 226  
 
ΑΤΗΕ Ν9762.1  Ερµάριο συλλεκτών διαστάσεων 50 Χ 40 cm  
 
      Ερµάριο συλλεκτών από γαλβανισµένη λαµαρίνα,ενδοδαπεδίου συστήµατος ύδρευσης µε τις 
απαραίτητες οπές εξόδου των σωληνώσεων,βαµµένο σε χρώµα της αρεσκείας της επίβλεψης,δηλαδή 
προµήθεια και προσκόµιση του ερµαρίου, διάνοιξη οπών ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή 
στερέωση επί του τοίχου καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
            
α. Ερµάριο συλλεκτών ως άνω     
ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\942.1  (T.E) (Τεµ.)  1,00x35,00  = 35  
Εργασία     
            
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  2,00x19,86  = 39,72  
Βοηθ     



 

  Σελίδα 122 από 122 

 

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  2,00x16,85  = 33,7  
Άθροισµα    
      35+39,72+33,7  = 108,42  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 108,42 €     
( ΕΚΑΤΟΝ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 227  
 
ΑΤΗΕ Ν9999  Θεµελειακή γείωση   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 44  100,00%  
 
      Θεµελειακή γείωση. Θα κατασκευαστεί   , όπως σήµερα απαιτείται για τις νέες κατασκευές ( 
Ηλεκτρική εγκατάσταση νέων κτισµάτων ) .Το ηλεκτρόδιο γείωσης θα είναι χάλκινη ταινία διαστάσεων 
25 x 2 χλστ (ενδ. τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6420.252) , που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του νέου 
Ευρωπα’ι’κού προτύπου HD 60364 -5 -54/2007. Low voltage electrical installations Part 5 ? 54 : 
Selection and erection of electrical equipment Earthing arrangements , protective conductors and 
protective bonding conductors .Η ταινία θα τοποθετηθεί µε την µεγαλύτερη πλευρά της κατακόρυφα , 
µέσω ειδικών ορθοστατών  στηριγµάτων , ενδ. τύπου κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6103.030 για µαλακά εδάφη 
και 6103.015 για συµπαγή . Το ηλεκτρόδιο  ταινία θα  διατηρείται σε σταθερό ύψος 50 χλστ απο τη 
στάθµη του σκάµµατος , και κατακόρυφο , στηριζόµενο στους ορθοστάτες κάθε 2 µ  περίπου .Το 
παραπάνω ηλεκτρόδιο  ταινία θα συνδέεται µε τον οπλισµό του κτιρίου , µέσω ειδικών σφιγκτήρων ( 
6221.838 και 6201.000 ενδ. τύπου της  ΕΛΕΜΚΟ ) .Γενικά να ακολουθούνται οι οδηγίες των 
Συστηµάτων Αντικεραυνικής Προστασίας και θεµελιακών γειώσεων , που θα συµφωνούν πάντοτε µε 
τα ∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα .    
( 1 κ.α. )  Κατ' αποκοπήν  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 κ.α.  = 6000,00 €     
( ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ  )  
 
 

Υ∆ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
 
 

Μαρίνης Παναγόπουλος 
Μηχ/γος Μηχ/κός  

Η-Μ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
 
 

Πρόδροµος Ατλαµάζογλου 
Ηλ/γος Μηχ/κός  

Οι Συντάξαντες 
 
 
 

∆ηµήτριος Πετρόπουλος 
Ηλεκ/γος Μηχ/κός 

 
 
 

Μαρία Αναστασίου 
Μηχ/γος Μηχ/κός 

 
 
 

Αναστασία Σιούλα 
Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ  

 



ȉȚȝĮȡȚșȝȚțȒ�����ī

ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

��īǼȃǿȀȅǿ�ȅȇȅǿ

����ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�İȓȞĮȚ�Ƞ�țĮșȠȡȚıȝȩȢ�ĲȦȞ�ĲȚȝȫȞ�ȝȠȞȐįȠȢ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠʌȠȓİȢ�șĮ�İțĲİȜİıșİȓ�ĲȠ�ȑȡȖȠ�
ȩʌȦȢ�ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ�ıĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�ʌȠȣ�ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ�ıĲȘ�įȚĮțȒȡȣȟȘ�

����ȈĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįȠȢ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ��ʌȠȣ�ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�ıİ�ȝȠȞȐįİȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�țĮȚ�ȚıȤȪȠȣȞ�İȞȚĮȓĮ
ȖȚĮ�ȩȜİȢ�ĲȚȢ�İȡȖĮıȓİȢ�ʌȠȣ�șĮ�İțĲİȜİıșȠȪȞ�ıĲȘȞ�ʌİȡȚȠȤȒ�ĲȠȣ�ȣʌȩȥȘ�ȑȡȖȠȣ��ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ�Įʌȩ�ĲȘȞ�șȑıȘ�ĮȣĲȫȞ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
������ǵȜİȢ�ȠȚ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ�įĮʌȐȞİȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�țĮȚ�ȑȞĲİȤȞȘ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠȣȢ
ȩȡȠȣȢ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ��ĲȦȞ�ĲİȣȤȫȞ�țĮȚ�ıȤİįȓȦȞ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�țĮȚ�ĲȦȞ�ȣʌȠȜȠȓʌȦȞ�ĲİȣȤȫȞ�ǻȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�
�������ȀȐșİ�įĮʌȐȞȘ��ȖİȞȚțȐ��ȑıĲȦ�țĮȚ�ĮȞ�įİȞ�țĮĲȠȞȠȝȐȗİĲĮȚ�ȡȘĲȐ�ĮȜȜȐ�İȓȞĮȚ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�țĮȚ�ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ�ĲȘȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�țȐșİ�İȡȖĮıȓĮȢ��ȀĮȝȓĮ�ĮȟȓȦıȘ�Ȓ�įȚĮȝĳȚıȕȒĲȘıȘ�įİȞ�ȝʌȠȡİȓ�ȞĮ�șİȝİȜȚȦșİȓ�ʌȠȣ�ȞĮ�ȑȤİȚ�ıȤȑıȘ�ȝİ�ĲȠ
İȓįȠȢ�țĮȚ�ĲȘȞ�ĮʌȩįȠıȘ�ĲȦȞ�ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ��ĲȘȞ�İȚįȚțȩĲȘĲĮ�țĮȚ�ĲȠȞ�ĮȡȚșȝȩ�ĲȠȣ�İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ��ȩʌȦȢ�țĮȚ�ĲȘȞ
įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘȢ�Ȓ�ȩȤȚ�ȝȘȤĮȞȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ�

����ȈȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ʌĮȡĮʌȐȞȦ��İȞįİȚțĲȚțȐ�țĮȚ�ȩȤȚ�ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ��ȝȞȘȝȠȞİȪȠȞĲĮȚ��ȖȚĮ�ĮʌȜȒ�įȚİȣțȡȓȞȚıȘ�ĲȠȣ�ȩȡȠȣ��țȐșİ
įĮʌȐȞȘ���ȠȚ�ʌĮȡĮțȐĲȦ�įĮʌȐȞİȢ�ʌȠȣ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ıĲȠ�ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ�ĲȦȞ�ĲȚȝȫȞ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�
������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȦȞ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�İʌȚȕĮȡȪȞıİȦȞ�ıĲĮ�ȣȜȚțȐ�Įʌȩ�ĳȩȡȠȣȢ��įĮıȝȠȪȢ��İȚįȚțȠȪȢ�ĳȩȡȠȣȢ�ț�Ȝʌ��>ʌȜȘȞ�ĭȩȡȠȣ
ȆȡȠıĲȚșȑȝİȞȘȢ�ǹȟȓĮȢ��ĭ�Ȇ�ǹ��@
ȇȘĲȐ�țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�ȩĲȚ�ıĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȚ�įĮıȝȠȓ�țĮȚ�ȜȠȚʌȠȓ�ĳȩȡȠȚ��țȡĮĲȒıİȚȢ��ĲȑȜȘ�İȚıĳȠȡȐȢ�țĮȚ
įȚțĮȚȫȝĮĲĮ�ȖȚĮ�ʌȡȠȝȒșİȚİȢ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�țĮȚ�İĳȠįȓȦȞ�ȖİȞȚțȐ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ȀĮĲȐ�ıȣȞȑʌİȚĮ�țĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�ĲȘȢ
ȉİȜȦȞİȚĮțȒȢ�ȃȠȝȠșİıȓĮȢ�įİȞ�ʌĮȡȑȤİĲĮȚ�ȠȣıȚĮıĲȚțȐ�ıĲȘȞ�ȊʌȘȡİıȓĮ��ʌȠȣ�șĮ�İʌȠʌĲİȪıİȚ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��Ȓ�ıİ
ȐȜȜȘ�ȊʌȘȡİıȓĮ��Ș�įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ�ȞĮ�İȖțȡȓȞİȚ�ȤȠȡȒȖȘıȘ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�ȕİȕĮȓȦıȘȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌĮȡȠȤȒ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�ĮĲȑȜİȚĮȢ�Ȓ
ĮʌĮȜȜĮȖȒȢ�Įʌȩ�ĲȠȣȢ�įĮıȝȠȪȢ�țĮȚ�ĲȠȣȢ�ȣʌȩȜȠȚʌȠȣȢ�ĳȩȡȠȣȢ��İȚıĳȠȡȑȢ�țĮȚ�įȚțĮȚȫȝĮĲĮ�ıĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�İȓįȘ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ��ȠȪĲİ�ıĲȠȣȢ�İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȣȢ�įȚțĮȓȦȝĮ�ȞĮ�ȗȘĲȒıȠȣȞ�ȤȠȡȒȖȘıȘ�ĲȑĲȠȚĮȢ�ĮĲȑȜİȚĮȢ�Ȓ�ĮʌĮȜȜĮȖȒȢ�ȑȝȝİıĮ�Ȓ�ȐȝİıĮ��ȅ
ǹȞȐįȠȤȠȢ�įİȞ�ĮʌĮȜȜȐııİĲĮȚ�Įʌȩ�ĲĮ�ĲȑȜȘ�įȚȠįȓȦȞ�ĲȦȞ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ�
������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ʌȡȠȝȘșİȓĮȢ�ĲȦȞ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ��İȞıȦȝĮĲȠȣȝȑȞȦȞ�țĮȚ�ȝȘ��țȣȡȓȦȞ�țĮȚ�ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ�ȣȜȚțȫȞ��ȝİĲĮĳȠȡȐȢ
ĲȠȣȢ�ıĲȚȢ�șȑıİȚȢ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ��ĳȪȜĮȟȘȢ��İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ�ĲȠȣȢ��ĮȞ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ��țĮȚ�ʌȡȠıȑȖȖȚıȒȢ
ĲȠȣȢ��ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ�ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ��ĲȚȢ�ĮıĳĮȜȓıİȚȢ�ĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȫȞ��ĲȚȢ�ıĲĮȜȓİȢ�ĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ�țĮȚ�ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ�ʌȜȐȖȚİȢ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ��İțĲȩȢ�ĲȦȞ�İȚįȚțȫȞ�ʌİȡȚʌĲȫıİȦȞ��ʌȠȣ�Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ�ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ�ȝİ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ
ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�
ȅȝȠȓȦȢ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ��ȝİ�ĲȘȞ�ıĲĮȜȓĮ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ��ĲȦȞ�ʌȜİȠȞĮȗȩȞĲȦȞ�Ȓ�țĮȚ
ĮțĮĲȐȜȜȘȜȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�ȣȜȚțȫȞ��ıİ�țĮĲȐȜȜȘȜȠȣȢ�ȤȫȡȠȣȢ�ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ��ȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ�ȣʌȩȥȘ�ĲȦȞ
ȚıȤȣȩȞĲȦȞ�ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ�ǵȡȦȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�Ǽ�Ȉ�Ȋ��țĮȚ�ĲȠȣȢ�ȜȠȚʌȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�
������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ȝȚıșȫȞ��ȘȝİȡȠȝȚıșȓȦȞ��ȣʌİȡȦȡȚȫȞ��ȣʌİȡİȡȖĮıȚȫȞ��ĮıĳĮȜȚıĲȚțȫȞ�İȚıĳȠȡȫȞ��ıĲȠ�ǿ�Ȁ�ǹ���ıİ
ĮıĳĮȜȚıĲȚțȑȢ�İĲĮȚȡİȓİȢ��Ȓ�ıİ�ȐȜȜȠȣȢ�ȘȝİįĮʌȠȪȢ�Ȓ�țĮȚ�ĮȜȜȠįĮʌȠȪȢ�ĮıĳĮȜȚıĲȚțȠȪȢ�ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ�țȜʌ����įȫȡȦȞ�İȠȡĲȫȞ�
İʌȚįȠȝȐĲȦȞ�ʌȠȣ�țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȚȢ�ȚıȤȪȠȣıİȢ�İțȐıĲȠĲİ�ȈȣȜȜȠȖȚțȑȢ�ȈȣȝȕȐıİȚȢ�ǼȡȖĮıȓĮȢ��ĮįİȓĮȢ��ȠȚțȠȖİȞİȚĮțȠȪ�
șȑıİȦȢ��ĮȞșȣȖȚİȚȞȒȢ�İȡȖĮıȓĮȢ��İȟĮȚȡİıȓȝȦȞ�ĮȡȖȚȫȞ�țȜʌ���ȞȣțĲİȡȚȞȒȢ�ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ��ʌȜȘȞ�ĲȦȞ�ȑȡȖȦȞ�ʌȠȣ�Ș�İțĲȑȜİıȒ�ĲȠȣȢ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�țĮĲȐ�ĲȚȢ�ȞȣțĲİȡȚȞȑȢ�ȫȡİȢ�țĮȚ�ĲȚȝȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ�ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ��țȜʌ��ĲȠȣ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ
�İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȠȪ��İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�İȚįȚțȠĲȒĲȦȞ��ȣʌĮȜȜȒȜȦȞ�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ�ȖȡĮĳİȓȦȞ��ȠįȘȖȫȞ�țĮȚ�ȤİȚȡȚıĲȫȞ
ȠȤȘȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ��ĲİȤȞȚĲȫȞ�ıȣȞİȡȖİȓȦȞ�țȜʌ���ȘȝİįĮʌȠȪ�Ȓ�ĮȜȜȠįĮʌȠȪ�ʌȠȣ�ĮʌĮıȤȠȜİȓĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ�ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ��İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�Ȓ�ȠʌȠȣįȒʌȠĲİ�ĮȜȜȠȪ�
������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ�ȤȫȡȦȞ��įȚĮȡȡȪșȝȚıȘȢ�ĮȣĲȫȞ��ĮȞȑȖİȡıȘȢ�ȖȡĮĳİȓȦȞ��İȡȖĮıĲȘȡȓȦȞ�țĮȚ
ȜȠȚʌȫȞ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ��İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ�ȪįȡİȣıȘȢ��ȘȜİțĲȡȚțȠȪ�ȡİȪȝĮĲȠȢ��ĲȘȜİĳȦȞȚțȒȢ�ıȪȞįİıȘȢ�țĮȚ
ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ�ĲȦȞ�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ�İȣțȠȜȚȫȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠȣȢ�ȩȡȠȣȢ
įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�
������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�țĮȚ�İȣțȠȜȚȫȞ�țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȒȢ�ĲȠȣȢ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ
ʌİȡĮȓȦıȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ�ĲȦȞ�ȤȫȡȦȞ�țĮĲȐ�ĲȡȩʌȠ�ĮʌȠįİțĲȩ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȊʌȘȡİıȓĮ�țĮȚ
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠȣȢ�İȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȢ�ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ�ȅȡȠȣȢ�
������ȅȚ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�įĮʌȐȞİȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ��İȟȠʌȜȚıȝȩ�țĮȚ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȠȪ�İȡȖĮıĲȘȡȓȠȣ��İȐȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ��ĲȘȞ�ȜȒȥȘ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�įȠțȚȝȓȦȞ�țĮȚ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�İȜȑȖȤȦȞ�țĮȚ�įȠțȚȝȫȞ��İȓĲİ�ıĲȠ�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȩ
İȡȖĮıĲȒȡȚȠ�Ȓ�ıİ�țȡĮĲȚțȩ�Ȓ�ıİ�ȚįȚȦĲȚțȩ�ĲȘȢ�İȖțȡȓıİȦȢ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠȣȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�
������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ�țĮȚ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ȝȠȞȐįȦȞ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��țĮȚ�ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ
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țĮȚ�ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ�ĲȠȣ�ȤȫȡȠȣ�ıİ�ȕĮșȝȩ�ĮʌȠįİțĲȩ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȊʌȘȡİıȓĮ�țĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠȣȢ�ȚıȤȪȠȞĲİȢ�ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ
ȩȡȠȣȢ�
ȅȚ�ȦȢ�ȐȞȦ�ȩȡȠȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘ�ĲȦȞ�ȝȠȞȐįȦȞ�țĮȚ�ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȦȞ�ȤȫȡȦȞ�ȑȤȠȣȞ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ıĲȚȢ�ĮțȩȜȠȣșİȢ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ�
�Į��ǵĲĮȞ�Ș�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȦȞ�ȝȠȞȐįȦȞ�ȑȤİȚ�ȖȓȞİȚ�ıİ�ȤȫȡȠ�ʌȠȣ�ȑȤİȚ�ʌĮȡĮȤȦȡȘșİȓ�Įʌȩ�ĲȠ�ǻȘȝȩıȚȠ
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�ȕ��ǵĲĮȞ�ȠȚ�ȝȠȞȐįİȢ�ȑȤȠȣȞ�ĮȞİȖİȡșİȓ�ȝİȞ�ıİ�ȤȫȡȠȣȢ�ʌȠȣ�ȑȤİȚ�İȟĮıĳĮȜȓıİȚ�Ƞ�ǹȞȐįȠȤȠȢ��ĮȜȜȐ�ȑȤİȚ�įȠșİȓ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒ�ȐįİȚĮ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ȖȚĮ�ĲȚȢ�ĮȞȐȖțİȢ�ĲȠȣ�ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ�ȑȡȖȠȣ�
������ȉĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ĮıĳȐȜȚıĲȡĮ�ȖȚĮ�ĲȠ�ʌȡȠıȦʌȚțȩ�ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ��ĲȚȢ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ��ĲĮ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȐ�ȝȑıĮ��ĲĮ�ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ
ȑȡȖȦȞ�țĮȚ�ĲȚȢ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȚȢ�ȜȠȚʌȑȢ�ĮıĳĮȜȚıĲȚțȑȢ�țĮȜȪȥİȚȢ�ȩʌȦȢ�țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�ǼȚįȚțȒ�ȈȣȖȖȡĮĳȒ
ȊʌȠȤȡİȫıİȦȞ�ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ�
������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȦȞ�ȝȑĲȡȦȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ĲȦȞ�ȩȝȠȡȦȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�ĲȦȞ�ȤȫȡȦȞ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��ĲȘȢ�ʌȡȩȜȘȥȘȢ
ĮĲȣȤȘȝȐĲȦȞ�İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ�Ȓ�ĲȡȓĲȦȞ��ĲȘȢ�ĮʌȠĳȣȖȒȢ�ȕȜĮȕȫȞ�ıİ�țȚȞȘĲȐ�Ȓ�ĮțȓȞȘĲĮ�ʌȡȐȖȝĮĲĮ�ĲȡȓĲȦȞ��ĲȘȢ�ĮʌȠĳȣȖȒȢ
ȡȪʌĮȞıȘȢ�ȡİȝȐĲȦȞ��ʌȠĲĮȝȫȞ��ĮțĲȫȞ�țȜʌ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȦȞ�ȝȑĲȡȦȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ĲȦȞ�ȑȡȖȦȞ�ıİ�țȐșİ�ĳȐıȘ�ĲȘȢ
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�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ�ĮȞĮȖțĮȓȦȞ�ȤȫȡȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İȞĮʌȩșİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮȜİȓȦȞ��ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ�ț�Ȝʌ�
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ț�Į����țĮșȫȢ�țĮȚ�ıĲȚȢ�ȜȠȚʌȑȢ�ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�ʌȠȣ�ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ�ıĲĮ�ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ��İȓĲİ�ĲĮ�ȦȢ�ȐȞȦ
ĮʌȠȗȘȝȚȫȞȠȞĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ�İȓĲİ�İȓȞĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞĮ�ıĲȠ�ʌȠıȠıĲȩ�ī�Ǽ�	�ȅ�Ǽ��Ȓ�ıİ�ȐȜȜĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ
�İ��ıİ�ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ�Ȓ�ȝȩȞȚȝİȢ�țȣțȜȠĳȠȡȚĮțȑȢ�ȡȣșȝȓıİȚȢ�ıĲȘȞ�İȣȡȪĲİȡȘ�ʌİȡȚȠȤȒ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ȖȚĮ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮȚĲȓĮ��ʌ�Ȥ�
İȠȡĲȑȢ��İȡȖĮıȓİȢ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ�ȠįȚțȠȪ�įȚțĲȪȠȣ�țĮȚ�ȣʌȠįȠȝȫȞ��ȕȜȐȕİȢ�ıİ�ȐȜȜĮ�ȑȡȖĮ��İțĲȑȜİıȘ�ȐȜȜȦȞ�ȑȡȖȦȞ�țȜʌ���
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȦȞ�ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȫȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��ĮʌȠĲȣʌȫıİȦȞ��ʌĮııĮȜȫıİȦȞ��ĮȞĮʌĮııĮȜȫıİȦȞ��ʌȪțȞȦıȘȢ
ĲȡȚȖȦȞȠȝİĲȡȚțȠȪ�țĮȚ�ʌȠȜȣȖȦȞȠȝİĲȡȚțȠȪ�įȚțĲȪȠȣ��İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ�ȤȦȡȠıĲĮșȝȚțȫȞ�ĮĳİĲȘȡȚȫȞ�țȜʌ��ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
ȤȐȡĮȟȘ�ĲȦȞ�İʌȚȝȑȡȠȣȢ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ıȪȞĲĮȟȘȢ�ȝİȜİĲȫȞ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ��ȩĲĮȞ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ�ĲȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĲȘȢ�ȠȡȚıĲȚțȒȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�ıĲȠ�ĮțȡȚȕȑȢ�ĮȞȐȖȜȣĳȠ�ĲȠȣ�İįȐĳȠȣȢ�Ȓ�ȣĳȚıĲȐȝİȞİȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ��
țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ�ıȤİįȓȦȞ�țĮȚ�ıȤİįȓȦȞ�ȜİʌĲȠȝİȡİȚȫȞ�
ǼʌȓıȘȢ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĮȞȓȤȞİȣıȘȢ�țĮȚ�İȞĲȠʌȚıȝȠȪ�İȝʌȠįȓȦȞ�ıĲȠȞ�ȤȫȡȠ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�țĮȚ�İțʌȩȞȘıȘȢ�ȝİȜİĲȫȞ
ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢ�ĮȣĲȫȞ��Ȝ�Ȥ��ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ�șİȝȑȜȚĮ��ȣȥȘȜȩȢ�ȠȡȓȗȠȞĲĮȢ�ȣʌȠȖİȓȦȞ�ȣįȐĲȦȞ��įȓțĲȣĮ�ȅȡȖĮȞȚıȝȫȞ�ȀȠȚȞȒȢ�ȍĳİȜİȓĮȢ
>ȅȀȍ@���țĮșȫȢ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ıȪȞĲĮȟȘȢ�ĲȠȣ�ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ�ȆȠȚȩĲȘĲȠȢ�ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ��ȆȆǼ���ĲȠȣ�ȈȤİįȓȠȣ�ǹıĳȐȜİȚĮȢ�țĮȚ�ȊȖİȓĮȢ�
ĲȠȣ�ĭĮțȑȜȠȣ�ǹıĳȐȜİȚĮȢ�țĮȚ�ȊȖİȓĮȢ�ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ��ȈǹȊ�ĭǹȊ��
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĮʌȠĲȪʌȦıȘȢ�ĲİȤȞȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�ʌȠȣ�ĮʌĮȞĲȫȞĲĮȚ�ıĲȠ�ȤȫȡȠ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ȠȚ
įĮʌȐȞİȢ�İʌĮȜȒșİȣıȘȢ�ĲȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�İįȐĳȠȣȢ�ȝİ�ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȑȢ�ȝİșȩįȠȣȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ȜȒȥȘȢ�İʌȚȝİĲȡȘĲȚțȫȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ�țĮĲ¶�ĮȞĲȚʌĮȡȐıĲĮıȘ�ȝİ�İțʌȡȩıȦʌȠ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ�țĮȚ�ıȪȞĲĮȟȘȢ�ĲȦȞ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�İʌȚȝİĲȡȘĲȚțȫȞ�ıȤİįȓȦȞ�
ʌȚȞȐțȦȞ�țĮȚ�ȣʌȠȜȠȖȚıȝȫȞ�ʌȠȣ�șĮ�ȣʌȠȕȜȘșȠȪȞ�ıĲȘȞ�ȊʌȘȡİıȓĮ�ʌȡȠȢ�ȑȜİȖȤȠ�
�������Ǿ�įĮʌȐȞȘ�ıȪȞĲĮȟȘȢ�ĲȦȞ�ĮȞĮʌĲȣȖȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ʌȚȞȐțȦȞ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ��ȩĲĮȞ�ĮȣĲȠȓ�įİȞ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ
ıĲȘ�ȝİȜȑĲȘ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ıȪȞĲĮȟȘȢ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ�ıȤİįȓȦȞ�ȝİ�ĲȘȞ�ȑȞįİȚȟȘ��ȩʌȦȢ�țĮĲĮıțİȣȐıșȘțİ��
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȦȞ�ĮȞĲȜȒıİȦȞ��İțĲȩȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ʌȠȣ�įİȞ�ȣʌȐȡȤİȚ�įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ�ʌĮȡȠȤȑĲİȣıȘȢ�ʌȡȠȢ�ĳȣıȚțȩ�Ȓ
ĲİȤȞȘĲȩ�ĮʌȠįȑțĲȘ�ȣįȐĲȦȞ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȦȞ�ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ�įȚİȣșİĲȒıİȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ�ĲȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ��ȣʌȠȖİȓȦȞ
țĮȚ�ʌȘȖĮȓȦȞ�ȞİȡȫȞ�ȫıĲİ�ȞĮ�ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ�ĲȩıȠ�ĲĮ�țĮĲĮıțİȣĮȗȩȝİȞĮ�ȩıȠ�țĮȚ�ĲĮ�ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ�ȑȡȖĮ�țĮȚ�ĲȠ�ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
ȖİȞȚțȩĲİȡĮ��İțĲȩȢ�ĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ�ıĲĮ�ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�įȚĮĲȒȡȘıȘȢ��țĮĲȐ�ĲȘȞ�ʌİȡȓȠįȠ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��ĲȠȣ�ȤȫȡȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�țĮșĮȡȠȪ�țĮȚ
ĮʌĮȜȜĮȖȝȑȞȠȣ�Įʌȩ�ȟȑȞĮ�ʌȡȠȢ�ĲȠ�ȑȡȖȠ�ĮȞĲȚțİȓȝİȞĮ��ʌȡȠȧȩȞĲĮ�İțıțĮĳȫȞ�țȜʌ���țĮșȫȢ�țĮȚ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮʌȩįȠıȘ�
ȝİĲȐ�ĲȠ�ĲȑȜȠȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�ĲȠȣ�ȤȫȡȠȣ�țĮșĮȡȠȪ�țĮȚ�İȜİȪșİȡȠȣ�Įʌȩ�ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ�ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�țĮȚ�ȩʌȦȢ
ıĲȠȣȢ�İȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȢ�ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�ȠȡȓȗİĲĮȚ�
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ʌȠȣ�ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ�Įʌȩ�įȚțĮȚȫȝĮĲĮ�țĮĲȠȤȣȡȦȝȑȞȦȞ�ȝİșȩįȦȞ�țĮȚ�İȣȡİıȚĲİȤȞȚȫȞ�ʌȠȣ�İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ�țĮĲȐ
ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ�ĲȡȩʌȠ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȑȞĲİȤȞȘ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ�ʌȡȠıȕȐıİȦȞ��ʌȡȠıʌİȜȐıİȦȞ�țĮȚ�įĮʌȑįȦȞ�İȡȖĮıȓĮȢ�ıĲĮ�įȚȐĳȠȡĮ�ĲȝȒȝĮĲĮ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�
țĮȚ�ȖİȞȚțȐ�țȐșİ�ȕȠȘșȘĲȚțȒȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ʌȠȣ�șĮ�ĮʌĮȚĲȘșİȓ�ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ıĲȐįȚȠ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��ȩĲĮȞ�įİȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ
ȚįȚĮȓĲİȡȘ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ĮȣĲȫȞ�ıĲĮ�ıȣȝȕĮĲȚțȐ�ĲİȪȤȘ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘȢ�ĲȦȞ�ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�țĮȚ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ�ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ�ĲȦȞ�ȤȫȡȦȞ��ʌȡȠıȕȐıİȦȞ��ʌȡȠıʌİȜȐıİȦȞ��įĮʌȑįȦȞ�İȡȖĮıȓĮȢ�ț�Ȝ�ʌ���İțĲȩȢ�İȐȞ
ȣʌȐȡȤİȚ�ȑȖȖȡĮĳȘ�ĮʌȠįȠȤȒ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�įȚĮĲȒȡȘıȒ�ĲȠȣȢ�
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ʌȡȩȜȘȥȘȢ�țĮȚ�ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�ȗȘȝȚȐȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ȠȚ�ĮʌȠȗȘȝȚȫıİȚȢ�ȖȚĮ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�ȕȜȐȕȘ�Ȓ
ȝȘ�ıȣȞȒșȘ�ĳșȠȡȐ�İʌȓ�ȣĳȚıĲĮȝȑȞȦȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�Ȓ�ĲȘȞ�įȚĮțȓȞȘıȘ�ȕĮȡȑȦȢ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�ĲȠȣ
ǹȞĮįȩȤȠȣ��ʌ�Ȥ��ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ�ȝİȖȐȜȘȢ�ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ��İȡʌȣıĲȡȚȠĳȩȡȦȞ�ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ�țȜʌ��ʌȠȣ�ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ�ıİ�ȝȘ
ĲȒȡȘıȘ�ĲȦȞ�ıȣȝȕĮĲȚțȫȞ�ȩȡȦȞ��ĲȦȞ�ȣʌȠįİȓȟİȦȞ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ��ĲȦȞ�ȚıȤȣȠȣıȫȞ�įȚĮĲȐȟİȦȞ�țĮȚ�ȖİȞȚțȩĲİȡĮ�ıİ�ȣʌĮȚĲȚȩĲȘĲĮ
ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�įȚȐșİıȘȢ�ȖȡĮĳİȓȦȞ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�İȣțȠȜȚȫȞ�ıĲȘȞ�ǼʌȚȕȜȑʌȠȣıĮ�ȊʌȘȡİıȓĮ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ȩıĮ�ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ
ıĲȘȞ�Ǽ�Ȉ�Ȋ�țĮȚ�ıĲȠȣȢ�ȜȠȚʌȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȦȞ�İȚįȚțȫȞ�ȝİȜİĲȫȞ��ʌȠȣ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ıĲĮ�ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�ȞĮ�İțʌȠȞȘșȠȪȞ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ǹȞȐįȠȤȠ
ȤȦȡȓȢ�ȚįȚĮȓĲİȡȘ�ĮȝȠȚȕȒ��ȩʌȦȢ�ȝİȜȑĲİȢ�ıȪȞșİıȘȢ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ��ȝİȜȑĲİȢ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�țȜʌ�
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�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ȑțįȠıȘȢ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ�ĮįİȚȫȞ�İțĲȑȜİıȘȢ�İȡȖĮıȚȫȞ�Įʌȩ�ĲȚȢ�ĮȡȝȩįȚİȢ�ǹȡȤȑȢ��ĲȘȞ�ȆȠȜİȠįȠȝȓĮ�țĮȚ
ĲȠȣȢ�ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ�ȀȠȚȞȒȢ�ȍĳİȜİȓĮȢ��İțĲȩȢ�ĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡȘ�ʌȜȘȡȦȝȒ�ʌȡȠȢ�ĲȠȪĲȠ�ıĲĮ�ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ȜȒȥȘȢ�ȝȑĲȡȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ĲȠȣ�ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ��Įʌȩ�ĲȘȞ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�ıĲȠ�ǲȡȖȠ
ȝȑȤȡȚ�țĮȚ�ĲȘȞ�ʌĮȡĮȜĮȕȒ�ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ��ȩʌȦȢ�ĮȣĲȐ�țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ�ıĲȚȢ�ıȤİĲȚțȑȢ�ȝİȜȑĲİȢ�țĮȚ�ıĲȠȣȢ�ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�
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ĮʌȜȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��İʌȓ�ıȣȝȕĮĲȚțȩ�ıȣȞĲİȜİıĲȒ�Ƞ�ȠʌȠȓȠȢ�ȠȡȓȗİĲĮȚ�ʌĮȡĮțȐĲȦ�

Į�Į����������������ǼȓįȠȢ���������������������������������ȈȣȞĲİȜİıĲȒȢ
��ĬȪȡİȢ�ĲĮȝʌȜĮįȦĲȑȢ�Ȓ�ʌȡİııĮȡȚıĲȑȢ�ʌȜȒȡİȚȢ�Ȓ
ȝİ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�ȠȚ�ȠʌȠȓȠȚ�țĮȜȪʌĲȠȣȞ�ȜȚȖȩĲİȡȠ
Įʌȩ�ĲȠ�����ĲȠȣ�ȪȥȠȣȢ�țȐııĮȢ�șȪȡĮȢ�
Į��ȝİ�țȐıĮ�țĮįȡȩȞȚ � �Ȓ�����ʌȜȓȞșȠȣ�����
ȕ� �ȝİ �țȐıĮ�İʌȓ �įȡȠȝ ȚțȠȪ�ĲȠ ȓȤȠȣ�� ���
Ȗ� �ȝİ �țȐıĮ�İʌȓ �ȝʌĮĲ ȚțȠȪ�ĲȠ ȓȤȠȣ�����
���ȊĮȜȩșȣȡİȢ�ĲĮȝʌȜĮįȦĲȑȢ�Ȓ�ʌȡİııĮȡȚıĲȑȢ
ȝİ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�ʌȠȣ�țĮȜȪʌĲȠȣȞ�ʌİȡȚııȩĲİȡȠ
Įʌȩ�ĲȠ�����ĲȠȣ�ȪȥȠȣȢ�țȐııĮȢ�șȪȡĮȢ�
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Į��ȝİ�țȐııĮ�țĮįȡȩȞȚ��Ȓ�����ʌȜȓȞșȠȣ������
ȕ� �ȝİ �țȐııĮ�İʌȓ �įȡȠȝȚțȠȪ�ĲȠ ȓȤȠȣ�� ���
Ȗ� �ȝİ�țȐııĮ�İʌȓ �ȝʌĮĲ ȚțȠȪ�ĲȠ ȓȤȠȣ�����
���ȊĮȜȠıĲȐıȚĮ��
Į��ȝİ�țȐııĮ�țĮįȡȩȞȚ��Ȓ�����ʌȜȓȞșȠȣ������
ȕ� �ȝİ �țȐııĮ�İʌȓ �įȡȠȝȚțȠȪ�ĲȠ ȓȤȠȣ�� ���
Ȗ � � ȝ İ � țȐııĮ � İʌ ȓ � ȝʌĮ Ĳ Ț țȠȪ � � � ��
į � � ʌ Į ȡ Į ș Ȫ ȡȦ Ȟ � ȡ Ƞ Ȝ Ȝȫ Ȟ � � � � �
İ � � ı Ț į İ ȡ ȑ Ȟ Ț Į � � � � �
���ȆĮȡȐșȣȡĮ�ȝİ�İȟȫĳȣȜȜĮ�ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ĲȪʌȠȣ
�ȤȦȡȚțȠȪ��ȖĮȜȜȚțȠȪ��ȖİȡȝĮȞȚțȠȪ��ʌȜȘȞ�ȡȠȜȜȫȞ������
���ȇȠȜȜȐ�ȟȪȜȚȞĮ��ʌȜĮȓıȚȠ�țĮȚ�ʌȒȤİȚȢ�ȕȐıİȚ�ĲȦȞ
İȟȦĲİȡȚțȫȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�ıȚįȘȡȠȪ�ʌȜĮȚıȓȠȣ�����
���ȈȚįİȡȑȞȚİȢ�șȪȡİȢ��
���Į��ȝİ�ȝȓĮȞ�ʌȜȒȡȘ�İʌȑȞįȣıȘ�ȝİ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�����
���ȕ��ȝİ�İʌȑȞįȣıȘ�ȝİ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�țĮȚ�ıĲȚȢ�įȪȠ�ʌȜİȣȡȑȢ�����
���Ȗ��ȤȦȡȓȢ�İʌȑȞįȣıȘ�ȝİ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ��Ȓ�ȝȩȞȠȞ�ȝİ�ʌȠįȚȐ������
���į��ȝİ�țȚȞȘĲȐ�ȣĮȜȠıĲȐıȚĮ��țĮĲȐ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ȦȢ�Ȗ�����
���ȆȡȠʌİĲȐıȝĮĲĮ�ıȚįȘȡȐ��
� � �Į� �ȡȠȜȜȐ�Įʌȩ�ȤĮȜȣȕįȠȜĮȝĮȡȓȞĮ�����
� � �ȕ � �ȡȠȜȜȐ �Įʌȩ�ı ȚįȘȡȩʌȜİȖȝĮ�� ���
���Ȗ��ʌĲȣııȩȝİȞĮ��ĳȣıĮȡȝȩȞȚțĮȢ�
���ȀȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�ȟȪȜȚȞĮ�Ȓ�ıȚįȘȡȐ��
� � �Į � �ĮʌȜȠȪ�Ȓ �ıȣȞșȑĲȠȣ �ıȤİį ȓȠȣ �� ���
� � � ȕ � �ʌȠȜȣıȣȞșȑ ĲȠȣ �ıȤİį ȓȠȣ �� ���
���ĬİȡȝĮȞĲȚțȐ�ıȫȝĮĲĮ��
ȆȡĮȖȝĮĲȚțȒ�ȤȡȦȝĮĲȚȗȠȝȑȞȘ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ȕȐıİȚ�ĲȦȞ
ȆȚȞȐțȦȞ�ıȣȞĲİȜİıĲȫȞ�ĲȦȞ�İȡȖȠıĲĮıȓȦȞ�țĮĲĮıțİȣȒȢ
ĲȦȞ�șİȡȝĮȞĲȚțȫȞ�ıȦȝȐĲȦȞ

������ȂǹȇȂǹȇǿȀǹ

��ȉĮ�ıȣȞȒșȘ�ȝȐȡȝĮȡĮ�ʌȠȣ�ĮʌĮȞĲȫȞĲĮȚ�ıĲȠȞ�ǼȜȜĮįȚțȩ�ȤȫȡȠ�İȓȞĮȚ�ĲĮ�ĮțȩȜȠȣșĮ��țĮĲȐ�ʌȘȖȒ�ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ�țĮȚ
ıțȜȘȡȩĲȘĲĮ�

ȂǹȁǹȀǹ���ıȣȞȘșȚıȝȑȞȘȢ�ĳșȠȡȐȢ�țĮȚ�İȪțȠȜȘȢ�țĮĲİȡȖĮıȓĮȢ

������ȆİȞĲȑȜȘȢ�ȁİȣțȩ
������ȀȠțțȚȞĮȡȐȉİĳȡȩȞ
������ȀȠȗȐȞȘȢ�ȁİȣțȩ
������ǹȖ��ȂĮȡȓȞĮȢ�ȁİȣțȩ�ıȣȞȞİĳȫįİȢ
������ȀĮʌĮȞįȡȚĲȓȠȣ�ȀȚĲȡȚȞȦʌȩ
������ȂĮȡĮșȫȞĮ�īțȡȓ
������ȃȐȟȠȣ�ȁİȣțȩ
������ǹȜȚȕİȡȓȠȣ�ȉİĳȡȩȤȡȠȣȞ��ȝİȜĮȞȩ
������ȂĮȡĮșȫȞĮȉİĳȡȩȤȡȠȣȞ���ȝİȜĮȞȩ
������ǺȑȡȠȚĮȢȁİȣțȩ
������ĬȐıȠȣ�ȁİȣțȩ
������ȆȘȜȓȠȣ�ȁİȣțȩ

ȈȀȁǾȇǹ��ıȣȞȘșȚıȝȑȞȘȢ�ĳșȠȡȐȢ�țĮȚ�įȪıțȠȜȘȢ�țĮĲİȡȖĮıȓĮȢ

�Ǽȡȑ Ĳȡ ȚĮȢǼȡȣșȡȩĲİĳȡȠ
�ǹȝĮȡȪȞșȠȣǼȡȣșȡȩĲİĳȡȠ
�ǻȠȝȕȡĮȧȞȘȢ�ĬȘȕȫȞȂʌİȗ
�ǻȠȝȕȡĮȧȞȘȢ�ĬȘȕȫȞȀȓĲȡȚȞȠ
�ǻȠȝȕȡĮȧȞȘȢ�ĬȘȕȫȞǼȡȣșȡȩ
�Ȉ ĲȪȡȦȞ �ȆȡȐı Ț Ȟ Ƞ
�ȁȐȡ Ț ıĮ ȢȆȡȐı Ț Ȟ Ƞ
� ǿȦĮȞȞ ȓ ȞȦȞȂʌİȗ
�ĭĮȡıȐ ȜȦȞ ī ț ȡ Ț
��ǶįȡĮȢȇȠįȩĲİĳȡȠ�ʌȠȜȪȤȡȦȝȠ
��ǻȚȠȞȪıȠȣȋȚȠȞȩȜİȣțȠ

ǼȄǹǿȇǼȉǿȀȍȈ�ȈȀȁǾȇǹ��ȝȑĲȡȚĮȢ�ĳșȠȡȐȢ�țĮȚ�įȪıțȠȜȘȢ�țĮĲİȡȖĮıȓĮȢ

�ǿȦĮȞȞȓȞȦȞȇȠįȩȤȡȠȣȞ
� ȋ ȓ Ƞ ȣ ȉ İ ĳ ȡ ȩ
� ȋ ȓ Ƞ ȣ Ȁ ȓ Ĳ ȡ Ț Ȟ Ƞ
� ȉ Ȓ Ȟ Ƞ ȣȆȡȐı Ț Ȟ Ƞ
� ȇ ȩ į Ƞ ȣ Ȃ ʌ İ ȗ
�ǹȖȓȠȣ�ȆȑĲȡȠȣ�ȂĮȪȡȠ
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ǹ�ȉ� �

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�

� īİȞȚțȑȢ�İțıțĮĳȑȢ�ıİ�ȑįĮĳȠȢ�ȖĮȚȫįİȢ�ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ�ȣʌȠȖİȓȦȞ
țȜʌ�ȤȫȡȦȞ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

īİȞȚțȑȢ�İțıțĮĳȑȢ�ıİ�ȑįĮĳȠȢ�ȖĮȚȫįİȢ�ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ȝȘȤĮȞȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ�ȣʌȠȖİȓȦȞ�țȜʌ�ȤȫȡȦȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ
�������������īİȞȚțȑȢ�İțıțĮĳȑȢ�țĲȚȡȚĮțȫȞ�ȑȡȖȦȞ���İȜĮȤȓıĲȘȢ�ʌȜİȣȡȐȢ�țȐĲȠȥȘȢ�ȐȞȦ
ĲȦȞ������P�țĮȚ�ıȣȖȤȡȩȞȦȢ�ȠȜȚțȒȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�țȐĲȠȥȘȢ�ȝİȖĮȜȣĲȑȡĮȢ�ĲȦȞ�������P���ıİ
ȕȐșȠȢ�ȝȑȤȡȚ������P�Įʌȩ�ĲȘȞ�ʌȡȠıʌİȜȐıȚȝȘ�Įʌȩ�ĲȡȠȤȠĳȩȡĮ�ıĲȐșȝȘ�ĲȠȣ�İțıțĮʌĲȠȝȑȞȠȣ
ȤȫȡȠȣ��İȞ�ȟȘȡȫ�Ȓ�İȞĲȩȢ�ȪįĮĲȠȢ�ȕȐșȠȣȢ�ȑȦȢ������P��ĲȠȣ�ȠʌȠȓȠȣ�Ș�ıĲȐșȝȘ��İȓĲİ
Șȡİȝİȓ�İȓĲİ�ȣʌȠȕȚȕȐȗİĲĮȚ�ȝİ�İĳ
�ȐʌĮȟ�Ȓ�ıȣȞİȤȒ�ȐȞĲȜȘıȘ��Ș�ȠʌȠȓĮ�ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ
ȚįȚĮȓĲİȡĮ���ȝİ�ĲȘȞ�ȝȩȡĳȦıȘ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ�Ȓ�ʌȡĮȞȫȞ�țĮȚ�ĲȠȣ�ʌȣșȝȑȞĮ��ĲȚȢ�ĲȣȤȩȞ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ�ıʌȠȡĮįȚțȑȢ�ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ�țĮȚ�ĲȘȞ�ıȣııȫȡİȣıȘ�ĲȦȞ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȒȢ�ıİ�ȝȑıȘ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ȑȦȢ����P�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���İʌȓ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ��ȝİ�ĲȘȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ
ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ��ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȝİ�ȜȒȥȘ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ʌȡȠ�țĮȚ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�İțıțĮĳȒ�

ȉǼȈȈǼȇǹ�Ȁǹǿ�ǼȃǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

�ǺȣĲ ȓ ȞĮȢ �ȂĮȪȡȠ
�ȂȐ Ȟ Ș Ȣ Ǽ ȡ ȣ ș ȡ ȩ
�ȃĮȣʌȜ ȓȠȣǼȡȣșȡȩ
��ȃĮȣʌȜ ȓȠȣȀȓĲȡ ȚȞȠ
��ȂȣĲȚȜȒȞȘȢǼȡȣșȡȩ�ʌȠȜȪȤȡȦȝȠ
��ȉȡȓʌȠȜȘȢīțȡȚ�ȝİ�ȜİȣțȑȢ�ĳȑĲİȢ
��ȈĮȜĮȝȓȞĮȢīțȡȚ�Ȓ�ʌȠȜȪȤȡȦȝȠ
��ǹȡȐȤȦȕĮȢ.Įĳȑ

���Ȉİ�ȩȜİȢ�ĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ĲȦȞ�ȝĮȡȝĮȡȠıĲȡȫıİȦȞ��ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�țĮȚ�Ș�ıĲȓȜȕȦıȘ�ĮȣĲȫȞ��ȞİȡȩȜȠȣıĲȡȠ�
���ȉȠ�țȠȞȓĮȝĮ�įȩȝȘıȘȢ�ĲȦȞ�ȝĮȡȝĮȡȠıĲȡȫıİȦȞ��țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�ȝİ�Ȝİȣțȩ�ĲıȚȝȑȞĲȠ�

�������ǼȆǼȃǻȊȈǾ�ȉȅǿȋȍȃ�Ȁǹǿ�ȌǼȊǻȅȇȅĭȍȃ�

ȅȚ�İȡȖĮıȓİȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�ıțİȜİĲȫȞ��İțĲȩȢ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ��ĲȠȓȤȦȞ�țĮȚ�ȥİȣįȠȡȠĳȫȞ�ĲȚȝȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ�ȝİ�ĲĮ�ȐȡșȡĮ
������țĮȚ�������
ȅȚ�İȡȖĮıȓİȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�İʌȓʌİįȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ�ĲȠȚȤȠʌİĲȐıȝĮĲȠȢ�ıİ�ȑĲȠȚȝȠ�ıțİȜİĲȩ�ĲȚȝȠȜȠȖİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ
������
ȅȚ�İȡȖĮıȓİȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮȝʌȪȜȦȞ�ĲȠȚȤȠʌİĲĮıȝȐĲȦȞ�ĮʌȠȗȘȝȚȫȞȠȞĲĮȚ�İʌȚʌȜȑȠȞ�țĮȚ�ȝİ�ĲȘȞ�ʌȡȩıșİĲȘ�ĲȚȝȒ�ĲȠȣ�ȐȡșȡȠȣ
������
ȅȚ�İȡȖĮıȓİȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ�İʌȓʌİįȘȢ�ȥİȣįȠȡȠĳȒȢ�ıİ�ȑĲȠȚȝȠ�ıțİȜİĲȩ�ĮʌȠȗȘȝȚȫȞȠȞĲĮȚ��ȝĮȗȓ�ȝİ�ĲȚȢ�İȡȖĮıȓİȢ
ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ��ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�������țĮȚ�ıĲȘȞ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȝȘ�İʌȓʌİįȘȢ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ��������ȈĲȘȞ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȤȡȒıȘȢ
ȖȣȥȠıĮȞȓįĮȢ�įȚĮĳȠȡİĲȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠ�ıĲĮ�ʌĮȡĮʌȐȞȦ�ȐȡșȡĮ�������țĮȚ��������ȠȚ�ĲȚȝȑȢ
ʌȡȠıĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ�ĮȞĮȜȠȖȚțȐ�ȝİ�ĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ĲȠȣ�ȐȡșȡȠȣ�������
Ȉİ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�țĮȚ�ȠȡȣțĲȠȕȐȝȕĮțĮ��Ș�ĮʌȠȗȘȝȓȦıȒ�ĲȠȣ�ĲȚȝȠȜȠȖİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�������

ǹ�ȉ� �

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?������Ȇ

�

� īİȞȚțȑȢ�İțıțĮĳȑȢ�ıİ�ȑįĮĳȠȢ�ȖĮȚȫįİȢ�ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ�ȣʌȠȖİȓȦȞ
țȜʌ�ȤȫȡȦȞ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

īİȞȚțȑȢ�İțıțĮĳȑȢ�ıİ�ȑįĮĳȠȢ�ȖĮȚȫįİȢ�ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ȝȘȤĮȞȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ�ȣʌȠȖİȓȦȞ�țȜʌ�ȤȫȡȦȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ
�������������īİȞȚțȑȢ�İțıțĮĳȑȢ�țĲȚȡȚĮțȫȞ�ȑȡȖȦȞ���İȜĮȤȓıĲȘȢ�ʌȜİȣȡȐȢ�țȐĲȠȥȘȢ�ȐȞȦ
ĲȦȞ������P�țĮȚ�ıȣȖȤȡȩȞȦȢ�ȠȜȚțȒȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�țȐĲȠȥȘȢ�ȝİȖĮȜȣĲȑȡĮȢ�ĲȦȞ�������P���ıİ
ȕȐșȠȢ�ȝȑȤȡȚ������P�Įʌȩ�ĲȘȞ�ʌȡȠıʌİȜȐıȚȝȘ�Įʌȩ�ĲȡȠȤȠĳȩȡĮ�ıĲȐșȝȘ�ĲȠȣ�İțıțĮʌĲȠȝȑȞȠȣ
ȤȫȡȠȣ��İȞ�ȟȘȡȫ�Ȓ�İȞĲȩȢ�ȪįĮĲȠȢ�ȕȐșȠȣȢ�ȑȦȢ������P��ĲȠȣ�ȠʌȠȓȠȣ�Ș�ıĲȐșȝȘ��İȓĲİ
Șȡİȝİȓ�İȓĲİ�ȣʌȠȕȚȕȐȗİĲĮȚ�ȝİ�İĳ
�ȐʌĮȟ�Ȓ�ıȣȞİȤȒ�ȐȞĲȜȘıȘ��Ș�ȠʌȠȓĮ�ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ
ȚįȚĮȓĲİȡĮ���ȝİ�ĲȘȞ�ȝȩȡĳȦıȘ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ�Ȓ�ʌȡĮȞȫȞ�țĮȚ�ĲȠȣ�ʌȣșȝȑȞĮ��ĲȚȢ�ĲȣȤȩȞ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ�ıʌȠȡĮįȚțȑȢ�ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ�țĮȚ�ĲȘȞ�ıȣııȫȡİȣıȘ�ĲȦȞ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȒȢ�ıİ�ȝȑıȘ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ȑȦȢ����P�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���İʌȓ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�
�ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȝİ�ȜȒȥȘ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ʌȡȠ�țĮȚ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�İțıțĮĳȒ�
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ǻȊȅ�Ȁǹǿ�ȅīǻȅȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� �

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?���������Ȅ

�

� (țıțĮĳȒ�șİȝİȜȓȦȞ�țĮȚ�ĲȐĳȡȦȞ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ȝȘȤĮȞȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ��ȤȦȡȓȢ�ĲȘȞ�țĮșĮȡȒ
ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȒȢ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ǼțıțĮĳȒ�șİȝİȜȓȦȞ�țĮȚ�ĲȐĳȡȦȞ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ȝȘȤĮȞȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ��ʌȜȐĲȠȣȢ�ȕȐıİȦȢ�ȑȦȢ������P�Ȓ
ȝİȖĮȜȣĲȑȡȠȣ�ĲȦȞ������P�ĮȜȜȐ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ȕȐıİȦȢ�ȑȦȢ�������P���ıİ�ȕȐșȠȢ�ȝȑȤȡȚ������P
Įʌȩ�ĲȠ�ȤĮȝȘȜȩĲİȡȠ�ȤİȓȜȠȢ�ĲȘȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ�İțıțĮĳȒȢ��İȞ�ȟȘȡȫ�Ȓ�İȞĲȩȢ�ȪįĮĲȠȢ�ȕȐșȠȣȢ�ȑȦȢ
����P��ĲȠȣ�ȠʌȠȓȠȣ�Ș�ıĲȐșȝȘ��İȓĲİ�Șȡİȝİȓ�İȓĲİ�ȣʌȠȕȚȕȐȗİĲĮȚ�ȝİ�İĳ
�ȐʌĮȟ�Ȓ�ıȣȞİȤȒ
ȐȞĲȜȘıȘ��Ș�ȠʌȠȓĮ�ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ���ȝİ�ĲȘȞ�ĮȞĮʌȑĲĮıȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ��ĲȘȞ
ȝȩȡĳȦıȘ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ�țĮȚ�ĲȠȣ�ʌȣșȝȑȞĮ�țĮȚ�ĲȘȞ�ĲȣȤȩȞ�ĮȞĮȖțĮȓĮ�ıʌȠȡĮįȚțȒ�ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘ
ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ�ĲȘȞ�ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ıİ�ĮʌȩıĲĮıȘ���NP�

�Ȝ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���İʌȓ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ��ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȝİ�ȜȒȥȘ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ʌȡȠ�țĮȚ
ȝİĲȐ�ĲȘȞ�İțıțĮĳȒ�

ǼȄǿ�Ȁǹǿ�ǼȄǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� �

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�

� ǼʌȓȤȦıȘ�ȝİ�ʌȡȠȧȩȞĲĮ�İțıțĮĳȫȞ��İțȕȡĮȤȚıȝȫȞ�Ȓ�țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ǼʌȓȤȦıȘ�ȝİ�ʌȡȠȧȩȞĲĮ�İțıțĮĳȫȞ��İțȕȡĮȤȚıȝȫȞ�Ȓ�țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ�įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȦȞ�ȤȫȡȦȞ�Ȓ
ĲȝȘȝȐĲȦȞ�ĮȣĲȫȞ��ıİ�ȝȑıȘ�ĮʌȩıĲĮıȘ�Įʌȩ�ĲȘȞ�șȑıȘ�İȟĮȖȦȖȒȢ�ĲȦȞ�ȐȞȦ�ʌȡȠȚȩȞĲȦȞ�ȑȦȢ
������P��ȝİ�ĲȘȞ�ȑțȡȚȥȘ��įȚȐıĲȡȦıȘ�țĮĲȐ�ıĲȡȫıİȚȢ�ȑȦȢ����FP��įȚĮȕȡȠȤȒ�țĮȚ
ıȣȝʌȪțȞȦıȘ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǼʌĮȞİʌȚȤȫıİȚȢ
ıțĮȝȝȐĲȦȞ�șİȝİȜȓȦȞ�ĲİȤȞȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ��

ȈĲȘȞ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘȢ�ȣȜȚțȫȞ�ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ�įĮȞİȚȠșĮȜȐȝȠȣ��İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ�Ƞ
ĮıĲİȡȓıțȠȢ������Ƞ�ȠʌȠȓȠȢ�ıİ�ĮȞĲȓșİĲȘ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȝȘįİȞȓȗİĲĮȚ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�ȩȖțȠȣ�

ȉǼȈȈǼȇǹ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� �

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�

� ǼȟȣȖȚĮȞĲȚțȑȢ�ıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�șȡĮȣıĲȩ�ȣȜȚțȩ�ȜĮĲȠȝİȓȠȣ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȀĮĲĮıțİȣȒ�ıĲȡȫıİȦȞ�Įʌȩ�șȡĮȣıĲȐ�ȣȜȚțȐ�ʌȡȠİȜȑȣıİȦȢ�ȜĮĲȠȝİȓȠȣ��ĮįȡĮȞȒ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�
ȜȚșȠıȣȞĲȡȓȝĮĲĮ��ıțȪȡĮ�țȜʌ���ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ
İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ȠȚ�ʌȜȐȖȚİȢ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�İȞĲȩȢ�ĲȘȢ�țȐĲȠȥȘȢ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ�ȝİ�Ȓ
ȤȦȡȓȢ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ��Ș�įȚȐıĲȡȦıȘ�ıİ�ʌȐȤȘ�ȑȦȢ����FP��Ș�įȚĮȕȡȠȤȒ�țĮȚ�Ș�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ
ȝİ�ȠįȠıĲȡȦĲȒȡİȢ�țĮĲĮȜȜȒȜȦȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�Ȓ�įȠȞȘĲȚțȑȢ�ʌȜȐțİȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�ȩȖțȠȣ��ȝİ�ĲȘȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣ�șȡĮȣıĲȠȪ
ȣȜȚțȠȪ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ��ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȝİ�ȜȒȥȘ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ʌȡȠ�țĮȚ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ
İʌȓȤȦıȘ�

ǻǼȀǹ�ǼȆȉǹ�Ȁǹǿ�ȅīǻȅȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����
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ǹ�ȉ� �

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�

� ĭȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ĭȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ�İʌȓ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ�ʌȡȠȢ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ��İțȕȡĮȤȚıȝȫȞ�țĮȚ�țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ��ȝİ�ĲȘȞ�ıĲĮȜȓĮ�ĲȠȣ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ıİ�ȩȖțȠ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�

ǼȃǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� �

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�

� ǿțȡȚȫȝĮĲĮ�ıȚįȘȡȐ�ıȦȜȘȞȦĲȐ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ǿțȡȚȫȝĮĲĮ�ıȚįȘȡȐ�ıȦȜȘȞȦĲȐ�ıȣȝȕĮĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ��ȝİ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ�Įʌȩ�ȝĮįȑȡȚĮ�
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǿțȡȚȫȝĮĲĮ��

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ĲȠ�İȞȠȓțȚȠ�ĲȦȞ�ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�ʌȜĮȚıȓȦȞ�țĮȚ
ıĲȘȡȚȖȝȐĲȦȞ��Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ȣȜȚțȫȞ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��Ș�İȡȖĮıȓĮ
ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ�țĮȚ�ĮʌȠıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ�ĲȦȞ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�țĮȚ�Ș�ĳșȠȡȐ�ĲȘȢ�ȟȣȜİȓĮȢ�țĮȚ
ĲȦȞ�ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�ȝİȡȫȞ�

ȉĮ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�șĮ�İȓȞĮȚ�İʌĮȡțȫȢ�ıĲİȡİȦȝȑȞĮ�İʌȓ�ĲȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ��įİ�șĮ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ�țȚȞȘĲȩĲȘĲĮ�țĮȚ�ȝİȖȐȜĮ�ȕȑȜȘ�țȐȝȥİȦȢ�țĮȚ�șĮ�ĳȑȡȠȣȞ�țȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ�țĮȚ�țȜȓȝĮțİȢ�ĮȞȩįȠȣ�

ȉȠ�ʌĮȡȩȞ�ȐȡșȡȠ�ȑȤİȚ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ȝȩȞȠȞ�ıĲȚȢ�ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ�ʌȠȣ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ
ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�Ș�țĮĲĮıțİȣȒ�ȚįȚĮȚĲȑȡȦȞ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ��ʌȑȡĮȞ�ĮȣĲȫȞ�ʌȠȣ�șİȦȡȠȪȞĲĮȚ
ĮȞȘȖȝȑȞĮ�ıĲȚȢ�İʌȓ�ȝȑȡȠȣȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįȠȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��Ȓ�țĮĲȩʌȚȞ�İȚįȚțȒȢ�İȖțȡȓıİȦȢ
ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ�

ȍȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ʌȡȠȢ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ�İʌȓ�ĲȘȢ�ȠʌȠȓĮȢ
İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ�ȠȚ�İȡȖĮıȓİȢ��ʌȡȠıĮȣȟĮȞȩȝİȞȘ�țĮĲȐ�ĲȚȢ�ʌĮȡȐʌȜİȣȡİȢ�ʌȡȠİȟȠȤȑȢ�ĲȠȣ
ȚțȡȚȫȝĮĲȠȢ��İĳ
�ȩıȠȞ�ȑȤȠȣȞ�ȕȐșȠȢ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ�Įʌȩ������P��ǻİȞ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ
İȞįİȤȩȝİȞİȢ�țRȡȦȞȓįİȢ��țȠȡȞȓȗİȢ�țȜʌ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���
ȆǼȃȉǼ�Ȁǹǿ�ǼȄǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� �

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�

� ȆİĲȐıȝĮĲĮ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�İʌȓ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȆİĲȐıȝĮĲĮ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��țĮĲĮțȩȡȣĳĮ�Ȓ�țİțȜȚȝȑȞĮ�Ȓ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ�ʌȑȡĮ�Įʌȩ�ĲĮ�įȐʌİįĮ
İȡȖĮıȓĮȢ�ĲȦȞ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ��ıĮȞȚįȫȝĮĲĮ��ʌĮĲȐȡȚĮ���İʌȓ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�Įʌȩ�ıĮȞȓįİȢ�Ȓ
ȝİĲĮȜȜȚțȐ�ĳȪȜȜĮ��ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ĲȦȞ�įȚİȡȤȠȝȑȞȦȞ�Įʌȩ�ʌĲȫıİȚȢ�ȣȜȚțȫȞ�
įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞĮ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�Ȓ�țĮȚ�ĲȚȢ�ȣʌȠįİȓȟİȚȢ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ��ʌȜȒȡȘ�ȝİ
ĲȠȣȢ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣȢ�ıȣȞįȑıȝȠȣȢ��ıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ�țĮȚ�įȚĮįȠțȓįȦıȘ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ıĮȞȚįȫȝĮĲȠȢ�

ȆǼȃȉǼ�Ȁǹǿ�ǼȄǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����
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ǹ�ȉ� �

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

� ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��įȚȐıĲȡȦıȘ�țĮȚ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ
ȤȡȒıȘ�ĮȞĲȜȓĮȢ�Ȓ�ʌȣȡȖȠȖİȡĮȞȠȪ�ȖȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ
&�����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȆĮȡĮȖȦȖȒ�Ȓ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�Ȓ�ʌȠȚȩĲȘĲȠȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�ĲȠȣ�ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ�ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ
ȈțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȀȉȈ���ȝİ�ĲȘȞ�įȚȐıĲȡȦıȘ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ĮȞĲȜȓĮȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�Ȓ�ʌȣȡȖȠȖİȡĮȞȠȪ
țĮȚ�ĲȘȞ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ĮȣĲȠȪ�İʌȓ�ĲȦȞ�țĮȜȠȣʌȚȫȞ�Ȓ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȣʌȠįȠȤȒȢ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȤȦȡȓȢ�ĲȘȞ�įĮʌȐȞȘ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ĲȦȞ�țĮȜȠȣʌȚȫȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ
ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�țĮȚ�ĲȚȢ�ǼȉǼȆ�

�������������ȆĮȡĮȖȦȖȒ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ǻȚȐıĲȡȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ǼȡȖȠĲĮȟȚĮțȐ�ıȣȖțȡȠĲȒȝĮĲĮ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ǻȠȞȘĲȚțȒ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ȈțȣȡȠįİĲȒıİȚȢ�ȠȖțȦįȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ��

ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ�ȩĲȚ�ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ�ĮȣıĲȘȡȐ�Ș�ʌȡȠıșȒțȘ�ȞİȡȠȪ�ıĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ
ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ǼʌȓıȘȢ�ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ�Ș�ȤȡȒıȘ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�ʌĮȡȑȜİȣıȘ���
ȜİʌĲȫȞ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ĮȞȐȝȚȟȘ��İțĲȩȢ�İȐȞ�İĳĮȡȝȠıșȠȪȞ�İʌȚȕȡĮįȣȞĲȚțȐ�ʌȡȩıșİĲĮ�ȝİ�ȕȐıȘ
İȚįȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ�ıȣȞșȑıİȦȢ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�

Į�Ǿ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ıĲȘ�șȑıȘ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�
ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�İĳȩıȠȞ�ʌȡȩțİȚĲĮȚ�ȖȚĮ�İȡȖȠıĲĮıȚĮțȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�Ȓ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�
ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��ĮįȡĮȞȫȞ��ĲıȚȝȑȞĲȦȞ��ȞİȡȠȪ��ȖȚĮ�ĲȘȞ
ʌĮȡĮıțİȣȒ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��İĳȩıȠȞ�ĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ
�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ���ȠȚ�ıĲĮȜȓİȢ�ĲȦȞ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĮįȡĮȞȫȞ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��Ș�ʌĮȡĮıțİȣȒ�ĲȠ�ȝȓȖȝĮĲȠȢ�țĮȚ�Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ıĲȠ
İȡȖȠĲȐȟȚȠ�ʌȡȠȢ�įȚȐıĲȡȦıȘ�

ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ�ȩĲȚ�ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ĮȞȐ�țĮĲȘȖȠȡȓĮ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ
ĲȘȢ�İțȐıĲȠĲİ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘȢ�ʌȠıȩĲȘĲĮȢ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İʌȓĲİȣȟȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȕȜİʌȠȝȑȞȦȞ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ��ĮȞĲȠȤȒȢ��İȡȖĮıȓȝȠȣ�țȜʌ��ȣʌȩ�ĲȘȞ�İĳĮȡȝȠȗȩȝİȞȘ�țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ
įȚĮȕȐșȝȚıȘ�ĲȦȞ�ĮįȡĮȞȫȞ�țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ��Ȉİ�ȠȣįİȝȓĮ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ
Ș�İȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞȘ�ʌȠıȩĲȘĲĮ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ıĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�

Ǿ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ�țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ�įȚĮȕȐșȝȚıȘ�ĲȦȞ�ĮįȡĮȞȫȞ�țĮȚ�Ș�ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ�ıİ
ĲıȚȝȑȞĲȠ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İʌȓĲİȣȟȘ�ĲȘȢ�ȗȘĲȠȪȝİȞȘȢ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒȢ�ĮȞĲȠȤȒȢ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ�ȝİ�įĮʌȐȞȘ�ĲȠȣ�$ȞĮįȩȤȠȣ�

ȕ�ȉĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ʌȡȩıșİĲĮ��ʌȜȒȞ�ȡİȣıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ�țĮȚ�İʌȚȕȡĮįȣȞĲȚțȫȞ�ʌȒȟİȦȢ��ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�İȖțİțȡȚȝȑȞȘ��țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ��ȝİȜȑĲȘ�ıȣȞșȑıİȦȢ��İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ
țĮȚ�ʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ�ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ�

Ȗ�Ǿ�įĮʌȐȞȘ�ȤȡȒıİȦȢ�įȠȞȘĲȫȞ�ȝȐȗĮȢ�Ȓ�țĮȚ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�țĮȚ�Ș�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĲȘȢ�ȐȞȦ
ıĲȐșȝȘȢ�ĲȦȞ�ıțȣȡȠįȠĲȠȣȝȑȞȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ��ĲİȜȚțȒȢ�Ȓ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ���ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ
țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ�ıĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ĮȞĮĳȠȡȚțȐ�ȝİ�ĲȘȞ�ʌȠȚȩĲȘĲĮ�țĮȚ�ĲȚȢ�ĮȞȠȤȑȢ�ĲȠȣ
ĲİȜİȚȫȝĮĲȠȢ�

į�ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�İʌȓıȘȢ�ĮȞȘȖȝȑȞȘ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ıĲĮȜȓĮȢ�ĲȦȞ�ȠȤȘȝȐĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȕĮȡȑȜĮȢ���Ș�įĮʌȐȞȘ�ȝİĲȐȕĮıȘȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ıĲȘıȓȝĮĲȠȢ�țĮȚ�İʌȚıĲȡȠĳȒȢ
ĲȘȢ�ʌȡȑııĮȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�țĮȚ�Ș�ʌİȡȚıȣȜȜȠȖȒ��ĳȩȡĲȦıȘ�țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�ĲȣȤȩȞ
ȣʌİȡȤİȚȜȓıİȦȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�șȑıȘ�ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ�

İ�ǻİȞ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȩıșİĲȘ�İʌİȟİȡȖĮıȓĮ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ�įĮʌȑįȦȞ�İȚįȚțȫȞ
ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ��Ȝ�Ȥ��ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȩ�įȐʌİįȠ��

ȅȚ�ĲȚȝȑȢ�ȑȤȠȣȞ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ıİ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��İțĲȩȢ�Įʌȩ
țİȜȪĳȘ��ĮȥȓįİȢ�țĮȚ�ĲȡȠȪȜȠȣȢ�

ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�țĮĲĮıțİȣĮıșȑȞĲȠȢ�ıĲȠȚȤİȓȠȣ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ
ĲȚȢ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�įȚĮıĲȐıİȚȢ�
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īȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&������

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

ȅīǻȅȃȉǹ�ȉǼȈȈǼȇǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����
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�

� ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��įȚȐıĲȡȦıȘ�țĮȚ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ
ȤȡȒıȘ�ĮȞĲȜȓĮȢ�Ȓ�ʌȣȡȖȠȖİȡĮȞȠȪ�ȖȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ
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ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��ĮįȡĮȞȫȞ��ĲıȚȝȑȞĲȦȞ��ȞİȡȠȪ��ȖȚĮ�ĲȘȞ
ʌĮȡĮıțİȣȒ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��İĳȩıȠȞ�ĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ
�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ���ȠȚ�ıĲĮȜȓİȢ�ĲȦȞ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĮįȡĮȞȫȞ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��Ș�ʌĮȡĮıțİȣȒ�ĲȠ�ȝȓȖȝĮĲȠȢ�țĮȚ�Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ıĲȠ
İȡȖȠĲȐȟȚȠ�ʌȡȠȢ�įȚȐıĲȡȦıȘ�

ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ�ȩĲȚ�ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ĮȞȐ�țĮĲȘȖȠȡȓĮ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ
ĲȘȢ�İțȐıĲȠĲİ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘȢ�ʌȠıȩĲȘĲĮȢ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İʌȓĲİȣȟȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȕȜİʌȠȝȑȞȦȞ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ��ĮȞĲȠȤȒȢ��İȡȖĮıȓȝȠȣ�țȜʌ��ȣʌȩ�ĲȘȞ�İĳĮȡȝȠȗȩȝİȞȘ�țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ
įȚĮȕȐșȝȚıȘ�ĲȦȞ�ĮįȡĮȞȫȞ�țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ��Ȉİ�ȠȣįİȝȓĮ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ
Ș�İȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞȘ�ʌȠıȩĲȘĲĮ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ıĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�

Ǿ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ�țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ�įȚĮȕȐșȝȚıȘ�ĲȦȞ�ĮįȡĮȞȫȞ�țĮȚ�Ș�ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ�ıİ
ĲıȚȝȑȞĲȠ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İʌȓĲİȣȟȘ�ĲȘȢ�ȗȘĲȠȪȝİȞȘȢ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒȢ�ĮȞĲȠȤȒȢ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ�ȝİ�įĮʌȐȞȘ�ĲȠȣ�$ȞĮįȩȤȠȣ�

ȕ�ȉĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ʌȡȩıșİĲĮ��ʌȜȒȞ�ȡİȣıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ�țĮȚ�İʌȚȕȡĮįȣȞĲȚțȫȞ�ʌȒȟİȦȢ��ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�İȖțİțȡȚȝȑȞȘ��țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ��ȝİȜȑĲȘ�ıȣȞșȑıİȦȢ��İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ
țĮȚ�ʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ�ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ�

Ȗ�Ǿ�įĮʌȐȞȘ�ȤȡȒıİȦȢ�įȠȞȘĲȫȞ�ȝȐȗĮȢ�Ȓ�țĮȚ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�țĮȚ�Ș�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĲȘȢ�ȐȞȦ
ıĲȐșȝȘȢ�ĲȦȞ�ıțȣȡȠįȠĲȠȣȝȑȞȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ��ĲİȜȚțȒȢ�Ȓ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ���ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ
țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ�ıĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ĮȞĮĳȠȡȚțȐ�ȝİ�ĲȘȞ�ʌȠȚȩĲȘĲĮ�țĮȚ�ĲȚȢ�ĮȞȠȤȑȢ�ĲȠȣ
ĲİȜİȚȫȝĮĲȠȢ�
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į�ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�İʌȓıȘȢ�ĮȞȘȖȝȑȞȘ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ıĲĮȜȓĮȢ�ĲȦȞ�ȠȤȘȝȐĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȕĮȡȑȜĮȢ���Ș�įĮʌȐȞȘ�ȝİĲȐȕĮıȘȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ıĲȘıȓȝĮĲȠȢ�țĮȚ�İʌȚıĲȡȠĳȒȢ
ĲȘȢ�ʌȡȑııĮȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�țĮȚ�Ș�ʌİȡȚıȣȜȜȠȖȒ��ĳȩȡĲȦıȘ�țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�ĲȣȤȩȞ
ȣʌİȡȤİȚȜȓıİȦȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�șȑıȘ�ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ�

İ�ǻİȞ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȩıșİĲȘ�İʌİȟİȡȖĮıȓĮ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ�įĮʌȑįȦȞ�İȚįȚțȫȞ
ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ��Ȝ�Ȥ��ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȩ�įȐʌİįȠ��

ȅȚ�ĲȚȝȑȢ�ȑȤȠȣȞ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ıİ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��İțĲȩȢ�Įʌȩ
țİȜȪĳȘ��ĮȥȓįİȢ�țĮȚ�ĲȡȠȪȜȠȣȢ�

ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�țĮĲĮıțİȣĮıșȑȞĲȠȢ�ıĲȠȚȤİȓȠȣ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ
ĲȚȢ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�įȚĮıĲȐıİȚȢ�

�īȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&������

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

ǼȃǼȃǾȃȉǹ�ȆǼȃȉǼ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�

� ȀĮĲĮıțİȣȒ�ıĲȡȫıİȦȞ�Įʌȩ�țȣȥİȜȦĲȩ�țȠȞȚȩįİȝĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȝȩȞȦıȘ�įȦȝȐĲȦȞ�

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȀĮĲĮıțİȣȒ�ıĲȡȫıİȦȞ�ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ�Įʌȩ�țȣȥİȜȦĲȩ�țȠȞȚȩįİȝĮ�ȕȐȡȠȣȢ�����țĮȚ����
NJ�P���ȝİ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ĮȞȐ�P���ıĲȚȢ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�șȑıİȚȢ�ȖȚĮ
ĲȘȞ�ȝȩȞȦıȘ�įȦȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ĲȘȞ�įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ�ȡȪıİȦȞ��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ
Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��Ș�ĮȞȐȝȚȟȘ��ȤİȚȡȠȞĮțĲȚțȐ�Ȓ�ȝİ
ĮȞĮȝȚțĲȒȡĮ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ���R�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�įȚȐıĲȡȦıȘȢ��ʌȜȐțĮ�Įʌȩ
ıțȣȡȩįİȝĮ���Ș�įȚȐıĲȡȦıȘ�ıİ�ʌȡȫĲȘ�ĳȐıȘ�ıĲȡȫıȘȢ�Įʌȩ�țȣȥİȜȦĲȩ�țȠȞȚȩįİȝĮ�ĲȦȞ����
NJ�P���ıİ�ʌȐȤȠȢ�ȓıȠ�ʌȡȠȢ�ĲĮ�����ĲȠȣ�ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȡȠȕȜİʌȠȝȑȞȠȣ��țĮȚ�Ș�įȚȐıĲȡȦıȘ�
ȝİĲȐ�ĲȘȞ�ʌĮȡȑȜİȣıȘ�ĲȠȣ�ʌȡȠȕȜİʌȠȝȑȞȠȣ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ȤȡȩȞȠȣ��ĲȠȣ�ȣʌȠȜȠȓʌȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ
ȝİ�țȣȥİȜȦĲȩ�țȠȞȚȩįİȝĮ�ĲȦȞ�����NJ�P��

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

ǼȀǹȉȅȃ�ǻǼȀǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�

� ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�ȤȣĲȫȞ�ĲȠȓȤȦȞ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�ȤȣĲȫȞ�ĲȠȓȤȦȞ�İıȦĲİȡȚțȠȓ�țĮȚ�İȟȦĲİȡȚțȠȓ�ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ıĲȐșȝȘ�Įʌȩ�ĲȠ
ȑįĮĳȠȢ��ıİ�ȪȥȠȢ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ�ȝȑȤȡȚ������P��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ
ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȀĮȜȠȪʌȚĮ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ĲȪʌȠȚ���

ȅȚ�įȚĮıĲȐıİȚȢ�ĲȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĲȦȞ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ��ıĮȞȚįȦȝȐĲȦȞ��ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�ʌȜĮȚıȓȦȞ�țȜʌ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĲȠȣ�țĮȜȠȣʌȚȠȪ�țĮȚ�ĲȠȣ�ȚțȡȚȫȝĮĲȠȢ�șĮ�İȓȞĮȚ�ĲȑĲȠȚĮȢ�ĮȞĲȠȤȒȢ�ȫıĲİ�ȞĮ
ȝʌȠȡȠȪȞ�ȞĮ�ʌĮȡĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞ�ȩȜĮ�ĲĮ�İʌİȞİȡȖȠȪȞĲĮ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ�ĳȠȡĲȓĮ�ȤȦȡȓȢ
ʌĮȡĮȝȠȡĳȫıİȚȢ�Ȓ�ȣʌȠȤȦȡȒıİȚȢ�

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ĳșȠȡȐ�țĮȚ�ĮʌȠȝİȓȦıȘ�ĲȦȞ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȣȝȑȞȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�
Ș�İȡȖĮıȓĮ�ĮȞȑȖİȡıȘȢ�ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘȢ�ĲȠȣ�țĮȜȠȣʌȚȠȪ�țĮȚ
ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘȢ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ʌȠȣ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțĮȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�įȚĮȝȩȡĳȦıȒ�ĲȠȣ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ıİ�İʌĮĳȒ�ȝİ�ĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�

ǻǼȀǹ�ȉȇǿǹ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����
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ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�

� ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�ȤȣĲȫȞ�ȝȚțȡȠțĮĲĮıțİȣȫȞ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�ȤȣĲȫȞ�ȝȚțȡȠțĮĲĮıțİȣȫȞ�ʌȠȣ�ȖİȞȚțȫȢ�įİȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȞ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
įȚĮȝȩȡĳȦıȒ�ĲȠȣȢ��ʌ�Ȥ��ĳȡİĮĲȓȦȞ��İʌȚıĲȑȥİȦȞ�ĲȠȓȤȦȞ��ȕĮșȝȓįȦȞ��ʌİȡȚȗȦȝȐĲȦȞ
İȝȕĮįȠȪ�ȝȑȤȡȚ������P��țȜʌ���ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ıĲȐșȝȘ�ȣʌȩ�Ȓ�ȣʌȑȡ�ĲȠ�ȑįĮĳȠȢ��ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȀĮȜȠȪʌȚĮ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ
�ĲȪʌȠȚ���

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ��Ș�ĳșȠȡȐ�țĮȚ�ĮʌȠȝİȓȦıȘ�ĲȦȞ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȣȝȑȞȦȞ
ȣȜȚțȫȞ��Ș�İȡȖĮıȓĮ�ĮȞȑȖİȡıȘȢ�ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘȢ�ĲȠȣ
țĮȜȠȣʌȚȠȪ�țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘȢ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ʌȠȣ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțĮȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
įȚĮȝȩȡĳȦıȒ�ĲȠȣ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ĮȞĮʌĲȪȖȝĮĲȠȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�

ǼǿȀȅȈǿ�ǻȊȅ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�

� ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�ıȣȞȒșȦȞ�ȤȣĲȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�ıȣȞȒșȦȞ�ȤȣĲȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ��ʌȜĮțȫȞ��įȠțȫȞ��ʌȜĮȚıȓȦȞ��ĳĮĲȞȦȝȐĲȦȞ��ıĲȪȜȦȞ�
ʌİįȓȜȦȞ��ȣʌİȡșȪȡȦȞ��țȜȚȝȐțȦȞ�țȜʌ��ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ıĲȐșȝȘ�Įʌȩ�ĲȠ�ȑįĮĳȠȢ��ĮȜȜȐ�ıİ
ȪȥȠȢ�ĲȠȣ�ʌȣșȝȑȞĮ�ĲȠȣ�ȟȣȜȠĲȪʌȠȣ�ȝȑȤȡȚ�������P�Įʌȩ�ĲȠ�ȣʌȠțİȓȝİȞȠ�įȐʌȑįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ�
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȀĮȜȠȪʌȚĮ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ
ıțȣȡȩįİȝĮ��ĲȪʌȠȚ���

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ��Ș�ĳșȠȡȐ�țĮȚ�ĮʌȠȝİȓȦıȘ�ĲȦȞ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȣȝȑȞȦȞ
ȣȜȚțȫȞ��Ș�İȡȖĮıȓĮ�ĮȞȑȖİȡıȘȢ�ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘȢ�ĲȠȣ
țĮȜȠȣʌȚȠȪ�țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘȢ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ʌȠȣ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțĮȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
įȚĮȝȩȡĳȦıȒ�ĲȠȣ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ĮȞİʌĲȣȖȝȑȞȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�

ǻǼȀǹ�ȆǼȃȉǼ�Ȁǹǿ�ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�

� ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�İȝĳĮȞȫȞ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�İʌȚʌȑįȦȞ��țĮȝʌȪȜȦȞ�Ȓ�țİțȜȚȝȑȞȦȞ�İȝĳĮȞȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ��ȝİ
țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�ĲȪʌȠȣ�ǺǼȉȅ)250�Ȓ�ʌȜĮȞȚıȝȑȞİȢ�ıĮȞȓįİȢ�ıİ�ĮȡȓıĲȘ�țĮĲȐıĲĮıȘ
�țĮȚȞȠȣȡȖȒȢ�ȟȣȜİȓĮ�Ȓ�ȟȣȑȓĮ�ȝİ�ȜȚȖȫĲİȡİȢ�Įʌȩ�ʌȑȞĲİ�ȤȡȒıİȚȢ���ȖȚĮ�ĲȘȞ�İʌȓĲİȣȟȘ
ĲȠȣ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠȣ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȠȪ�ĲİȜİȚȫȝĮĲȠȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ
�������������ȀĮȜȠȪʌȚĮ�İȝĳĮȞȠȪȢ��ĮȞİʌȑȞįȣĲȠȣ��ȑȖȤȣĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��

ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�İʌȐȜİȚȥȘ�ĲȦȞ�ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ�ȝİ�țĮĲȐȜȜȘȜȠ�ĮȞĲȚțȠȜȜȘĲȚțȩ�ȣȜȚțȩ��Ș
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ʌȜĮıĲȚțȫȞ�ʌĮȡİȝȕȜȘȝȐĲȦȞ�ıĲĮ�įİıȓȝĮĲĮ�ĲȠȣ�ȟȣȜȩĲȣʌȠȣ�țĮȚ�Ș
ȣįĮĲȠ�ıĲİȖȒȢ�ıĳȡȐȖȚıȘ�ĲȦȞ�ĮȡȝȫȞ�ĲȠȣ�ȟȣȜȩĲȣʌȠȣ�

ȉȠ�ʌĮȡȩȞ�ȐȡșȡȠ�ĮʌȠțȜİȓİȚ�ĲȘȞ�ĲĮȣĲȩȤȡȠȝȘ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ĲȠȣ�ȐȡșȡȠȣ�ȅǿȀ��������ȆȡȩıșİĲȘ
ĲȚȝȒ�İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ�ıĮȞȚįȫȝĮĲȠȢ�ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ��

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ĮȞİʌĲȣȖȝȑȞȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�

ǼǿȀȅȈǿ�Ȁǹǿ�ǼǿȀȅȈǿ�ȆǼȃȉǼ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����



ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

� ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ�ȠʌȜȚıȝȠȓ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ�ȠʌȜȚıȝȠȓ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�%���&�

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ȤȐȜȣȕĮ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȝȠȡĳȒȢ
įȚĮĲȠȝȫȞ��țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ��ȤȐȜȣȕĮȢ�%���$��%���&�țĮȚ�įȠȝȚțȐ�ʌȜȑȖȝĮĲĮ��țĮȚ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ��ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ�ıĲȘȞ�șȑıȘ�İȞıȦȝȐĲȦıȘȢ�ȝİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȝȑıȠȞ
țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ�ĲȠȣ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�ȠʌȜȚıȝȠȪ��ǼțĲȑȜİıȘ�İȡȖĮıȚȫȞ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ
ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȋĮȜȪȕįȚȞȠȢ�ȠʌȜȚıȝȩȢ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ�

Ǿ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣ�ıȚįȘȡȠʌȜȚıȝȠȪ�șĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȝȩȞȠȞ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�ʌĮȡĮȜĮȕȒ�ĲȠȣ�ȟȣȜȠĲȪʌȠȣ
Ȓ�ĲȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ȑįȡĮıȘȢ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ʌ�Ȥ��ȣʌȩıĲȡȦȝĮ�ȠʌȜȚıȝȑȞȦȞ�įĮʌȑįȦȞ
țȜʌ��

ȅ�ȤȐȜȣȕĮȢ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ�İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ�ıİ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝĮ�ȕȐıİȚ�ĮȞĮȜȣĲȚțȫȞ
ȆȚȞȐțȦȞ�ȅʌȜȚıȝȠȪ��ǼȐȞ�ȠȚ�ʌȓȞĮțİȢ�ĮȣĲȠȓ�įİȞ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�İȖțİțȡȚȝȑȞȘ
ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�șĮ�ıȣȞĲȐııȠȞĲĮȚ�ȝİ�ȝȑȡȚȝȞĮ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�țĮȚ�șĮ�ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ
ıĲȘȞ�ȊʌȘȡİıȓĮ�ʌȡȠȢ�ȑȜİȖȤȠ�țĮȚ�șİȫȡȘıȘ�ʌȡȚȞ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȑȞĮȡȟȘ�ĲȘȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ĲȠȣ
ȠʌȜȚıȝȠȪ�

ȅȚ�ȆȓȞĮțİȢ�șĮ�ıȣȞĲĮııȠȞĲĮȚ�ȕȐıİȚ�ĲȦȞ�ıȤİįȓȦȞ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�țĮȚ�șĮ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ
ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ�ĲȚȢ�įȚĮıĲȐıİȚȢ�ĲȦȞ�ȡȐȕįȦȞ��ĮȞĮʌĲȪȖȝĮĲĮ���ĲȚȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣȢ��ĲȚȢ�șȑıİȚȢ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�țĮȚ�ĲĮ�ȝȒțȘ�ȣʌİȡțȐȜȣȥȘȢ��ĲĮ�ȕȐȡȘ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ�țĮĲȐ�įȚȐȝİĲȡȠ��ĲĮ
İʌȓ�ȝȑȡȠȣȢ�țĮȚ�ĲĮ�ȠȜȚțȐ�ȝȒțȘ�ĲȦȞ�ȡȐȕįȦȞ��ĲĮ�ȝİȡȚțȐ�ȕȐȡȘ�ĮȞȐ�įȚȐȝİĲȡȠ�țĮȚ�ĲȠ
ȠȜȚțȩ�ȕȐȡȠȢ��ȅȚ�ȦȢ�ȐȞȦ�ȆȓȞĮțİȢ�ȅʌȜȚıȝȠȪ��ȝİĲȐ�ĲȘȞ�ʌĮȡĮȜĮȕȒ�ĲȦȞ�ȠʌȜȚıȝȫȞ��șĮ
ȣʌȠȖȡȐĳȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ǹȞȐįȠȤȠ�țĮȚ�ĲȘȞ�ȊʌȘȡİıȓĮ�țĮȚ�șĮ�ĮʌȠĲİȜȠȪȞ�ĲȘȞ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ
ĲȦȞ�ȠʌȜȚıȝȫȞ�

ȉȠ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ�ȕȐȡȠȢ�ĲȦȞ�ȡȐȕįȦȞ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�șĮ�ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ�ȝİ�ȕȐıȘ�ĲȠȞ�ʌȓȞĮțĮ
����ĲȠȣ�Ȁȉȋ�������Ƞ�ȠʌȠȓȠȢ�ʌĮȡĮĲȓșİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ıȣȞȑȤİȚĮ��Ȉİ�țĮȝȝȓĮ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�įİȞ
ȖȓȞİĲĮȚ�ĮʌȠįİțĲȩȢ�Ƞ�ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ�ĲȠȣ�ȝȠȞĮįȚĮȓȠȣ�ȕȐȡȠȣȢ�ĲȦȞ�ȡȐȕįȦȞ�ȕȐıİȚ
ȗȣȖȠȜȠȖȓȠȣ�
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ȈĲȚȢ�İʌȚȝİĲȡȠȪȝİȞİȢ�ʌȠıȩĲȘĲȢı��ʌȑȡĮȞ�ĲȘȢ�ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ��ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�
įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ĲȠȣ�ȠʌȜȚıȝȠȪ��ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞĮ�ĲĮ�ĮțȩȜȠȣșĮ�
Ǿ�ıȪȞįİıȘ�ĲȦȞ�ȡȐȕįȦȞ�țĮĲȐ�ĲȡȩʌȠ�ıĲİȡİȩ�ȝİ�ıȪȡȝĮ��ıİ�ȩȜİȢ�ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ�ĲȚȢ
įȚĮıĲĮȣȡȫıİȚȢ�țĮȚ�ȩȤȚ�İȞĮȜȜȐȟ
Ǿ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȠȣ�ıȪȡȝĮĲȠȢ�ʌȡȩıįİıȘȢ�
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ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

� ȅʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠȝȑȢ�ȝİ�įȚĮțȑȞȠȣȢ�ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣȢ�ȠʌĲȠʌȜȓȞșȠȣȢ��[��[���FP�
ʌȐȤȠȣȢ�����ʌȜȓȞșȠȣ��įȡȠȝȚțȠȓ�ĲȠȓȤȠȚ�

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�������������

ȆȜȚȞșȠįȠȝȑȢ�ȝİ�įȚȐțİȞȠȣȢ�ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣȢ�ȠʌĲȩʌȜȚȞșȠȣȢ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��[��[���FP�
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȉȠȓȤȠȚ�Įʌȩ�ȠʌĲȩʌȜȚȞșȠȣȢ���ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�șȑıȘ�țĮȚ�ıĲȐșȝȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ȝİ�ȑĲȠȚȝȠ�țȠȞȓĮȝĮ�țĲȚıȓȝĮĲȠȢ
ʌĮȡĮįȚįȩȝİȞȠ�ıİ�ıȚȜȩ�Ȓ�ȝİ�ĮıȕİıĲȠĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ʌȠȣ�ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�

�ȆȐȤȠȣȢ�����ʌȜȓȞșȠȣ��įȡȠȝȚțȠȓ�ĲȠȓȤȠȚ��

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�

ǼǿȀȅȈǿ�ǻȊȅ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����



ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

� ȅʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠȝȑȢ�ȝİ�įȚĮțȑȞȠȣȢ�ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣȢ�ȠʌĲȠʌȜȓȞșȠȣȢ��[�[���FP�
ʌȐȤȠȣȢ�����ʌȜȓȞșȠȣ��įȡȠȝȚțȠȓ�ĲȠȓȤȠȚ�

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�������������

ȆȜȚȞșȠįȠȝȑȢ�ȝİ�įȚȐțİȞȠȣȢ�ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣȢ�ȠʌĲȩʌȜȚȞșȠȣȢ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��[�[���FP�
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȉȠȓȤȠȚ�Įʌȩ�ȠʌĲȩʌȜȚȞșȠȣȢ���ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�șȑıȘ�țĮȚ�ıĲȐșȝȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ȝİ�ȑĲȠȚȝȠ�țȠȞȓĮȝĮ�țĲȚıȓȝĮĲȠȢ
ʌĮȡĮįȚįȩȝİȞȠ�ıİ�ıȚȜȩ�Ȓ�ȝİ�ĮıȕİıĲȠĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ʌȠȣ�ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�

�ȆȐȤȠȣȢ�����ʌȜȓȞșȠȣ��įȡȠȝȚțȠȓ�ĲȠȓȤȠȚ��

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�

ǻǼȀǹ�ǼȃȃǼǹ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

� ȅʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠȝȑȢ�ȝİ�įȚĮțȑȞȠȣȢ�ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣȢ�ȠʌĲȠʌȜȓȞșȠȣȢ��[�[���FP�
ʌȐȤȠȣȢ����ȝȚȐȢ��ʌȜȓȞșȠȣ��ȝʌĮĲȚțȠȓ�ĲȠȓȤȠȚ�

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�������������

ȆȜȚȞșȠįȠȝȑȢ�ȝİ�įȚȐțİȞȠȣȢ�ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣȢ�ȠʌĲȩʌȜȚȞșȠȣȢ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��[�[���FP�
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȉȠȓȤȠȚ�Įʌȩ�ȠʌĲȩʌȜȚȞșȠȣȢ���ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�șȑıȘ�țĮȚ�ıĲȐșȝȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ȝİ�ȑĲȠȚȝȠ�țȠȞȓĮȝĮ�țĲȚıȓȝĮĲȠȢ
ʌĮȡĮįȚįȩȝİȞȠ�ıİ�ıȚȜȩ�Ȓ�ȝİ�ĮıȕİıĲȠĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ʌȠȣ�ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�

�ȆȐȤȠȣȢ����ȝȚȐȢ��ʌȜȓȞșȠȣ��ȝʌĮĲȚțȠȓ�ĲȠȓȤȠȚ��

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�

ȉȇǿǹȃȉǹ�ȉȇǿǹ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

� ǻȚĮȗȫȝĮĲĮ��ıİȞȐȗ��Įʌȩ�İȜĮĳȡȐ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ȖȡĮȝȝȚțȐ�įȡȠȝȚțȫȞ
ĲȠȓȤȦȞ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȖȡĮȝȝȚțȫȞ�įȚĮȗȦȝȐĮĲȦȞ��ıİȞȐȗ���ʌȠįȚȫȞ�Ȓ�ĮȞȦĳȜȓȦȞ�ĲȠȓȤȦȞ�ʌȜȘȡȫıİȦȢ�ȝİ
ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&������țĮȚ�İȜĮĳȡȩ�ȠʌȜȚıȝȩ�%���&��ȝȑȤȡȚ��ĭ���ȝİ�ıȣȞįİĲȒȡİȢ
ĭ�������įȚĮĲȠȝȒȢ�ȑȦȢ������P���ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȪȥȠȢ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ�

ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ȠȚ�ʌȜȐȖȚİȢ
ȝİĲĮĳȠȡȑȢ��ĲĮ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ��Ș�ĮʌȠȝİȓȦıȘ�țĮȚ�ĳșȠȡȐ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��Ș�İȡȖĮıȓĮ�țĮĲĮıțİȣȒȢ
țĮȚ�Ƞ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȠȣ�ȤȫȡȠȣ�Įʌȩ�ĲĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ȣʌȠȜİȓȝȝĮĲĮ�ȣȜȚțȫȞ�

ȈĲȘȞ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�įȚĮȗȦȝȐĲȦȞ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȘȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ��Ș�ĲȚȝȒ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ
ȐȡșȡȠȣ�ʌȡȠıĮȣȟȐȞİĲĮȚ�ĮȞĮȜȠȖȚțȐ�ȝİ�ȕȐıȘ�İȝȕĮįȩȞ��Ǽȝȕ��������P����ȩĲĮȞ�ıİ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ȠʌȜȚıȝȩȢ�ʌȑȡĮȞ�ĲȦȞ��ĭ����Ș�įȚĮĳȠȡȐ�ĲȚȝȠȜȠȖİȓĲĮȚ�ȝİ�ȕȐıȘ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ
ȃǼȉ�ȅǿȀ������

�īȡĮȝȝȚțȐ�įȚĮȗȫȝĮĲĮ��ıİȞȐȗ��įȡȠȝȚțȫȞ�ĲȠȓȤȦȞ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P��

ǻǼȀǹ�ǼȄǿ�Ȁǹǿ�ȅīǻȅȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����
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ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

� ǻȚĮȗȫȝĮĲĮ��ıİȞȐȗ��Įʌȩ�İȜĮĳȡȐ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ȖȡĮȝȝȚțȐ�ȝʌĮĲȚțȫȞ
ĲȠȓȤȦȞ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȖȡĮȝȝȚțȫȞ�įȚĮȗȦȝȐĮĲȦȞ��ıİȞȐȗ���ʌȠįȚȫȞ�Ȓ�ĮȞȦĳȜȓȦȞ�ĲȠȓȤȦȞ�ʌȜȘȡȫıİȦȢ�ȝİ
ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&������țĮȚ�İȜĮĳȡȩ�ȠʌȜȚıȝȩ�%���&��ȝȑȤȡȚ��ĭ���ȝİ�ıȣȞįİĲȒȡİȢ
ĭ�������įȚĮĲȠȝȒȢ�ȑȦȢ������P���ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȪȥȠȢ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ�

ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ȠȚ�ʌȜȐȖȚİȢ
ȝİĲĮĳȠȡȑȢ��ĲĮ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ��Ș�ĮʌȠȝİȓȦıȘ�țĮȚ�ĳșȠȡȐ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��Ș�İȡȖĮıȓĮ�țĮĲĮıțİȣȒȢ
țĮȚ�Ƞ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȠȣ�ȤȫȡȠȣ�Įʌȩ�ĲĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ȣʌȠȜİȓȝȝĮĲĮ�ȣȜȚțȫȞ�

ȈĲȘȞ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�įȚĮȗȦȝȐĲȦȞ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȘȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ��Ș�ĲȚȝȒ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ
ȐȡșȡȠȣ�ʌȡȠıĮȣȟȐȞİĲĮȚ�ĮȞĮȜȠȖȚțȐ�ȝİ�ȕȐıȘ�İȝȕĮįȩȞ��Ǽȝȕ��������P����ȩĲĮȞ�ıİ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ȠʌȜȚıȝȩȢ�ʌȑȡĮȞ�ĲȦȞ��ĭ����Ș�įȚĮĳȠȡȐ�ĲȚȝȠȜȠȖİȓĲĮȚ�ȝİ�ȕȐıȘ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ
ȃǼȉ�ȅǿȀ������

�īȡĮȝȝȚțȐ�įȚĮȗȫȝĮĲĮ��ıİȞȐȗ��ȝʌĮĲȚțȫȞ�ĲȠȓȤȦȞ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P��

ǻǼȀǹ�ǼȃȃǼǹ�Ȁǹǿ�ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?������Ȇ

�

� ȆĮȡȐșȣȡĮ�țĮȚ�ȝʌĮȜțȠȞȩʌȠȡĲİȢ��įȓĳȣȜȜİȢ��ȟȪȜȚȞİȢ�İȜȜȘȞȚțȠȪ��ȤȦȡȚțȠȪ��ĲȪʌȠȣ�
İȞİȡȖİȚĮțȒȢ�ĮʌȩįȠıȘȢ�Ǻ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȆĮȡȐșȣȡĮ�țĮȚ�ȝʌĮȜțȠȞȩʌȠȡĲİȢ��ǼȜȜȘȞȚțȠȪ��ȤȦȡȚțȠȪ��ĲȪʌȠȣ��Įʌȩ�ĲȡȚțȠȜȜȘĲȒ�ȟȣȜİȓĮ
ĲȪʌȠȣ�ȂİȡȐȞĲȚ�Ȓ�ĮȞĲȚıĲȠȓȤȠȣ�įȚĮĲȠȝȒȢ����PP��ȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�țĮȚ�ıȤİįȓȠȣ�
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ��ĲȘ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȄȪȜȚȞĮ�țȠȣĳȫȝĮĲĮ���ȝİ�ȥİȣĲȩțĮııĮ
Įʌȩ�ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȒ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�����ȤȚȜ��ıțİȜİĲȩ�ȟȪȜȚȞȦȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ȝİ�įȚʌȜȑȢ�ȣĮȜȫıİȚȢ
ıİ�įȚȐĲĮȟȘ�țȡȪıĲĮȜȜȠ��PP�įȚȐțİȞȠ���PP�țȡȪıĲĮȜȜȠ��PP�ıȣȞįȑıİȚȢ�ȝİ�ĲȘ�ȝȑșȠįȠ�ĲȦȞ
ȝȩȡıȦȞ�ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ�țĮııĮȢ�țĮȚ�ıĳȡȐȖȚıȘ�ĲȦȞ�ʌİȡȚȝİĲȡȚțȫȞ�ĮȡȝȫȞ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ
ȉ�Ȇ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĲĮ�İȟȫĳȣȜȜĮ��ĮȞĮįȚʌȜȠȪȝİȞĮ�ıİ�įȪȠ
ĲİȝȐȤȚĮ�ȑțĮıĲȠ�ȝİ�ĲĮȝʌȜȐįİȢ��ȖİȞȚțȐ�ȟȣȜİȓĮ�ıȚįȘȡȚțȐ��İțĲȩȢ�Įʌȩ�ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ��țĮȚ
ȩȜĮ�ĲĮ�ĮȞĮȖțĮȓĮ�ȣȜȚțȐ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ıĲİȡȑȦıȘȢ�țĮȚ�ĮȞȐȡĲȘıȘȢ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ
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ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ȩȥȘȢ�
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ʌ İ ȡ Ț Ȝ Į ȝ ȕ Ȑ Ȟ Ƞ Ȟ Ĳ Į Ț � Ƞ ȡ Ț ȗ ȩ Ȟ Ĳ Ț Į � Ȓ � ț Į Ĳ Į ț ȩ ȡ ȣ ĳ Į � Ȥ Ȧ ȡ ȓ ı ȝ Į Ĳ Į �

ȉ Ț ȝ Ȓ � Į Ȟ Ȑ � Ĳ İ ȝ Ȑ Ȥ Ț Ƞ � � Ĳ İ ȝ � �

ȉȇǿǹȃȉǹ�ǼȃȃǼǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�

� ȆȐȖțȠȢ�Įʌȩ�ȐțĮȣıĲȘ�ĳȠȡȝȐȚțĮ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�'8523$/

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȆȐȖțȠȢ�Įʌȩ�ȐțĮȣıĲȘ�ĳȠȡȝȐȚțĮ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�'8523$/�ʌȐȤȠȣȢ����PP�țĮȚ�ʌȜȐĲȠȣȢ
���FP�ʌİȡȓʌȠȣ��ʌȠȣ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ�

Į�ȉȠ�ıĲȠȚȤİȓȠ�ĲȠȣ�ʌȐȖțȠȣ�ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ����PP�țĮȚ�ʌȜȐĲȠȣȢ����FP��ȝİ
İʌȚțȐȜȣȥȘ�Įʌȩ�ȐțĮȣıĲȘ�ĳȠȡȝȐȧțĮ��ȝİ�ʌİȡȚșȫȡȚȠ�Įʌȩ�ĲĮȚȞȓĮ�39&�ʌȐȤȠȣȢ���PP�ȝİ
ıĲȡȠȖȖȣȜİȣȝȑȞİȢ�ĮțȝȑȢ�ıĲĮ�İȝĳĮȞȒ�ıȩțȠȡĮ��ĲȠ�ȠʌȠȓȠ�ıȣȖțȠȜȜȐĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȣʌȐȡȤȠȣıĮ
ȣʌȠįȠȝȒ�ȝİ�țĮĲȐȜȜȘȜȘ�ıȣȝȕĮĲȒ�țȩȜȜĮ�
ȕ�ǹȞȠȚȖȝĮ�ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ıȤİįȓȠȣ��ĲȠ�ȠʌȠȓȠ�įȚĮȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ�ȝİ�țȠʌȒ�ĲȠȣ�ʌȐȖțȠȣ�ȖȚĮ
ĲȘȞ�ȣʌȠįȠȤȒ�ĲȠȣ�İʌȚțĮșȒȝİȞȠȣ�ȞİȡȠȤȪĲȘ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�
Ȗ�ȉȘȞ�ıĳȡȐȖȚıȘ�ĲȦȞ�ʌİȡȚȝİĲȡȚțȫȞ�ĮȡȝȫȞ��İʌĮĳȒ�ȝİ�ĲȠȞ�ĲȠȓȤȠ�Ȓ�ȐȜȜİȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�
ȝİ�ĮȞĲȚȝȚțȡȠȕȚĮțȒ�ıȚȜȚțȩȞȘ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ĲȠȣ
ıĳȡĮȖȚıĲȚțȠȪ�ȣȜȚțȠȪ�

ȆȜȒȡȦȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘ�İȡȖĮıȓĮ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ıĲȒȡȚȟȘȢ��ıĲİȡȑȦıȘȢ�
İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ�ĲȦȞ�ĲİȜȚțȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��ȣȜȚțȐ�	�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ
ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲĮ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ�ıȤȑįȚĮ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȩȥȘȢ�



ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ

ǼǿȀȅȈǿ�ȅȀȉȍ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�

� ǼȡȝȐȡȚĮ�țȠȣȗȓȞĮȢ�İʌȓ�įĮʌȑįȠȣ�ȝȒ�ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞĮ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�������������

ǼȡȝȐȡȚĮ�țȠȣȗȓȞĮȢ�įĮʌȑįȠȣ��ȝȒ�ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞĮ��ȝİ�ȕȐșȠȢ����FP��ȝİ��țȠȣĲȚȐ��Įʌȩ
ȞȠȕȠʌȐȞ�ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ����PP��ĮȝĳȓʌȜİȣȡĮ�İʌİȞįȣȝȑȞĮ�ȝİ�ȝİȜĮȝȓȞȘ�Ȓ�ĳȠȡȝȐȚțĮ�
ʌȐȤȠȣȢ�����PP��ȝİ�ĲİȜİȓȦȝĮ�ıİ�ȩȜĮ�ĲĮ�ȠȡĮĲȐ�ıȩțȠȡĮ�Įʌȩ�39&�ʌȐȤȠȣȢ���PP��ȝİ
İȞȫıİȚȢ�ĲȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ�ĮȞȠȟİȓįȦĲİȢ�ȟȣȜȩȕȚįİȢ��țȩȜȜĮ�țĮȚ�țĮĲȐȜȜȘȜİȢ
İȞĲȠȡȝȓİȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǼȞĲȠȚȤȚıȝȑȞĮ�Ȓ
ıĲĮșİȡȐ�ȑʌȚʌȜĮ����ȝİ�ĲĮ�ĮțȩȜȠȣșĮ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ�

�ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ȤİȚȜȑȦȞ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ�ȠʌȫȞ�ȝİ�ĳȡİȗȐȡȚıȝĮ
�ȀĮĲĮıțİȣȒ�ʌȜȐĲȘȢ�ĲȠȣ�țȠȣĲȚȠȪ�ʌȡȠȢ�ĲȠȞ�ĲȠȓȤȠ�Įʌȩ�ĳȠȡȝȐȧțĮ�ʌȐȤȠȣȢ���PP
�ȅȡȚȗȩȞĲȚĮ��ȡȐĳȚĮ��țĮȚ�țĮĲĮțȩȡȣĳĮ�ıĲĮșİȡȐ�ȤȦȡȓıȝĮĲĮ�Įʌȩ�ȝȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ�İʌİȞįȣȝȑȞİȢ
țĮȚ�ıĲȚȢ�įȪȠ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�ȝİ�ȝİȜĮȝȓȞȘ������PP���ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ����Ȓ����PP
ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠ�ʌȜȐĲȠȢ�ĲȠȣȢ��ȝİ�ʌİȡȚșȫȡȚȠ�Įʌȩ�ĲĮȚȞȓĮ�39&�ʌȐȤȠȣȢ���PP�ıĲĮ�İȝĳĮȞȒ
ıȩțȠȡĮ�ȝİ�ıĲȡȠȖȖȣȜİȣȝȑȞİȢ�ĮțȝȑȢ�
�ȉĮ�ĳȪȜȜĮ��ȝȠȞȐ�Ȓ�įȚʌȜȐ��Įʌȩ�ȞȠȕȠʌȐȞ�ȝİ�ȝİȜĮȝȓȞȘ�ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ȤȡȫȝĮĲȠȢ��İıȦĲİȡȚțȐ
țĮȚ�İȟȦĲİȡȚțȐ��PLQ�ʌȐȤȠȢ�����PP���ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ����PP��ȝİ�ʌİȡȚșȫȡȚĮ�Įʌȩ
ĲĮȚȞȓĮ�39&�ʌȐȤȠȣȢ���PP�ȝİ�ıĲȡȠȖȖȣȜİȣȝȑȞİȢ�ĮțȝȑȢ�
�ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȤİȚȡȠȜĮȕȫȞ��ʌȩȝȠȜĮ��ĳȪȜȜȦȞ�țĮȚ�țȡȣĳȫȞ�ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�ȝİȞĲİıȑįȦȞ�ȕĮȡȑȦȢ
ĲȪʌȠȣ�įȚʌȜȒȢ�ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ��ĮȞȠȟİȚįȫĲȦȞ�țĮȚ�ȡȣșȝȚȗȠȝȑȞȦȞ�
�ȈĲȒȡȚȟȘ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ıİ�ȡȣșȝȚȗȩȝİȞĮ�ʌȠįĮȡȚțȐ�ȝİ�ĮʌȩȜȘȟȘ�Įʌȩ�ʌȜĮıĲȚțȩ�ʌȡȠĳȓȜ
ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ĲȠȣȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȣȖȡĮıȓĮ
�ȀȠȣȝʌȦĲȒ�ȝʌȐȗĮ�ȪȥȠȣȢ�����PP�Įʌȩ�ȞȠȕȠʌȐȞ�ȝİ�İʌȑȞįȣıȘ�ȝİȜĮȝȓȞȘȢ�ʌȐȤȠȣȢ�����PP�

ǼȐȞ�ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ�ıȣȡĲȐȡȚĮ�ĲȚȝȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȩȥȘȢ�
ǻǿǹȀȅȈǿǹ�ǼǿȀȅȈǿ�ȆǼȃȉǼ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�

� ǼȡȝȐȡȚĮ�țȠȣȗȓȞĮȢ�țȡİȝĮıĲȐ�İʌȓ�ĲȠȓȤȠȣ��ȝȒ�ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞĮ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�������������

ǼȡȝȐȡȚĮ�țȠȣȗȓȞĮȢ�ĲȠȓȤȠȣ�țȡİȝĮıĲĮ��ȝȒ�ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞĮ��ȝİ�ȕȐșȠȢ����FP��ȝİ��țȠȣĲȚȐ�
Įʌȩ�ȞȠȕȠʌȐȞ�ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ����PP��ĮȝĳȓʌȜİȣȡĮ�İʌİȞįȣȝȑȞĮ�ȝİ�ȝİȜĮȝȓȞȘ�Ȓ
ĳȠȡȝȐȚțĮ��ʌȐȤȠȣȢ�����PP��ȝİ�ĲİȜİȓȦȝĮ�ıİ�ȩȜĮ�ĲĮ�ȠȡĮĲȐ�ıȩțȠȡĮ�Įʌȩ�ĲĮȚȞȓİȢ�39&
ʌȐȤȠȣȢ���PP��ȝİ�İȞȫıİȚȢ�ĲȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ�ĮȞȠȟİȓįȦĲİȢ�ȟȣȜȩȕȚįİȢ���țȩȜȜĮ�țĮȚ
țĮĲȐȜȜȘȜİȢ�İȞĲȠȡȝȓİȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ������������
�ǼȞĲȠȚȤȚıȝȑȞĮ�Ȓ�ıĲĮșİȡȐ�ȑʌȚʌȜĮ���ȝİ�ĲĮ�ĮțȩȜȠȣșĮ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ�

�ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ȤİȚȜȑȦȞ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ�ȠʌȫȞ�ȝİ�ĳȡİȗȐȡȚıȝĮ�
�ȀĮĲĮıțİȣȒ�ʌȜȐĲȘȢ�ĲȠȣ�țȠȣĲȚȠȪ�ʌȡȠȢ�ĲȠȞ�ĲȠȓȤȠ�Įʌȩ�ĳȠȡȝȐȧțĮ�ʌȐȤȠȣȢ���PP�
�ȅȡȚȗȩȞĲȚĮ��ȡȐĳȚĮ��țĮȚ�țĮĲĮțȩȡȣĳĮ�ıĲĮșİȡȐ�ȤȦȡȓıȝĮĲĮ�Įʌȩ�ȝȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ�İʌİȞįȣȝȑȞİȢ
țĮȚ�ıĲȚȢ�įȪȠ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�ȝİ�ȝİȜĮȝȓȞȘ������PP���ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ����Ȓ����PP
ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠ�ʌȜȐĲȠȢ�ĲȠȣȢ��ȝİ�ʌİȡȚșȫȡȚȠ�Įʌȩ�ĲĮȚȞȓĮ�39&�ʌȐȤȠȣȢ���PP�ıĲĮ�İȝĳĮȞȒ
ıȩțȠȡĮ�ȝİ�ıĲȡȠȖȖȣȜİȣȝȑȞİȢ�ĮțȝȑȢ�
�ȉĮ�ĳȪȜȜĮ��ȝȠȞȐ�Ȓ�įȚʌȜȐ��Įʌȩ�ȞȠȕȠʌȐȞ�ȝİ�ȝİȜĮȝȓȞȘ�ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ȤȡȫȝĮĲȠȢ��İıȦĲİȡȚțȐ
țĮȚ�İȟȦĲİȡȚțȐ��PLQ�ʌȐȤȠȢ�����PP���ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ����PP��ȝİ�ʌİȡȚșȫȡȚĮ�Įʌȩ
ĲĮȚȞȓĮ�39&�ʌȐȤȠȣȢ���PP�ȝİ�ıĲȡȠȖȖȣȜİȣȝȑȞİȢ�ĮțȝȑȢ�
�ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȤİȚȡȠȜĮȕȫȞ��ʌȩȝȠȜĮ��ĳȪȜȜȦȞ�țĮȚ�țȡȣĳȫȞ�ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�ȝİȞĲİıȑįȦȞ�ȕĮȡȑȦȢ
ĲȪʌȠȣ�įȚʌȜȒȢ�ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ��ĮȞȠȟİȚįȫĲȦȞ�țĮȚ�ȡȣșȝȚȗȠȝȑȞȦȞ�

ǼȐȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�İȚįȚțȩȢ�İȟȠʌȜȚıȝȩȢ�ĲȚȝȠȜȠȖİȓĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȩȥȘȢ�
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ǼȀǹȉȅȃ�ȅīǻȅȃȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�

� ĭȑȡȠȞĲĮ�ıĲȠȚȤİȓĮ�Įʌȩ�ıȚįȘȡȠįȠțȠȪȢ�Ȓ�țȠȚȜȠįȠțȠȪȢ�ȪȥȠȣȢ�Ȓ�ʌȜİȣȡȐȢ�ȑȦȢ����
PP

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȀĮĲĮıțİȣȒ�ĳİȡȩȞĲȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�Įʌȩ�ıȚįȘȡȠįȠțȠȪȢ�Ȓ�țȠȚȜȠįȠțȠȪȢ�țȐșİ�ĲȪʌȠȣ��ȝİ�ȪȥȠȢ
Ȓ�ʌȜİȣȡȐ�ȑȦȢ�����PP��ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�6���-��ȠʌȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİ�ȜȠȚʌȫȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��țȐșİ
ıȤİįȓȠȣ��țĮȚ�ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�șȑıȘ�Ȓ�ȪȥȠȢ�Įʌȩ�ĲȠ�ȑįĮĳȠȢ�Ȓ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ�
ıȣȞįİįİȝȑȞȦȞ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�ȝİ�țȠȤȜȓİȢ��ȝʌȠȣȜȩȞȚĮ��ȝİ�įȚʌȜȐ�ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ�ȝȑıĮ�Įʌȩ
İȚįȚțȐ�įȚĮȞȠȚȖȩȝİȞİȢ�ȠʌȑȢ�țĮȚ�ȝİ�ʌĮȡİȝȕȠȜȒ�ĲȝȘȝȐĲȦȞ�İȜĮıȝȐĲȦȞ��Ȓ�ȝİ
ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ��țĮȚ�ȑįȡĮıȒ�ĲȠȣȢ�İʌȓ�ĲȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ
șİȝİȜȓȦıȘȢ�Ȓ�ȜȠȚʌȫȞ�įȠȝȚțȫȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ȝȘ�ıȣȡȡȚțȞȦȝȑȞȠȣ�țȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�țĮĲȐ
Ǽȁȅȉ�Ǽȃ�������ȝİ�ıȒȝĮȞıȘ�&(��

Ȃİ�ĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȐȡșȡȠȣ�ĲȚȝȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ�țĮȚ�ĲĮ�İȚįȚțȐ�İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ
ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�ʌĮııȐȜȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘ�țĮĲĮıțİȣȒ�țİĳĮȜȫȞ��țȜʌ��ĮȖțȣȡȓȦȞ�

ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ȤȡȒıȘ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ�ĮȞȣȥȦĲȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�

ǻȊȅ�Ȁǹǿ�ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�

� īȦȞȚȩțȡĮȞĮ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�țĮĲĮțȠȡȪĳȦȞ�ĮțȝȫȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

īȦȞȚȩțȡĮȞĮ�Įʌȩ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�ʌȐȤȠȣȢ������PP��țĮĲȐȜȜȘȜĮ�įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȘ�
įȚĮĲȠȝȒȢ���[���PP��ĲȠʌȠșİĲȠȪȝİȞĮ�ȖȚĮ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ĲȦȞ�țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ�ĮțȝȫȞ
İʌȚȤȡȚıȝȑȞȦȞ�ĲȠȓȤȦȞ��ıĲİȡİȠȪȝİȞĮ�ȝİ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȣȢ�ȒȜȠȣȢ�țĮȚ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮ�ıĲȠȞ
ĲȠȓȤȠ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P��

ǻȊȅ�Ȁǹǿ�ǼȄǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?������Ȇ

�

� ȊĮȜȠıĲȐıȚĮ�ıȚįȘȡȐ�ȝİ�ʌİȡıȓįİȢ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȀĮĲĮıțİȣȒ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȚįȘȡȫȞ�ȣĮȜȠıĲĮıȓȦȞ�ȝİ�ʌİȡıȓįİȢ�Įʌȩ�ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȒ
ȜĮȝĮȡȓȞĮ�ʌȐȤȠȣȢ�����ȤȚȜ���ıȤȒȝĮĲȠȢ�ǽ����ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȉ�Ȇ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�țĮȚ�ĲȘȞ
ǼȉǼȆ��������������ȈȚįȘȡȐ�țȠȣĳȫȝĮĲĮ���Įʌȩ�țȠȚȜȠįȠțȠȪȢ��ȝİ�țȐııĮ�Įʌȩ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠ
ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıȝĮ��ʌȐȤȠȣȢ�����ȤȚȜ���ȫıĲİ�ĲȠ�ĲİȜİȓȦȝȐ�ĲȘȢ�ıĲȠȞ�ĲȠȓȤȠ�ȞĮ�įȘȝȚȠȣȡȖİȓ
ıțȠĲȓĮ��ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĲĮ�ıȚįȘȡȐ�ʌȡȠĳȓȜ�țĮȚ�ȡȐȕįȠȚ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�ıȪȞįİıȘȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
țĮȚ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ�țĮȚ�ıĲİȡİȫıİȦȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��

ǼȃȉǼȀǹ�Ȁǹǿ�ǼǿȀȅȈǿ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����
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ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�

� ĬȪȡİȢ�ıȚįȘȡȑȢ�ʌȜȒȡİȚȢ�ĮȞȠȚȖȩȝİȞİȢ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȀĮĲĮıțİȣȒ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȚįȘȡȫȞ�șȣȡȫȞ�įȓĳȣȜȜȦȞ�Ȓ�ȝȠȞȩĳȣȜȜȦȞ�ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ
ĳİȖȖȓĲİȢ��șȣȡȓįİȢ�Ȓ�ʌİȡıȓįİȢ�ĮȞȠȚȖȩȝİȞİȢ�Ȓ�ȝȘ�ȝİ�șȣȡȩĳȣȜȜĮ�Įʌȩ�ȑȞĮ�Ȓ�įȪȠ�ĳȪȜȜĮ
ȜĮȝĮȡȓȞĮȢ�ȝĮȪȡȘȢ�ʌȐȤȠȣȢ�����PP�țĮȚ�ȝİ�İȞįȚȐȝİıİȢ�ȞİȣȡȫıİȚȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ȝİ
ıĲĮșİȡȠȪȢ�Ȓ�țȚȞȘĲȠȪȢ�ĳİȖȖȓĲİȢ�țĮȚ�țȐııĮ�Įʌȩ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ�ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ�
ȝİ�ĮȡȝȠțȐȜȣʌĲȡĮ��ʌȘȤȐțȚĮ�ıĲİȡȑȦıȘȢ�ȣĮȜȠʌȚȞȐțȦȞ�țĮȚ�ȖİȞȚțȐ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�ȝĮȪȡȘ�
ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ�ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ��ıȚįȘȡȠȖȦȞȚȑȢ��ıȚįȘȡȑȢ�ȡȐȕįȠȚ�ȣȜȚțȐ�ıȪȞįİıȘȢ
ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ�țĮȚ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ��țȜİȚįĮȡȚȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��ĲȪʌȠȣ�<$/(�Ȓ�ʌĮȡİȝĳİȡȠȪȢ�
țĮȚ�ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ�Įʌȩ�Ȝİȣțȩ�ȝȑĲĮȜȜȠ���ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ������������
�ȈȚįȘȡȐ�țȠȣĳȫȝĮĲĮ��

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��

ȆǼȃȉǼ�Ȁǹǿ�ǼȄǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?������ǽ

�

� ĬȪȡİȢ�ıȚįȘȡȑȢ��ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ��įȓĳȣȜȜİȢ�ʌȜȒȡİȚȢ�ĮȞȠȚȖȩȝİȞİȢ�ʌȜ������ȝ�țĮȚ�ȪȥȠȣȢ
����ȝ��ĳȪȜȜĮ�ĮʌȠ�ʌȜĮȓıȚȠ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȦȞ�țȠȚȜȠįȠțȫȞ���ȋ��ȋ��ȤȚȜ�

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ĬȪȡİȢ�ıȚįȘȡȑȢ��ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ��įȓĳȣȜȜİȢ�ʌȜȒȡİȚȢ�ĮȞȠȚȖȩȝİȞİȢ�ʌȜȐĲȠȣȢ������ȝ�țĮȚ�ȪȥȠȣȢ
����ȝ��ĮʌȠ�ʌȜĮȓıȚĮ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȦȞ�țȠȚȜȠįȠțȫȞ���ȋ��ȋ��ȤȚȜ��țĮȚ�ĳȪȜȜĮ�ȝİ�ĲĮȝʌȜȐ�ĮʌȠ
ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�ʌĮȤ�����ȤȚȜ���ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȘ�ĮȝĳȓʌȜİȣȡĮ�ȝİ�İȞȚıȤȪıİȚȢ�ıĲȠ
İıȦĲİȡȚțȩ��ȈȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȈȚįȘȡȐ
țȠȣĳȫȝĮĲĮ��

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��

ǼǿȀȅȈǿ�ȆǼȃȉǼ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�

� ȀȐııİȢ�ĮȞȐȡĲȘıȘȢ�șȣȡȠĳȪȜȜȦȞ�Įʌȩ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȀĮĲĮıțİȣȒ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȚįȘȡȫȞ�țĮııȫȞ�ĮȞȐȡĲȘıȘȢ�șȣȡȠĳȪȜȜȦȞ�ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ıȤİįȓȠȣ�
Įʌȩ�ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȒ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ���ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȜȒȡȦıȘ�ĲȦȞ
įȚĮțȑȞȦȞ�ȝİ�Įĳȡȩ�ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘȢ�Ȓ�ȝİ�ĮȡĮȚȦȝȑȞȠ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ��ĮȡȚȐȞȚ��ĲȦȞ�����NJ
ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�Ȓ�ʌȣȡȐȞĲȠȤȠ�Ȓ�ȘȤȠȝȠȞȦĲȚțȩ�ȣȜȚțȩ�ʌȜȘȡȫıİȦȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ
Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ���Ș�ıĳȡȐȖȚıȘ�ĲȦȞ�ĮȡȝȫȞ�ȝİ�ʌȠȜȣȠȣȡİșĮȞȚțȒ�ȝĮıĲȓȤȘ�Ȓ�ıȚȜȚțȩȞȘ��țĮȚ
ȖİȞȚțȐ�ĲĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ȣȜȚțȐ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮȚ�ʌȜȘȡȦıȘȢ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��țȐııĮȢ�

ǼȄǿ�Ȁǹǿ�ǼǿȀȅȈǿ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?������Ȇ

�

� ĬȪȡİȢ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�ʌȣȡĮıĳĮȜİȓĮȢ��ĮȞȠȚȖȩȝİȞİȢ��ȝȠȞȩĳȣȜȜİȢ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȝȠȞȩĳȣȜȜȘȢ�ȝİĲĮȜȜȚțȒȢ�ĮȞȠȚȖȩȝİȞȘȢ�șȪȡĮȢ�ʌȣȡĮıĳĮȜİȓĮȢ�
ıȣȞȠįİȣȩȝİȞȘȢ�Įʌȩ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ�țȜȐıȘȢ�ʌȣȡĮȞĲȓıĲĮıȘȢ�Įʌȩ�įȚĮʌȚıĲİȣȝȑȞȠ
ĭȠȡȑĮ��įİȓțĲȘȢ�ʌȣȡĮȞĲȓıĲĮıȘȢ���PLQ�ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȘȢ�Įʌȩ�țȐııĮ�Įʌȩ�ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıȝȑȞȘ
ȜĮȝĮȡȓȞĮ�'.3�İȜĮȤȓıĲȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ����PP�ȝİ�įȚȐĲĮȟȘ�țĮʌȞȠıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ��ʌ�Ȥ��Įʌȩ
șİȡȝȠįȚȠȖțȠȪȝİȞİȢ�ĲĮȚȞȓİȢ���șȣȡȩĳȣȜȜȠ�ĲȪʌȠȣ�VDQGZLFK��ȝİ�İȟȦĲİȡȚțȒ�İʌȑȞįȣıȘ�Įʌȩ
ȜĮȝĮȡȓȞĮ�ȥȣȤȡȒȢ�İȟİȜȑıİȦȢ�'.3�İȜȐȤȚıĲȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ�����PP�țĮȚ�İıȦĲİȡȚțȒ�ʌȜȒȡȦıȘ�Įʌȩ
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ȐțĮȣıĲȠ�șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȩ�ȣȜȚțȩ�ȝİ�ȕȐıȘ�ȠȡȣțĲȑȢ�ȓȞİȢ�ʌȣțȞȩĲȘĲȠȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ�����NJ�P�
ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȠ�Įʌȩ�ȠȡȣțĲȑȢ���ȝİ�ȝİȞĲİııȑįİȢ�ȕĮȡȑȦȢ�ĲȪʌȠȣ�ȝİ�ĮȟȠȞȚțȐ�ȡȠȣȜȝȐȞ��%'��
țȜİȚįĮȡȚȐ�țĮȚ�ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ�ʌȣȡĮıĳĮȜİȓĮȢ�İȟ�ȠȜȠțȜȒȡȠȣ�Įʌȩ�ȤĮȜȪȕįȚȞĮ�İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ�ȝİ
ȚįȚĮȓĲİȡȠ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ�ʌȣȡĮıĳĮȜİȓĮȢ��ȝȘȤĮȞȚıȝȩ�İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ��ıȠȪıĲĮ��ʌȣȡĮıĳĮȜİȓĮȢ
țĮȚ�ȝʌȐȡĮ�ʌĮȞȚțȠȪ��īȚĮ�ĲȘȞ�țȐııĮ�țĮȚ�ĲĮ�șȣȡȩĳȣȜȜĮ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ȕĮĳȒ�ĮȞĲȚıțȦȡȚĮțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�țĮȚ�Įʌȩ�ʌȐȞȦ�ȕĮĳȒ�ȤȡȫȝĮĲȠȢ�ĳȦĲȚȐȢ���ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș��ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȘȢ
țȐııĮȢ�țĮȚ�ĲȠȣ�șȣȡȠĳȪȜȜȠȣ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��Ș�ʌȐțĲȦıȘ�ĲȘȢ�țȐııĮȢ�ıĲȘȞ�ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ�țĮȚ�Ș
ʌȜȒȡȦıȘ�ĲȠȣ�įȚĮțȑȞȠȣ�ȝİ��ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ��ĮȡȚȐȞȚ��țĮȚ�Ș
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ�ȡȪșȝȚıȘ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ�ĲȘȢ�șȪȡĮȢ�ĬĮ�ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ�Įʌȩ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ�İȜȑȖȤȠȣ�ʌȣȡĮȞĲȓıĲĮıȘȢ�ȦȢ�İȞȚĮȓȠ�ıȪȞȠȜȠ�

�Ȝ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

ǻǿǹȀȅȈǿǹ�ȅīǻȅȃȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

� ȈȚįȘȡȐ�țȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�Įʌȩ�ȡȐȕįȠȣȢ�ıȣȞȒșȦȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ��ĮʌȜȠȪ�ıȤİįȓȠȣ�Įʌȩ
İȣșȪȖȡĮȝȝİȢ�ȡȐȕįȠȣȢ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȀĮĲĮıțİȣȒ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȚįȘȡȫȞ�țȚȖțȜȚįȦȝȐĲȦȞ�İȟȦıĲȫȞ��țȜȚȝȐțȦȞ��ʌİȡȚĳȡȐȟİȦȞ
țȜʌ���Įʌȩ�ȡȐȕįȠȣȢ�ıȣȞȒșȦȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȠȣ
ȝȠȡĳȠıȚįȒȡȠȣ�țĮȚ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ȒȜȦıȘȢ�țĮȚ�ıĲİȡȑȦıȘȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
ʌȜȒȡȘ�țĮĲĮıțİȣȒ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ�ıĲİȡȑȦıȘ�ĲȦȞ�țȚȖțȜȚįȦȝȐĲȦȞ�

�ǹʌȜȠȪ�ıȤİįȓȠȣ�Įʌȩ�İȣșȪȖȡĮȝȝİȢ�ȡȐȕįȠȣȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��

ȉǼȈȈǼȇǹ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

� ȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ�țȚȖțȜȚįȦȝȐĲȦȞ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȚ��ĭ���



ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ�țȚȖțȜȚįȦȝȐĲȦȞ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȚ��ȤȦȡȓȢ�İȚįȚțȐ�ĲİȝȐȤȚĮ��ĮȞĲȚıțȦȡȚĮțȒ
İʌȓıĲȡȦıȘ�ȝİ�ȕĮĳȒ�ȕȐıİȦȢ�ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ�ıİ�įȪȠ�ıĲȡȫıİȚȢ��ȆȜȘȡȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒ�țĮȚ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�

�ȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȚ�ĭ����

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ��ĲȠʌȠșİĲȘșȑȞĲȠȢ�ıȦȜȒȞĮ�

ǻȍǻǼȀǹ�Ȁǹǿ�ȉȇǿǹȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?������Ȇ

�

� ǹȞȠȟİȓįȦĲȘ�ȡȐȕįȠȢ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ��ĮȞȠȟİȓįȦĲȘȢ�ȡȐȕįȠȣ�ıĲȚȢ�ȞĲȠȣȜȐʌİȢ���ȩʌȠȣ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�Įʌȩ�ȉ�Ȇ�ĲȘȢ
ȝİȜȑĲȘȢ�ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ʌȜȒȡȘȢ�İȡȖĮıȓĮ�țȠʌȒȢ�
țĮĲĮıțİȣȒȢ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�țĮȚ�ıĲİȡȑȦıȘȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P��ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȘȢ�ȡȐȕįȠȣ�

ȉȇǿǹ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����
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ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?������Ȇ

�

� ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ�ıȓĲİȢ�ĮİȡȚıȝȠȪ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ�ıȓĲİȢ�ĮİȡȚıȝȠȪ�ʌĮȡİȝʌȠįȚıȝȠȪ�İȚıȩįȠȣ�İȞĲȩȝȦȞ��ĲȠʌȠșİĲȠȪȝİȞİȢ�ıİ
ıțİȜİĲȩ�Įʌȩ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�įȚĮĲȠȝȑȢ���ȆȜĮȓıȚȠ�ȝİ�İĳĮȡȝȠıȝȑȞȘ�ĲȘȞ�ıȓĲĮ��ıțİȜİĲȩȢ
�ȠįȘȖȠȓ��țȠȣĲȓ�ȡȠȜȜȠȪ�țȜʌ����ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�

ȉȇǿǹȃȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǻȅ�ǹ?Ǻ���Ȇ

�

� ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞİȢ�İıȤȐȡİȢ��İȞįİȚțĲLțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�$6&2��

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� Ȋǻȇ�����������

ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞİȢ�İıȤȐȡİȢ��İȞįİȚțĲȣțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�$6&2�ʌȜȐĲȠȣȢ�����ȤȚȜ
�ĳȡİĮĲȓȦȞ��ȝİ�ĲĮ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ�ʌȜĮȓıȚĮ�ȑįȡĮıȘȢ���ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲĮ
ȆȡȩĲȣʌĮ�ȀĮĲĮıțİĲȒȢ�ǼȡȖȦȞ��ȆȀǼ��
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
��Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȦȞ�İȚįȫȞ�

��Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ȠȚ�ĳȠȡȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ�ȝİ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ�ȝȑıĮ��ʌȤ�
ȝİ�ȤȡȒıȘ�ȣįȡĮȣȜȚțȠȪ�ȖİȡĮȞȠȕȡĮȤȓȠȞĮ��

��Ș�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ�ĲȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ȑįȡĮıȘȢ�ĲȠȣ�ʌȜĮȚıȓȠȣ��Ș�ȡȪșȝȚıȘ�ĲȘȢ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȘȢ
ĲİȜȚțȒȢ�ıĲȐșȝȘȢ�ĲȘȢ�İıȤȐȡĮȢ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ĮȞșİțĲȚțȫȞ�ȣʌȠșİȝȐĲȦȞ�țĮȚ�Ș�ʌȐțĲȦıȘ�ĲȠȣ
ʌȜĮȚıȓȠȣ�ȑįȡĮıȘȢ�ȝİ�ȚıȤȣȡȒ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȝȑĲȡȠ�ȝȒțȠȣȢ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȦȞ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȦȞ�ıȤĮȡȫȞ��ʌȜĮȚıȓȦȞ�țĮȜȣȝȝȐĲȦȞ

Ȉǹȇǹȃȉǹ�ȆǼȃȉǼ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�

� ȊįȡȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�Ȓ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�ȝİ�ĮțȡȣȜȚțȩ
ȣįĮĲȠįȚĮȜȣĲȩ�ĲıȚȝİȞĲȩȤȡȦȝĮ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȊįȡȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȩȤȡȦȝĮ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�Ȓ�ĲıȚȝİȞĲȠ�țȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�
ıİ�įȪȠ�Ȓ�ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ�ıĲȡȫıİȚȢ�ȝȑȤȡȚ�ȞĮ�İʌȚĲİȣȤșİȓ�ĲȑȜİȚĮ�ȠȝȠȚȠȤȡȦȝȓĮ�țĮȚ
ıȣȞȠȜȚțȩ�ʌȐȤȠȢ�ȟȘȡȠȪ�ȣȝȑȞĮ�����ȝȚțȡȐ��ȊȜȚțȐ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ��ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

ȉȇǿǹ�Ȁǹǿ�ǼȃǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?������Ȇ

�

� ȆȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ�İʌȚȤȡȚıȝȑȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ĲȠȓȤȦȞ�ȖȚĮ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȪȢ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȆȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ�İʌȚȤȡȚıȝȑȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ĲȠȓȤȦȞ�ȖȚĮ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȪȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ
ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ��

ǹıĲȐȡȦȝĮ�ȝİ�țĮĲȐȜȜȘȜȠ�ȣȜȚțȩ�ȕȐıİȦȢ�ĮțȡȣȜȚțȒȢ�ȡȘĲȓȞȘȢ��įȚĮȜȪĲȠȣ��Ȓ�ĮțȡȣȜȚțȠȪ
ȝȚțȡȠȝȠȡȚĮțȠȪ�ȣȜȚțȠȪ�ȕȐıİȦȢ�ȞİȡȠȪ��ȝİ�ĮȞĲȠȤȒ�ıĲĮ
ĮȜțȐȜȚĮ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���
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Ǽȃǹ�Ȁǹǿ�ǼǿȀȅȈǿ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�

� ȆȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ�ıȚįȘȡȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȖȚĮ�ıʌĮĲȠȣȜĮȡȚıĲȠȪȢ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȪȢ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȆȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ�ıȚįȘȡȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȖȚĮ�ıʌĮĲȠȣȜĮȡȚıĲȠȪȢ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȪȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ
ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǹȞĲȚıțȦȡȚĮțȒ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�țĮȚ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȩȢ�ıȚįȘȡȫȞ
İʌȚĳĮȞİȚȫȞ����ȆȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ��ĲȡȓȥȚȝȠ�ȝİ�ıȝȣȡȚįȩʌĮȞȠ�țĮȚ�ıʌĮĲȠȣȜȐȡȚıȝĮ�ȝİ�ȣȜȚțȩ
ıʌĮĲȠȣȜĮ�ȡȓıȝĮĲȠȢ��ĮȞĲȠȣȓ��ıȑȡĲȚțȠ��ıİ�ȝȓĮ�ıĲȡȫıȘ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

ǼȄǿ�Ȁǹǿ�ǼȄǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�

� ȊʌȩıĲȡȦȝĮ��ĮıĲȐȡȚ��ĲıȚȝİȞĲȠȤȡȦȝȐĲȦȞ�Įʌȩ�ĮțȡȣȜȚțȑȢ�ȡȘĲȓȞİȢ�ȕȐıİȦȢ
įȚĮȜȪĲȠȣ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȊʌȩıĲȡȦȝĮ��ĮıĲȐȡȚ��ĲıȚȝİȞĲȠȤȡȦȝȐĲȦȞ��ȝİ�ȕȐıȘ�ĲȚȢ�įȚĮȜȣĲȑȢ�ıĲȠ�ȞȑĳĲȚ�țĮȚ�ĲȠ�Ȝİȣțȩ
ȠȚȞȩʌȞİȣȝĮ�ĮțȡȣȜȚțȑȢ�ȡȘĲȓȞİȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ������������
�ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ��

ȆȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��ʌȡȫĲȘ�ıĲȡȫıȘ��İʌȚȝİȜȘȝȑȞȠ�ĲȡȓȥȚȝȠ�ȝİ�ȖȣĮȜȩȤĮȡĲȠ�țĮȚ
įİȪĲİȡȘ�ıĲȡȫıȘ��ȣȜȚțȐ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ��

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

ǻȊȅ�Ȁǹǿ�ǼǿȀȅȈǿ�ȆǼȃȉǼ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�

� ǼȜĮȚȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�țȠȚȞȠȓ�ıȚįȘȡȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞȝİ�ȤȡȫȝĮĲĮ�ĮȜțȣįȚțȫȞ�Ȓ
ĮțȡȣȜȚțȫȞ�ȡȘĲȚȞȫȞ��ȕȐıİȦȢ�ȞİȡȠȪ�Ș�įȚĮȜȪĲȠȣ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ǼȜĮȚȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�țȠȚȞȠȓ�ıȚįȘȡȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ
�������������ǹȞĲȚıțȦȡȚĮțȒ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�țĮȚ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȩȢ�ıȚįȘȡȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��

ǹʌȩȟİıȘ�țĮȚ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ȝİ�ȥȒțĲȡĮ�țĮȚ�ıȝȣȡȚįȩʌĮȞȠ��ȝȓĮ�ıĲȡȫıȘ�ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�İȞȩȢ�ıȣıĲĮĲȚțȠȪ�țĮȚ�įȪȠ�ıĲȡȫıİȚȢ�İȜĮȚȠȤȡȫȝĮĲȠȢ��ȊȜȚțȐ�țĮȚ
ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

ǼȄǿ�Ȁǹǿ�ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

� ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�İʌȓ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ�ȝİ�ȤȡȫȝĮĲĮ�ȣįĮĲȚțȒȢ�įȚĮıʌȠȡȐȢ�
ĮțȡȣȜȚțȒȢ��ıĲȣȡİȞȚȠĮțȡȣȜȚțȒȢ�Ȓ�ʌȠȜȣȕȚȞȣȜȚțȒȢ�ȕȐıİȦȢ�İıȦĲİȡȚțȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ
ȝİ��ȤȡȒıȘ�ȤȡȦȝȐĲȦȞ��ĮțȡȣȜȚțȒȢ�ıĲȣȡİȞȚȠĮțȡȣȜȚțȒȢ��ĮțȡȣȜȚțȒȢ�Ȓ�ʌȠȜȣȕȚȞȣȜȚțȒȢ
ȕȐıİȦȢ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�������������

ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�İʌȓ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ�ȝİ�ȣįĮĲȚțȒȢ�įȚĮıʌȠȡȐȢ�ȤȡȫȝĮĲĮ�ĮțȡȣȜȚțȒȢ�
Ȓ�ȕȚȞȣȜȚțȒȢ��Ȓ�ıĲȣȡİȞȚȠ�ĮțȡȣȜȚțȒȢ�ȕȐıİȦȢ�ıİ�įȪȠ�įȚĮıĲȡȫıİȚȢ��ȤȦȡȓȢ�ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȠ
ıʌĮĲȠȣȜȐȡȚıȝĮ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ
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İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ��

ȆȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ�ĲȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��ĮıĲȐȡȦȝĮ�țĮȚ�İĳĮȡȝȠȖȒ�įȪȠ�ıĲȡȫıİȦȞ�ĲȠȣ�ĲİȜȚțȠȪ
ȤȡȫȝĮĲȠȢ��ȊȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�

�ǼıȦĲİȡȚțȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ��ȤȡȒıȘ�ȤȡȦȝȐĲȦȞ��ĮțȡȣȜȚțȒȢ�ıĲȣȡİȞȚȠĮțȡȣȜȚțȒȢ�
ĮțȡȣȜȚțȒȢ�Ȓ�ʌȠȜȣȕȚȞȣȜȚțȒȢ�ȕȐıİȦȢ
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

ǼȃȃǼǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

� ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�İʌȓ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ�Ȓ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ�ȤȡȫȝĮĲĮ
ȣįĮĲȚțȒȢ�įȚĮıʌȠȡȐȢ��ĮțȡȣȜȚțȒȢ��ıĲȣȡİȞȚȠĮțȡȣȜȚțȒȢ�Ȓ�ʌȠȜȣȕȚȞȣȜȚțȒȢ�ȕȐıİȦȢ�ȝİ
ıʌĮĲȠȣȜȐȡȚıȝĮ�İıȦĲİȡȚțȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ĮțȡȣȜȚțȫȞ�ȤȡȦȝȐĲȦȞ�
ĮțȡȣȜȚțȒȢ�Ȓ�ʌȠȜȣȕȚȞȣȜȚțȒȢ�ȕȐıİȦȢ�

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�������������

ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�ıʌĮĲȠȣȜĮȡȚıĲȠȓ�İʌȓ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ�Ȓ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ
ȣįĮĲȚțȒȢ�įȚĮıʌȠȡȐȢ�ȤȡȫȝĮĲĮ�ĮțȡȣȜȚțȒȢ��Ȓ�ȕȚȞȣȜȚțȒȢ��Ȓ�ıĲȣȡİȞȚȠ�ĮțȡȣȜȚțȒȢ�ȕȐıİȦȢ
ıİ�įȣȠ�įȚĮıĲȡȫıİȚȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȚȢ�ǼȉǼȆ��������������ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ
İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ����������������ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ��

ȆȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ�ĲȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ��ıʌĮĲȠȣȜȐȡȚıȝĮ�țĮȚ�įȚȐıĲȡȦıȘ�ȤȡȫȝĮĲȠȢ�ȣįĮĲȚțȒȢ
įȚĮıʌȠȡȐȢ�ĮțȡȣȜȚțȒȢ��Ȓ�ȕȚȞȣȜȚțȒȢ��Ȓ�ıĲȣȡİȞȚȠ�ĮțȡȣȜȚțȒȢ�ȕȐıİȦȢ�ıİ�įȪȠ�ıĲȡȫıİȚȢ�
ȊȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�

�ǼıȦĲİȡȚțȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ĮțȡȣȜȚțȫȞ�ȤȡȦȝȐĲȦȞ��ĮțȡȣȜȚțȒȢ�Ȓ�ʌȠȜȣȕȚȞȣȜȚțȒȢ
ȕȐıİȦȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

ǻǼȀǹ�ȉȇǿǹ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�

� ǼʌȚȤȡȓıȝĮĲĮ�ĲȡȚʌĲȐ���ĲȡȚȕȚįȚıĲȐ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ǼʌȚȤȡȓıȝĮĲĮ�ĲȡȚʌĲȐ���ĲȡȚȕȚįȚıĲȐ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ��ʌȐȤȠȣȢ
����FP��ıİ�ĲȡİȚȢ�ıĲȡȫıİȚȢ��Įʌȩ�ĲȚȢ�ȠʌȠȓİȢ�Ș�ʌȡȫĲȘ�ʌȚĲıȚȜȚıĲȒ��Ș�įİȪĲİȡȘ�ıĲȡȦĲȒ
�ȜȐıʌȦȝĮ��țĮȚ�ĲȡȓĲȘ�ĲȡȚʌĲȒ��ĲȡȚȕȚįȚıĲȒ���İʌȓ�ĲȠȓȤȦȞ�Ȓ�ȠȡȠĳȫȞ��ıİ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ
ıĲȐșȝȘ�Įʌȩ�ĲȠ�ȑįĮĳȠȢ��țĮȚ�ıİ�ȪȥȠȢ�ȝȑȤȡȚ������P�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ��ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǼʌȚȤȡȓıȝĮĲĮ�ȝİ�țȠȞȚȐȝĮĲĮ�ʌȠȣ
ʌĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��

ȆȜȒȡȦȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘ�İȡȖĮıȓĮ��ȝİ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�ĲȠȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ�ȝȘȤĮȞȚțȩ
İȟȠʌȜȚıȝȩ��İȚįȚțȐ�İȡȖĮȜİȓĮ�țĮȚ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�İȡȖĮıȓĮȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

ǻǼȀǹ�ȉȇǿǹ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?������Ȇ

�

� ǼʌȚȤȡȓıȝĮĲĮ�ĲȡȚʌĲȐ���ĲȡȚȕȚįȚıĲȐ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ǼʌȚȤȡȓıȝĮĲĮ�ĲȡȚʌĲȐ���ĲȡȚȕȚįȚıĲȐ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ��ʌȐȤȠȣȢ
����FP��ıİ�ĲȡİȚȢ�ıĲȡȫıİȚȢ��Įʌȩ�ĲȚȢ�ȠʌȠȓİȢ�Ș�ʌȡȫĲȘ�ʌȚĲıȚȜȚıĲȒ��Ș�įİȪĲİȡȘ�ıĲȡȦĲȒ
�ȜȐıʌȦȝĮ��țĮȚ�ĲȡȓĲȘ�ĲȡȚʌĲȒ��ĲȡȚȕȚįȚıĲȒ���İʌȓ�ĲȠȓȤȦȞ�Ȓ�ȠȡȠĳȫȞ��ıİ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ
ıĲȐșȝȘ�Įʌȩ�ĲȠ�ȑįĮĳȠȢ��țĮȚ�ıİ�ȪȥȠȢ�ȝȑȤȡȚ������P�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ��ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǼʌȚȤȡȓıȝĮĲĮ�ȝİ�țȠȞȚȐȝĮĲĮ�ʌȠȣ
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ʌĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ȆȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�Ș�ȤȡȒıȘ�ȡİȣıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ�ȖȚĮ�ĲȘ�ȕİȜĲȓȦıȘ
ĲȦȞ�ȣįĮĲȠĮʌȦșȘĲȚțȫȞ�ȚįȚȠĲȒĲȦȞ�ĲȠȣ�İʌȚȤȡȓıȝĮĲȠȢ�țĮȚ�Ș�ʌȡȠıșȒțȘ�ȖĮȜĮțĲȫȝĮĲȠȢ�/DWH[
��ȩʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȉ�Ȇ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�
ȆȜȒȡȦȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘ�İȡȖĮıȓĮ��ȝİ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�ĲȠȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ�ȝȘȤĮȞȚțȩ
İȟȠʌȜȚıȝȩ��İȚįȚțȐ�İȡȖĮȜİȓĮ�țĮȚ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�İȡȖĮıȓĮȢ�
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Įʌȩ�ĲıȚȝİȞĲȠĮıȕİıĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�țĮȚ������P��ĮıȕȑıĲȠȣ��ȝİ�ĲĮ
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ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ�țİȡĮȝȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ȝİȖȐȜȘȢ�ĮȞĲȠȤȒȢ��ĮȞȣȐȜȦĲĮ�ȝȠȞȩʌȣȡĮ�
ȑȖȤȡȦȝĮ�ĮȞĲȠȤȒȢ�ıĲĮ�ȤȘȝȚțȐ�ʌȡȠȧȩȞĲĮ�țĮșĮȡȚıȝȠȪ��ȣįĮĲȠĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȠĲȘĲĮȢ�ȑȦȢ����
ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȐ��5�����įȚĮıĲȐıİȦȞ���[���FP���ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ȤȡȫȝĮĲȠȢ�țĮȚ�ıȤİįȓȠȣ
İĳĮȡȝȠȖȒȢ�ĲȡĮȕȘȤĲȐ�ȝİ�ȑȞĲȠȞİȢ�ȞİȣȡȫıİȚȢ�ıĲȘȞ�ʌȓıȦ�ȩȥȘ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȉ�Ȇ�ȝİȜȑĲȘȢ
țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǼʌİȞįȪıİȚȢ�ȝİ�țİȡĮȝȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ��İıȦĲİȡȚțȑȢ
țĮȚİȟȦĲİȡȚțȑȢ��

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȚįȓȦȞ�ȝİ
ĮȡȝȠȪȢ���PP��ıİ�ıĲȡȫıȘ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ��Ȓ�ȝİ�țȩȜȜĮ
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İĳĮȡȝȠȖȒȢ�ĲȡĮȕȘȤĲȐ�ȝİ�ȑȞĲȠȞİȢ�ȞİȣȡȫıİȚȢ�ıĲȘȞ�ʌȓıȦ�ȩȥȘ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȉ�Ȇ�ȝİȜȑĲȘȢ
țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǼʌİȞįȪıİȚȢ�ȝİ�țİȡĮȝȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ��İıȦĲİȡȚțȑȢ



ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ

țĮȚİȟȦĲİȡȚțȑȢ��
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȚįȓȦȞ�ȝİ
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İʌȠȟİȚįȚțȩ�ȣȜȚțȩ�ʌȜȘȡȫıİȦȢ�ıȣȝȕĮĲȩ�ȝİ�ĲĮ�țİȡĮȝȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ���țĮȚ�Ƞ�İʌȚȝİȜȒȢ
țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȘȢĲİȜȚțȒȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ĲȠȣ�įĮʌȑįȠȣ�
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ǼʌİȞįȪıİȚȢ�ĲȠȓȤȦȞ�ȝİ�țİȡĮȝȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ��įȚĮıĲȐıİȦȞ���ȋ���İț��İȜȜȘȞȚțȒȢ
ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ�ĮȡȓıĲȘȢ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ��ȝȠȞȩȤȡȦȝĮ��ȤȦȡȓȢ�ĮȞȐȖȜȣĳȘ�ĲȘȞ�ȠȡĮĲȒ�İʌȚĳȐȞİȚȐ�ĲȠȣȢ�
ȝİ�ıȣȞİȤİȓȢ�ĮȡȝȠȪȢ����ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǼʌİȞįȪıİȚȢ
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ʌȡȩıĳȣıȘȢ�ȝİ�ĲȘȞ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ��țĮȚ�İʌȚțȩȜȜȘıȘ�ȝİ�İȞȚıȤȣȝȑȞȘ�țȩȜȜĮ
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ĲȦȞ�ĮȡȝȫȞ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ��ȝĮȪȡȠȣ�ȤȡȫȝĮĲȠȢ��ĲȠ�ĮȡȝȠȜȩȖȘȝĮ
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� ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�țĮȚ�ʌİȡȚșȫȡȚĮ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ıİ�ĲȡİȚȢ�ıĲȡȫıİȚȢ�
ʌȐȤȠȣȢ�����FP

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�țĮȚ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�ʌİȡȚșȦȡȓȦȞ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ȝİ�įȪȠ�ıĲȡȫıİȚȢ
ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ȝİ�ȐȝȝȠ�ȤȠȞįȡȩțȠțțȘ�țĮȚ�ĲȡȓĲȘ�ıĲȡȫıȘ�ȝİ
ʌĮĲȘĲȩ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ȝİ�ȜİʌĲȠțȩțțȘ�ȐȝȝȠ�

�ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȢ�ʌȐȤȠȣȢ�����FP�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

ǻǼȀǹ�ȆǼȃȉǼ�Ȁǹǿ�ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?������Ȇ

�

� ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ�ʌĮĲȘĲȒ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�Ȇȇȅȁǹȉ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�ʌȜĮĲȣıțȐȜȦȞ�țĮȚ�ȕĮșȝȓįȦȞ�țȜȚȝĮțȠıĲĮıȓȦȞ�ȝİ�ʌĮĲȘĲȒ
ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮ��İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�Ȇȇȅȁǹȉ�Ȓ�ĮȞĮȜȩȖȠȣ��ǹțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ�Ș�įȚĮįȚțĮıȓĮ
İĳĮȡȝȠȖȒȢ�ĲȠȣ�ȣȜȚțȠȪ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ�ĲȠȣ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ�ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ
ĲȠ�ĲȡȓȥȚȝȠ�ĲȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ�ȖȣĮȜȩȤĮȡĲȠ�țĮȚ�Ș�İʌȐȜİȚȥȘ�ȝİ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ�ȕİȡȞȓțȚ�

�Ȝ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

ȉȇǿǹȃȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

� ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�țĮȚ�ʌİȡȚșȫȡȚĮ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�Ȓ�ȝİ
ĲıȚȝİȞĲȠ�ĮıȕİıĲȠ�țȠȞȓĮȝĮ�ıİ�įȪȠ�ıĲȡȫıİȚȢ��ʌȐȤȠȣȢ�����FP

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�țĮȚ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�ʌİȡȚșȦȡȓȦȞ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ȝİ�ʌȡȫĲȘ�ıĲȡȫıȘ
ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�Ȓ�ıĲȡȫıȘ�ĲıȚȝİȞĲȠ�ĮıȕİıĲȠ�țȠȞȚȐȝĮĲȠȢ
ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�țĮȚ������P��ĮıȕȑıĲȠȣ�ȝİ�ȐȝȝȠ�ȤȠȞįȡȩțȠțțȘ��Ȓ�ıĲȡȫıȘ��țĮȚ
įİȪĲİȡȘ�ıĲȡȫıȘ�ȝİ�ʌĮĲȘĲȩ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ȝİ�ȜİʌĲȠțȩțțȘ
ȐȝȝȠ�

�ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȢ�ʌȐȤȠȣȢ�����FP�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

ǻǼȀǹ�ȉǼȈȈǼȇǹ�Ȁǹǿ�ǼȄǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�

� ȆİȡȚșȫȡȚĮ�įȫȝĮĲȠȢ��ȜȠȪțȚĮ�

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȆİȡȚșȫȡȚĮ�įȫȝĮĲȠȢ��ȜȠȪțȚĮ��ĮȞĮʌĲȪȖȝĮĲȠȢ�ȑȦȢ������P��ȝȑıȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ�����FP�
ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞĮ�Įʌȩ�ʌȡȫĲȘ�ıĲȡȫıȘ�ʌİĲĮȤĲȠȪ�ĲıȚȝİȞĲȠțȚȞȚȐȝĮĲȠȢ�ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ
țĮȚ�įİȣĲȑȡȘ�ıĲȡȫıȘ�Įʌȩ�ĲȡĮȕȘțĲȩ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ĲȦȞ�����NJ��ȝİ�ĮȣȟȘȝȑȞȠ�ʌȐȤȠȢ
ıĲĮ�ıȘȝİȓĮ�ıȣȝȕȠȜȒȢ�ĲȠȣ�įȫȝĮĲȠȢ�țĮȚ�ĲȠȣ�ıĲȘșĮȓȠȣ�

ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�ȝȠȡĳȫıİȦȢ�țĮȚ�ıȣȞĮȡȝȠȖȒȢ�ȝİ�ĲȘȞ�İʌȓıĲȡȦıȘ�ĲȠȣ�įȫȝĮĲȠȢ�
Ș�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�țĮȝʌȪȜȠȣ�ĲȝȒȝĮĲȠȢ�ȝİ�ĮțĲȓȞĮ���ȑȦȢ���FP��ȝİ�țĮĲȐȜȜȘȜȠ�țĮȜȠȪʌȚ
�ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ�Ș�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ȝİ�ĲĮ�ȤȑȡȚĮ�Ȓ�ȝİ�ȪĳĮıȝĮ���ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ



ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ

țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ��

ǼȃȃǼǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�

� ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȠȪ�įĮʌȑįȠȣ�ȝİ�ȣıĲİȡȩȤȣĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�İȜĮȤȓıĲȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ
��FP

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�������������

ȀĮĲĮıțİȣȒ�İȖȤȡȫȝȠȣ�ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȠȪ�įĮʌȑįȠȣ��ȝİĲȐ�ĲȘȢ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȘȢ�ȣʌȠȕȐıİȦȢ�Įʌȩ
ȠʌȜȚıȝȑȞȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�İȜĮȤȓıĲȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ���FP�Ȓ�ȚȞȠʌȜȚıȝȑȞȘ�țȠȞȓĮ��ȝİ�ȓȞİȢ
ʌȡȠȜȣʌȡȠʌȣȜİȞȓȠȣ���țĮȚ�ĲȠȣ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ�ʌİȡȚșȦȡȓȠȣ��ȝİ�ıȝȪȡȚįĮ�Ȓ�ȤĮȜĮȗȚĮțȒ�ȐȝȝȠ�
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
Į��ǻȚȐıĲȡȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&�������ȠʌȜȚıȝȑȞȠȣ�ȝİ�įȠȝȚțȩ�ʌȜȑȖȝĮ
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�%���&��İȜĮȤȓıĲȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ���FP�ıĲĮ�ıȘȝİȓĮ�ĮʌȠȡȡȠȒȢ�țĮȚ���ȑȦȢ���FP�ıĲȚȢ
țȠȡȣĳȑȢ�țĮȚ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ıĲȚȢ�ʌİȡȚȝİĲȡȚțȐ�ĲȦȞ�ȣʌĮȡȤȩȞĲȦȞ�ĳȡİĮĲȓȦȞ�İʌȠȟİȚįȚțȠȪ
ȣȜȚțȠȪ�ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ�ĲȠȣ�ȞȑȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ�ĲȠ�ʌĮȜĮȚȩ�
ȕ��ǼȟȠȝȐȜȣȞıȘ�ĲȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ�ʌȒȤȘ��įȠȞȘĲȚțȩ�Ȓ�țȠȚȞȩ��
Ȗ��ȈȣȝʌȪțȞȦıȘ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�țĮȚ�ȜİȓĮȞıȘ�ĲȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ĲȠȣ�ȝİ�ȤȡȒıȘ
ıĲȡȠĳİȓȠȣ��İȜȚțȩʌĲİȡȠ���ıȣȖȤȡȩȞȦȢ�ȝİ�ĲȘȞ�İʌȓʌĮıȘ�ȝİ�ȝȓȖȝĮ�ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȠ�ıİ
ʌȠıȠıĲȩ�����ʌİȡȓʌȠȣ�Įʌȩ�ȤĮȜĮȗȚĮțȒ�ȐȝȝȠ�țĮȚ�����Įʌȩ�ĲıȚȝȑȞĲȠ��ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘĲȑȢ
țĮȚ�ȤȡȦıĲȚțȑȢ�ȠȣıȓİȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�
į��ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĮȡȝȫȞ�ȝİ�țȠʌȒ�İț�ĲȦȞ�ȣıĲȑȡȦȞ�ȝİ�ĮȡȝȠțȩĳĲȘ��ʌȜȐĲȠȣȢ�������PP��țĮȚ
ıİ�ȕȐșȠȢ����PP�ʌİȡȓʌȠȣ��ıİ�țȐȞȞĮȕȠ���ȑȦȢ���P�țĮȚ�ʌȜȒȡȦıȘ�ĮȣĲȫȞ�ȝİ�İȜĮıĲȠȝİȡȑȢ
ȣȜȚțȩ�
İ��ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ĲȘȢ�ĲİȜȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�İʌȓ�İʌĲȐ�ȘȝȑȡİȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ��ȝİ�țȐȜȣȥȘ
ĮȣĲȒȢ�ȝİ�ȞȐȨȜȠȞ�
ȆȜȒȡȦȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘ�İȡȖĮıȓĮ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ��ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ��ȣȜȚțȐ�țĮȚ
ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȜȒȡȦȢ�İʌİȟİȡȖĮıȝȑȞȠȣ�įĮʌȑįȠȣ�
ǼǿȀȅȈǿ�ǻȊȅ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��
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�

� ǹįȡȠʌȠȓȘıȘ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�Įʌȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ĲȠȣ�ȝĮȡȝȐȡȠȣ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ�Ȓ�İȡȖĮȜİȓĮ�țĮȚ
ȘȜİțĲȡȠİȡȖȜİȓ�ȤİȚȡȩȢ��ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮʌȩțĲȘıȘ�ĮįȡȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��ʌ�Ȥ��ıțĮʌȚĲıȐȡȚıȝĮ�
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��P���

ȆǼȃȉǼ�Ȁǹǿ�ǼȄǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

� ȀĮĲȫĳȜȚĮ�țĮȚ�ʌİȡȚȗȫȝĮĲĮ��ȝʌȠȡȞĲȠȪȡİȢ��İʌȚıĲȡȫıİȦȞ�Įʌȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ��ıțȜȘȡȩ
ȑȦȢ�İȟĮȚȡİĲȚțȐ�ıțȜȘȡȩ��ʌȐȤȠȣȢ���FP�țĮȚ�ʌȜȐĲȠȣȢ���������FP

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȀĮĲȫĳȜȚĮ�țĮȚ�ʌİȡȚȗȫȝĮĲĮ��ȝʌȠȡȞĲȠȪȡİȢ��İʌȚıĲȡȫıİȦȞ�Įʌȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ
ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ĳȣıȚțȠȪȢ�ȜȓșȠȣȢ��

ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�ıȤȚıĲȠȪ�ȝĮȡȝȐȡȠȣ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ĲĮ
ȣȜȚțȐ�ȜİȚȩĲȡȚȥȘȢ��țĮȚ�țĮșĮȡȚıȝȠȪ��ĲĮ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲĮ�Ȓ�ȖİȞȚțȐ�țȠȞȚȐȝĮĲĮ
ıĲȡȫıİȦȢ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�țȠʌȒȢ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ��ȜİȚȩĲȡȚȥȘȢ��ıĲȡȫıȘȢ��ĮȡȝȠȜȠȖȒȝĮĲȠȢ�țĮȚ



ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ

țĮșĮȡȚıȝȠȪ�

2Ț�ĲȚȝȑȢ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȐȡșȡȠȣ�ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�ıİ�ȝȐȡȝĮȡȠ�ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ�ǺȑȡȠȚĮȢ��Ȝİȣțȩ�
İȟĮȚȡİĲȚțȒȢ�ʌȠȚȩĲȘĲȠȢ��H[WUD��

ȀĮĲȫĳȜȚĮ�Įʌȩ��ȝȐȡȝĮȡȠ�ıțȜȘȡȩ�ȑȦȢ�İȟĮȚȡİĲȚțȐ�ıțȜȘȡȩ��ʌȐȤȠȣȢ���FP�țĮȚ�ʌȜȐĲȠȣȢ������
FP�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

ǼȀǹȉȅȃ�ǼȄǿ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

� ȆİȡȚșȫȡȚĮ��ıȠȕĮĲİʌȚȐ��Įʌȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ�ȝĮȜĮțȩ��ʌȐȤȠȣȢ���FP

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȆİȡȚșȫȡȚĮ��ıȠȕĮĲİʌȚȐ��Įʌȩ�ȝĮȡȝȐȡȠȣ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ����FP�țĮȚ�țĮĲȐ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ȩʌȦȢ�ıĲȠ
ȐȡșȡȠ��������ȊȜȚțȐ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�
ȆİȡȚșȫȡȚĮ��ıȠȕĮĲİʌȚȐ��Įʌȩ�ȝĮȡȝȐȡȠȣ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ����FP���ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ
ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ĳȣıȚțȠȪȢ�ȜȓșȠȣȢ��

ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�ıȤȚıĲȠȪ�ȝĮȡȝȐȡȠȣ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�
ĲĮ�ȣȜȚțȐ�ȜİȚȩĲȡȚȥȘȢ��țĮȚ�țĮșĮȡȚıȝȠȪ��ĲĮ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲĮ�Ȓ�ȖİȞȚțȐ�țȠȞȚȐȝĮĲĮ
ıĲȡȫıİȦȢ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�țȠʌȒȢ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ��ȜİȚȩĲȡȚȥȘȢ��ıĲȡȫıȘȢ��ĮȡȝȠȜȠȖȒȝĮĲȠȢ�țĮȚ
țĮșĮȡȚıȝȠȪ�

2Ț�ĲȚȝȑȢ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȐȡșȡȠȣ�ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�ıİ�ȝȐȡȝĮȡȠ�ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ�ǺȑȡȠȚĮȢ��Ȝİȣțȩ�
İȟĮȚȡİĲȚțȒȢ�ʌȠȚȩĲȘĲȠȢ��H[WUD��

ȈȠȕĮĲİʌȚȐ�Įʌȩ��ȝĮȜĮțȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ�ʌȐȤȠȣȢ���FP�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ��

ǼȃȃǼǹ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

� ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ıĲȘșĮȓȦȞ��ʌİȗȠȣȜȓȦȞ��ȝİ�ȝȐȡȝĮȡȠ�ıțȜȘȡȩ�ȑȦȢ�İȟĮȚȡİĲȚțȐ�ıțȜȘȡȩ�
ʌȐȤȠȣȢ���FP�țĮȚ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ����FP

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ıĲȘșĮȓȦȞ��ʌİȗȠȣȜȓȦȞ��ȝİ�ȝȐȡȝĮȡȠ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ
�������������ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ĳȣıȚțȠȪȢ�ȜȓșȠȣȢ��

ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�ıȤȚıĲȠȪ�ȝĮȡȝȐȡȠȣ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�
ĲĮ�ȣȜȚțȐ�ȜİȚȩĲȡȚȥȘȢ��țĮȚ�țĮșĮȡȚıȝȠȪ��ĲĮ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲĮ�Ȓ�ȖİȞȚțȐ�țȠȞȚȐȝĮĲĮ
ıĲȡȫıİȦȢ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�țȠʌȒȢ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ��ȝȩȡĳȦıȘȢ�İȖțȠʌȒȢ��ʌȠĲĮȝȠȪ��țȐĲȦ�Įʌȩ�ĲȠ
İȟȑȤȠȞ�ȐțȡȠ��ȜİȚȩĲȡȚȥȘȢ��ıĲȡȫıȘȢ��ĮȡȝȠȜȠȖȒȝĮĲȠȢ�țĮȚ�țĮșĮȡȚıȝȠȪ�

2Ț�ĲȚȝȑȢ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȐȡșȡȠȣ�ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�ıİ�ȝȐȡȝĮȡȠ�ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ�ǺȑȡȠȚĮȢ��Ȝİȣțȩ�
İȟĮȚȡİĲȚțȒȢ�ʌȠȚȩĲȘĲȠȢ��H[WUD��

�ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ıĲȘșĮȓȦȞ��ȝİ�ȝȐȡȝĮȡȠ�ıțȜȘȡȩ�ȑȦȢ�İȟĮȚȡİĲȚțȐ�ıțȜȘȡȩ��ʌȐȤȠȣȢ���FP�țĮȚ
ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ����FP�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ȅȀȉȍ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����



ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

� ȆȠįȚȑȢ�ʌĮȡĮșȪȡȦȞ�Įʌȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ�ȆȠįȚȑȢ�ʌĮȡĮșȪȡȦȞ�Įʌȩ�ıțȜȘȡȩ���İȟĮȚȡİĲȚțȐ
ıțȜȘȡȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ�G� ���FP

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȆȠįȚȑȢ�ʌĮȡĮșȪȡȦȞ�Įʌȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ����FP��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ
ǼȉǼȆ��������������ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ĳȣıȚțȠȪȢ�ȜȓșȠȣȢ��

ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�ıȤȚıĲȠȪ�ȝĮȡȝȐȡȠȣ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�
ĲĮ�ȣȜȚțȐ�ȜİȚȩĲȡȚȥȘȢ��țĮȚ�țĮșĮȡȚıȝȠȪ��ĲĮ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲĮ�Ȓ�ȖİȞȚțȐ�țȠȞȚȐȝĮĲĮ
ıĲȡȫıİȦȢ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�țȠʌȒȢ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ��ȝȩȡĳȦıȘȢ�İȖțȠʌȒȢ��ʌȠĲĮȝȠȪ��țȐĲȦ�Įʌȩ�ĲȠ
İȟȑȤȠȞ�ȐțȡȠ��ȜİȚȩĲȡȚȥȘȢ��ıĲȡȫıȘȢ��ĮȡȝȠȜȠȖȒȝĮĲȠȢ�țĮȚ�țĮșĮȡȚıȝȠȪ�

2Ț�ĲȚȝȑȢ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȐȡșȡȠȣ�ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�ıİ�ȝȐȡȝĮȡȠ�ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ�ǺȑȡȠȚĮȢ��Ȝİȣțȩ�
İȟĮȚȡİĲȚțȒȢ�ʌȠȚȩĲȘĲȠȢ��H[WUD��

ȆȠįȚȑȢ�ʌĮȡĮșȪȡȦȞ�Įʌȩ��ȝȐȡȝĮȡȠ�ıțȜȘȡȩ���İȟĮȚȡİĲȚțȐ�ıțȜȘȡȩ��ʌȐȤȠȣȢ���FP�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

ǼȃǼȃǾȃȉǹ�ȆǼȃȉǼ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

� ȂʌĮȜțȠȞȠʌȠįȚȑȢ�ȝȒțȠȣȢ�ȑȦȢ������P��Įʌȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ�ʌȐȤȠȣȢ���FP

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȂʌĮȜțȠȞȠʌȠįȚȑȢ�ȝȒțȠȣȢ�ȑȦȢ������P�Įʌȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ����FP��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ
ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ĳȣıȚțȠȪȢ�ȜȓșȠȣȢ��

ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�ıȤȚıĲȠȪ�ȝĮȡȝȐȡȠȣ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�
ĲĮ�ȣȜȚțȐ�ȜİȚȩĲȡȚȥȘȢ��țĮȚ�țĮșĮȡȚıȝȠȪ��ĲĮ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲĮ�Ȓ�ȖİȞȚțȐ�țȠȞȚȐȝĮĲĮ
ıĲȡȫıİȦȢ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�țȠʌȒȢ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ��ȜİȚȩĲȡȚȥȘȢ��ıĲȡȫıȘȢ��ĮȡȝȠȜȠȖȒȝĮĲȠȢ�țĮȚ
țĮșĮȡȚıȝȠȪ�

2Ț�ĲȚȝȑȢ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȐȡșȡȠȣ�ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�ıİ�ȝȐȡȝĮȡȠ�ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ�ǺȑȡȠȚĮȢ��Ȝİȣțȩ�
İȟĮȚȡİĲȚțȒȢ�ʌȠȚȩĲȘĲȠȢ��H[WUD��

ȂʌĮȜțȠȞȠʌȠįȚȑȢ�Įʌȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ�ʌȐȤȠȣȢ����FP�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ��

ȉȇǿǹȃȉǹ�ȉȇǿǹ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������Ȇ

�

� ǻȚʌȜȠȓ�șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȠȓ���ȘȤȠȝȠȞȦĲȚțȠȓ���ĮȞĮțȜĮıĲȚțȠȓ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�/2:�(

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�������������

ǻȚʌȜȠȓ�șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȠȓ���ȘȤȠȝȠȞȦĲȚțȠȓ���ĮȞĮțȜĮıĲȚțȠȓ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ��/2:�(�ȝİ�ȤĮȝȘȜȒ
İțʌȠȝʌȒ�șİȡȝȚțȒȢ�ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮȢ���������RʌȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��ĮʌȩȤȡȦıȘȢ�
ȕĮșȝȠȪ�ĳȦĲȠįȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ�țĮȚ�ȕĮșȝȠȪ�ĳȦĲȠĮȞȐțȜĮıȘȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ
ǼȉǼȆ��������������ǻȚʌȜȠȓ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�ȝİ�İȞįȚȐȝİıȠ�țİȞȩ���ʌȜȒȡȦȢ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠȚ�ȝİ
İȜĮıĲȚțȐ�ʌĮȡİȝȕȪıȝĮĲĮ�țĮȚ�ıȚȜȚțȩȞȘ��ȆȜȒȡȘȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘ�İȡȖĮıȓĮ��ȝİ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ
ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�

�����������������������������������������`

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

ȆǼȃǾȃȉǹ�ȅȀȉȍ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����



ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�

� ȉĮȚȞȓİȢ�ȖȪȥȚȞİȢ��ȝʌȠȡȞĲȠȪȡİȢ��ʌȜȐĲȠȣȢ���FP

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȉĮȚȞȓİȢ�ȖȪȥȚȞİȢ��ȝʌȠȡȞĲȠȪȡİȢ��ʌȜȐĲȠȣȢ���FP��ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�įȚĮĲȠȝȒȢ��ȒĲȠȚ�ĲĮȚȞȓĮ
ȒȜȠȚ�ȖȚĮ�ȖȪȥȚȞĮ��ȣȜȚțȐ�İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ�țĮȚ�ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ
ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ��

ȆǼȃȉǼ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǻȅ�ǹ?Ǻ��

�

� ȆȜĮțȠıĲȡȫıİȚȢ�ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ��ȞȘıȓįȦȞ�ț�Ȝ�ʌ�

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȃȅǻȅ�����������

ȆȜĮțȩıĲȡȦıȘ�ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ��ȞȘıȓįȦȞ�țȜʌ��ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȩʌȜĮțİȢ�țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ������
įȚĮıĲȐıİȦȞ������[������P��ʌȐȤȠȣȢ���FP��ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȑȢ��ȝİ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ�ıĲȠȚȕȐįĮ�Įʌȩ
Ȝİȣțȩ�ĲıȚȝȑȞĲȠ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȆȜĮțȠıĲȡȫıİȚȢ��
ȜȚșȠıĲȡȫıİȚȢ�ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ�țĮȚ�ʌȜĮĲİȚȫȞ��

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
��Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ĲȦȞ�ĲıȚȝİȞĲȠʌȜĮțȫȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ
ıĲİȡȑȦıȘȢ�țĮȚ�ĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ�

��Ș�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȦȞ�ĲıȚȝİȞĲȠʌȜĮțȫȞ��Ș�ȑįȡĮıȘ�İʌȓ�ıĲȡȫıİȦȢ
ĮıȕİıĲȠĲıȚȝİȞĲȠ�țȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�ʌȐȤȠȣȢ�����������FP��ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȠȣ�Įʌȩ�ȑȞĮ�ȝȑȡȠȢ
ĮıȕȑıĲȘ��ʌȑȞĲİ�ȝȑȡȘ�țĮșĮȡȒȢ�ȐȝȝȠȣ�țĮȚ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ĮȞȐ�P��

��Ș�ĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠȝĮȡȝĮȡȠțȠȞȓĮ�ȝİ�Ȝİȣțȩ�ĲıȚȝȑȞĲȠ�ıİ�ĮȞĮȜȠȖȓĮ�����NJ
ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ĮȞȐ�P��ȝĮȡȝĮȡȠțȠȞȓĮȢ�țĮȚ�Ƞ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȦȞ�ĮȡȝȫȞ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ȑĲȠȚȝȘȢ�ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȢ�

ǻǼȀǹ�ȉȇǿǹ�Ȁǹǿ�ȅīǻȅȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǻȅ�ǹ?ī�����ǹ

�

� ȈȣȝʌȓİıȘ��įȚĮįȠȤȚțȒ��ʌİȡȚȠȤȒȢ�ȤȫȡȠȣ�ıĲȐșȝİȣıȘȢ�ȠȤȘȝȐĲȦȞ�ȝİ�ȠįȠıĲȡȦĲȒȡĮ�

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȃǹȅǻȅ�����Ǻ

ȈȣȝʌȓİıȘ�įȚĮįȠȤȚțȒ�ʌİȡȚȠȤȒȢ�ȤȫȡȠȣ�ıĲȐșȝİȣıȘȢ�ȠȤȘȝȐĲȦȞ�ȝİ�ȠįȠıĲȡȦĲȒȡĮ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ
ĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�

ȉȚȝȒ�ıȣȝʌȓİıȘȢ�įȚĮįȠȤȚțȒ�ʌİȡȚȠȤȒȢ�ȤȫȡȠȣ�ıĲȐșȝİȣıȘȢ�ȠȤȘȝȐĲȦȞ�ȝİ�ȠįȠıĲȡȦĲȒȡĮ�

���ȀĮĲ
ĮʌȠțȠʌȒ

ȉȇǿǹȀȅȈǿǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������
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ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?������Ȇ

�

� ǹȡȝȠțȐȜȣʌĲȡĮ�ĮȡȝȫȞ�İȪȡȠȣȢ����PP

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ǹȡȝȠțȐȜȣʌĲȡĮ�ȖȚĮ�ıĳȡȐȖȚıȘ�țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ�țĮȚ�ȠȡȚȗȩȞĲȚȦȞ�ĮȡȝȫȞ�ȝİ�ȖİȞȚțȐ
ȝȠȡĳȠʌȠȚȘȝȑȞĮ�ȣȜȚțȐ�ȝİ�ʌȡȠĳȓȜ�Įʌȩ�ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ�țĮȚ�İȜĮıĲȚțȐ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ��ȉ�Ȇ�ĲȘȢ
ȝİȜȑĲȘȢ��ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓĲȩʌȠȣ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ
ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ�

�Ȝ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ��ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠȣ�ĮȡȝȠțȐȜȣʌĲȡȠȣ�

ǻǼȀǹ�ȅȀȉȍ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?������Ȇ

�

� ǼʌȚțȐȜȣȥȘ�ıĲİȖȐıĲȡȦȞ�ȝİ�ĮțȡȣȜȚțȐ�ĳȪȜȜĮ�SOH[LJODVV

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ǼʌȚțȐȜȣȥȘ�ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�ıĲİȖȐıĲȡȦȞ��ıĲȚȢ�İȚıȩįȠȣȢ�ĲȠȣ�ȚıȩȖİȚȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ��ıĲȠȣȢ
İȟȫıĲİȢ�ĲȦȞ�įȚĮȝİȡȚıȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ıĲĮ�įȪȠ�țȜȚȝĮțȠıĲȐıȚĮ�ĲȠȣ�ıȣȖțȡȠĲȒȝĮĲȠȢ�ȝİ�ĮțȡȣȜȚțȐ
ĳȪȜȜĮ�SOH[LJODVV��ʌȐȤȠȣȢ��PP�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ�ıĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ��ĲĮ�ȠʌȠȓĮ
ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȣʌȐȡȤȠȣıĮ�ȣʌȠįȠȝȒ�ȝİ�ĲĮ�İȚįȚțȐ�ıĲȠȚȤİȓĮ�ʌȠȣ�ıȣȞȚıĲȐ�Ƞ
ʌȡȠȝȘșİȣĲȒȢ�ĲȦȞ�ĳȪȜȜȦȞ�
ȆȜȒȡȦȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘ�İȡȖĮıȓĮ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ıĲİȡȑȦıȘȢ��ȝİ�ȩȜĮ�ĲĮ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ĲĮ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�țĮȚ�ĲȠȞ
İȟȠʌȜȚıȝȩ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�

ȆǼȃǾȃȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?������Ȇ

�

� ǼʌȐȜİȚȥȘ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ�İȜĮıĲȠȝİȡȒ�ĮıĳĮȜĲȚțȐ�ȖĮȜĮțĲȫȝĮĲĮ
HVKDFRDW��țĮȚ�HVKDFRDW�

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ǼʌȐȜİȚȥȘ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ�ĮıĳĮȜĲȚțȐ�İȜĮıĲȠȝİȡȒ�ȖĮȜĮțĲȫȝĮĲĮ��HVKDFRDW�
ȝİ�ıȣȞȠȜȚțȒ�țĮĲĮȞȐȜȦıȘ�ȣȜȚțȠȪ��NJU�P��țĮȚ��HVKDFRDW��ȝİ�ıȣȞȠȜȚțȒȢ�țĮĲĮȞȐȜȦıȘ
ȣȜȚțȠȪ�����NJU�P���ĲȘȢ�ǼȈȋǹ�Ȓ�ȚıȠįȪȞĮȝȠ�İțĲİȜȠȪȝİȞȘ�İʌȓ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ
ȝİ�ȥȒțĲȡĮ�Ȓ�ȡȠȜȜȩ��ȒĲȠȚ�ĮıĳĮȜĲȚțȩ�ȣȜȚțȩ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�țĮșĮȡȚıȝȠȪ�ĲȘȢ
İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�țĮȚ�İʌĮȜİȓȥİȦȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�

7ȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

ǻȊȅ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�

� ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ�İʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠİȚįȒ�ȣȜȚțȐ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ǼʌȓıĲȡȦıȘ�ȝİ�ʌȡȠĮȞĮȝȚȖȝȑȞĮ�ĲıȚȝİȞĲȠİȚįȒ�ıĲİȖĮȞȦĲȚțȐ�ȣȜȚțȐ�İȞĲȩȢ�ıĳȡĮȖȚıȝȑȞȘȢ
ıȣıțİȣĮıȓĮȢ��țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ���������ȝİ�ıȒȝĮȞıȘ�&(���İțĲİȜȠȣȝȑȞȘ�İʌȓ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ
İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ȝİ�ȥȒțĲȡĮ�Ȓ�ȡȠȜȜȩ��ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȠȣ��ȣȜȚțȠȪ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�
Ƞ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�țĮȚ�ʌȜȪıȘ�ĲȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�İʌȓıĲȡȦıȘȢ�țĮȚ�Ș�İĳĮȡȝȠȖȒ�ĲȠȣ�ȣȜȚțȠȪ
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�İĳĮȡȝȠȖȒ
İȞȚıȤȣĲȚțȠȪ�ʌȡȩıĳȣıȘȢ��ĮıĲĮȡȚȠȪ���ıȣȝȕĮĲȠȪ�ȝİ�ĲȠ�ȣȜȚțȩ��ĮȞ�ĮȣĲȩ�ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ�Įʌȩ
ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ĲȠȣ�
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ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��ĲıȚȝİȞĲȠİȚįȠȪȢ�ȣȜȚțȠȪ��ȝİ�ȕȐıȘ�ĲȠ�ĮʌȩȕĮȡȠ�ĲȦȞ
ıȣıțİȣĮıȚȫȞ�ʌȠȣ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțĮȞ�ıĲȠ�ȑȡȖȠ�

ȆǼȃȉǼ�Ȁǹǿ�ǼȄǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

� ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�İȜĮıĲȠȝİȡİȓȢ�ȝİȝȕȡȐȞİȢ��ȝİȝȕȡȐȞȘ�Įʌȩ�ĮıĳĮȜĲȠ��
ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜȑȞȚȠ��$33���ȠʌȜȚıȝȑȞȘ�ȝİ�ȣĮȜȠʌȜȑȖȝĮĲĮ�Ȓ�ʌȠȜȣİıĲİȡȚțȑȢ�ȓȞİȢ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ǼʌȓıĲȡȦıȘ�ȝİ�İȜĮıĲȠȝİȡȒ�ȝİȝȕȡȐȞȘ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ������������
�ȈĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ�įȦȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ıĲİȖȫȞ�ȝİ�ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ�ȝİȝȕȡȐȞİȢ��

ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ȣȜȚțȫȞ��Ƞ�İʌȚȝİȜȒȢ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȘȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ��Ș�İʌȐȜİȚȥȘ�ȝİ�șİȡȝȒ�ȠȟİȚįȦȝȑȞȘ�ĮıĳĮȜĲȩțȠȜȜĮ��Ș
ĮȜȜȘȜȠțȐȜȣȥȘ�ĲȦȞ�ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ�ȜȦȡȓįȦȞ�ĲȘȢ�ıĲȡȫıȘȢ�țĮĲȐ����FP�țĮȚ�Ș�șİȡȝȠțȩȜȜȘıȘ
ıĲȚȢ�ĮʌȠȜȒȟİȚȢ��ȐțȡĮ���ıĲȚȢ�șȑıİȚȢ�įȚȑȜİȣıȘȢ�ıȦȜȘȞȫıİȦȞ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ıĲȚȢ�ĮțȝȑȢ�
ȖȦȞȓİȢ�țĮȚ�ıȣȞĮȡȝȠȖȑȢ��țĮȚ�ĮʌȠȜȒȟİȚȢ�

�ȂİȝȕȡȐȞȘ�Įʌȩ�ĮıĳĮȜĲȠ���ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜȑȞȚȠ��$33���ȠʌȜȚıȝȑȞȘ�ȝİ�ȣĮȜȠʌȜȑȖȝĮĲĮ�Ȓ
ʌȠȜȣİıĲİȡȚțȑȢ�ȓȞİȢ�
�������7ȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���țĮȜȣʌĲȠȝȑȞȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�

ǻǼȀǹ�ȉȇǿǹ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

� ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ıȣȞșİĲȚțȑȢ�ȝİȝȕȡȐȞİȢ��ȝİȝȕȡȐȞȘ�39&���3�ȝİ�İȞȓıȤȣıȘ�Įʌȩ
ıȣȞșİĲȚțȑȢ�ȓȞİȢ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ǼʌȓıĲȡȦıȘ�ȝİ�ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ�ȝİȝȕȡȐȞȘ��ıȣȖțȠȜȜȘȝȑȞȘ�ȝİ�ĮȣĲȠȖİȞȒ�șİȡȝȚțȒ�ıȣȖțȩȜȜȘıȘ�
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�

ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ�ĮȞĮȜȦıȓȝȦȞ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ
ʌȜȒȡȠȣȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ĲȘȢ�ȝİȝȕȡȐȞȘȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ
�������������ȈĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ�įȦȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ıĲİȖȫȞ�ȝİ�ȝİȝȕȡȐȞİȢ�39&��

�ȂİȝȕȡȐȞȘ�39&���3�ȝİ�İȞȓıȤȣıȘ�Įʌȩ�ıȣȞșİĲȚțȑȢ�ȓȞİȢ�

7ȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���țĮȜȣʌĲȠȝȑȞȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�

ǻǼȀǹ�ǼȄǿ�Ȁǹǿ�ǼȃǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

� īİȦȣĳȐıȝĮĲĮ�ȝȒ�ȣĳĮȞĲȐ��ȕȐȡȠȣȢ�����JU�P�

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȈĲȡȫıİȚȢ�ȖİȦȣĳȐıȝĮĲȠȢ�įȚĮȤȦȡȚıȝȠȪ�Ȓ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ��ȝȘ�ȣĳĮȞĲȠȪ��ıİ�ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ
șȑıİȚȢ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�

�īİȦȪĳĮıȝĮ�ȝȘ�ȣĳĮȞĲȩ�ȕȐȡȠȣȢ�����JU�P��

7ȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���țĮȜȣʌĲȠȝȑȞȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�

ǻȊȅ�Ȁǹǿ�ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����
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ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

� īİȦȣĳȐıȝĮĲĮ�ȝȒ�ȣĳĮȞĲȐ��ȕȐȡȠȣȢ�����JU�P�

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȈĲȡȫıİȚȢ�ȖİȦȣĳȐıȝĮĲȠȢ�įȚĮȤȦȡȚıȝȠȪ�Ȓ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ��ȝȘ�ȣĳĮȞĲȠȪ��ıİ�ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ
șȑıİȚȢ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�

�īİȦȪĳĮıȝĮ�ȝȘ�ȣĳĮȞĲȩ�ȕȐȡȠȣȢ�����JU�P��

7ȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���țĮȜȣʌĲȠȝȑȞȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�

ȉȇǿǹ�Ȁǹǿ�ǼȃǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

� ĭȡȐȖȝĮĲĮ�ȣįȡĮĲȝȫȞ�Įʌȩ�ıȣȞșİĲȚțȐ�ȣȜȚțȐ�ȝİ�ĳȪȜȜĮ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ�����
PP

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ǻȘȝȚȠȣȡȖȓĮ�ĳȡȐȖȝĮĲȠȢ�ȣįȡĮĲȝȫȞ�ȝİ�įȚȐıĲȡȦıȘ�ĳȪȜȜȦȞ�ıȣȞșİĲȚțȫȞ�ȣȜȚțȫȞ��ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�șȑıȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�

�Ȃİ�ĳȪȜȜĮ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ������PP�

7ȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���țĮȜȣʌĲȠȝȑȞȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�

ȆǼȃǾȃȉǹ�ȆǼȃȉǼ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?������Ȇ

�

� ȊʌİȡİȣıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ�ĲȪʌȠȣ�63/�Ȓ�ĮȞȐȜȠȖȠ�ıİ�ıțȣȡȩįİȝĮ�&�����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȊʌİȡİȣıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ�ĲȪʌȠȣ�63/�Ȓ�ĮȞȐȜȠȖȠ��ıİ�ıțȣȡȩįİȝĮ�&������țĮȚ�&�������ȖȚĮ�ĲȘ
ȝİȓȦıȘ�ĲȠȣ�ʌȠȡȫįȠȣȢ�ĲȘȞ�ĮȪȟȘıȘ�ĲȘȢ�İȡȖĮıȚȝȩĲȘĲĮȢ�țĮȚ�ĮȞĲȠȤȒȢ�ĲȠȣȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȘ
ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȒ�ĲȠȣȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��ȝİĲȡȠȪȝİȞȠ�ʌȡȩ�ĲȘȢ�įȚĮȜȪıİȦȢ�Ȓ�ĮȞĮȝȓȟİȦȢ�

Ǽȃǹ�Ȁǹǿ�Ȉǹȇǹȃȉǹ�ȆǼȃȉǼ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?������Ȇ�

�

� ȆȜȒȡȦıȘ�ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ�țĮȚ�țĮĲĮțȠȡȪĳȦȞ�ĮȡȝȫȞ�įȚĮıĲȠȜȒȢ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȆȜȒȡȦıȘ�ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ�țĮȚ�țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ�ĮȡȝȫȞ�įȚĮıĲȠȜȒȢ��ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ����PP�țĮȚ
İȜȐȤȚıĲȠȣ�ȕȐșȠȣȢ���ȑȦȢ���PP��ȠʌȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİ�įȠȝȚțȫȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ��ȝİ�İȜĮıĲȚțȒ�ĲĮȚȞȓĮ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ��țȠȡįȩȞȚ�ĮĳȡȫįȠȣȢ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ�ıİ�ȕȐșȠȢ�ȓıȠ�ȝİ�ĲȠ������ȑȦȢ������ĲȠȣ
ʌȜȐĲȠȣȢ�ĲȠȣ�ĮȡȝȠȪ�țĮȚ�ȩȤȚ�ȜȚȖȫĲİȡȠ�Įʌȩ��PP�țĮȚ�ıĳȡĮȖȚıĲȚțȒ�ȝĮıĲȓȤȘ�
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ��ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ������������
�ȈĳȡȐȖȚıȘ�ĮȡȝȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ȝİ�İȜĮıĲȠȝİȡȒ�ȣȜȚțȐ��

ȈĲȘȞ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ĮȡȝȠȪ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȝİȖĮȜȣĲȑȡȠȣ�ĲȦȞ����PP��Ș�ʌĮȡȠȪıĮ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįȠȢ
ʌȡȠıĮȡȝȩȗİĲĮȚ�ĮȞĮȜȠȖȚțȐ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ��ĮȡȝȠȪ�

ȉȇǿǹȃȉǹ�ȆǼȃȉǼ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����
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ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�

� ĬİȡȝȚțȒ�ĮʌȠȝȩȞȦıȘ�ȠȡȠĳȫȞ�țĮȚ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ�ĳȪȜȜĮ�įȚȠȖțȦȝȑȞȘȢ�ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ
ʌȐȤȠȣȢ����PP

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ�ȠȡȠĳȫȞ�țĮȚ�įȐʌİįȦȞ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ�ȝȠȞȦĲȚțȠȪ�ȣȜȚțȠȪ��ȝİ�ĳȪȜȜĮ�įȚȠȖțȦȝȑȞȘȢ
ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ��ȤȦȡȓȢ�ıĲİȡȑȦıȘ�ĮȣĲȫȞ��ȊȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ĬİȡȝȠȝȠȞȫıİȚȢ
įȦȝȐĲȦȞ��

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�

ǻǼȀǹ�ȉǼȈȈǼȇǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?������Ȇ�

�

� ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ�ĲȠȓȤȦȞ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ�Įʌȩ��İȟȘȜĮıȝȑȞȘ�ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ�ʌȐȤȠȣȢ����PP

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ�ĲȠȓȤȦȞ��ȠʌȠĮıįȒʌȠĲİ�įȚȐĲĮȟȘȢ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ�Įʌȩ�İȟȘȜĮıȝȑȞȘ
ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ�ĲȪʌȠȣ�:$//0$7(�'2:��ʌȐȤȠȣȢ����PP��ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ�ıĲİȡȑȦıȘ�ĮȣĲȫȞ��ȊȜȚțȐ
İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ
�������������ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ�İȟȦĲİȡȚțȫȞ�ĲȠȓȤȦȞ��

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�

ǻǼȀǹ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�

� ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ�Įʌȩ�İȟȘȜĮıȝȑȞȘ
ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ�ʌȐȤȠȣȢ����PP

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ʌȤ�įȠțȠȓ��ıĲȪȜȠȚ���ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ıȤȒȝĮĲȠȢ��ȝİ
ʌȜȐțİȢ�Įʌȩ�ĮĳȡȫįȘ�İȟȘȜĮıȝȑȞȘ�ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ�ʌȐȤȠȣȢ���PP��ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ�ıĲİȡȑȦıȘ
ĮȣĲȫȞ�

ȊȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ
ǼȉǼȆ��������������ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ�İȟȦĲİȡȚțȫȞ�ĲȠȓȤȦȞ��

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�

ǻȍǻǼȀǹ�Ȁǹǿ�ȉȇǿǹȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?������Ȇ

�

� ȂȩȞȦıȘ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ�ȖȡĮĳȚĲȠȪȤĮȢ�įȚȠȖțȦȝȑȞȘȢ�ʌȠȜȣıĲȣȡȓȞȘȢ��ĲȪʌȠȣ�(36���
*5(<�ʌȐȤȠȣȢ����PP

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȂȩȞȦıȘ�ȠȡȠĳȫȞ�țĮȚ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ�ȖȡĮĳȚĲȠȪȤĮȢ�ʌȠȜȣıĲȣȡȓȞȘȢ�(36����*5(<��ʌȐȤȠȣȢ
���PP��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ��ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ�ıĲİȡȑȦıȘ�ĮȣĲȫȞ��ȒĲȠȚ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ
ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�

ǻǼȀǹ�ǼȄǿ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����



ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǻȅ�ǹ?Ǻ��

�

� ǹʌȠıĲȡĮȖȖȓıİȚȢ�ȝİ�ȖİȦıȣȞșİĲȚțȐ�ĳȪȜȜĮ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ǹʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ�ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ�Ȓ�İʌȚțȜȚȞȫȞ�İįĮĳȚțȫȞ�ıĲȡȫıİȦȞ�Ȓ�țĮĲĮțȠȡȪĳȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ
įȠȝȚțȫȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ȝİ�ȖİȦıȣȞșİĲȚțȩ�ĳȪȜȜȠ�ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȠ�Įʌȩ�įȚĮʌİȡĮĲȩ�ʌȣȡȒȞĮ�Įʌȩ
ĲȡȚıįȚȐĲĮĲȠ�ʌȜȑȖȝĮ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ�ȣȥȘȜȒȢ�ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ��+'3(��Ȓ�ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜİȞȓȠȣ�
ȝİĲĮȟȪ�įȪȠ�ȝȒ�ȣĳĮȞĲȫȞ�ȖİȦȣĳĮıȝȐĲȦȞ��ıȣȖțȠȜȜȘȝȑȞȦȞ�İȞ�șİȡȝȫ�ıĲȠ�İȡȖȠıĲȐıȚȠ��ȑĲȠȚȝȠ
ʌȡȠȧȩȞ���ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǹʌȠıĲȡĮȖȖȓıİȚȢ
İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ�ȖİȦıȣȞșİĲȚțȐ�ĳȪȜȜĮ��

ȉȠ�ȖİȦȪĳĮıȝĮ�șĮ�İȓȞĮȚ�İȞİȡȖȠȪȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ʌȩȡȦȞ�����PP�țĮĲȐ�Ǽȃ�,62�������țĮȚ�ȝȚĮ
İț�ĲȦȞ�įȪȠ�ıĲȡȫıİȦȞ�șĮ�ʌȡȠİȟȑȤİȚ�țĮĲȐ�����PP�Įʌȩ�ĲȠȞ�ʌȣȡȒȞĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ıȪȞįİıȘ�ĲȦȞ
ʌĮȡĮțİȚȝȑȞȦȞ�ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȫȞ�ĳȪȜȜȦȞ�

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
��Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��Ș�ʌȡȠıțȩȝȚıȘ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�țĮȚ�ȠȚ�ʌȜȐȖȚİȢ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�ĲȦȞ
ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȫȞ�ĳȪȜȜȦȞ

��ĲĮ�İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ�țĮȚ�ȝȑıĮ�ıĲİȡȑȦıȘȢ�țĮȚ�ıȪȞįİıȘȢ�ʌȠȣ�ıȣȞȚıĲȐ�Ƞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒȢ�ĲȦȞ
ȖİȦıȣȞșİĲȚțȫȞ�ĳȪȜȜȦȞ

��ĲȠ�ʌȡȠıȦʌȚțȩ��Ƞ�İȟȠʌȜȚıȝȩȢ�țĮȚ�ĲĮ�ȝȑıĮ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ

��Ș�įȚȐıĲȡȦıȘ��Ș�ıȪȞįİıȘ�țĮȚ�Ș�ıĲİȡȑȦıȘ�ĲȦȞ�ĳȪȜȜȦȞ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ȠȚ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ
įȚĮȝȠȡĳȫıİȚȢ�ĲȦȞ�ȐțȡȦȞ��ıȪȞįİıȘ�ȝİ�ıȦȜȒȞİȢ�ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ�țȜʌ�

��ȠȚ�ĮʌȠȝİȚȫıİȚȢ�țĮȚ�İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ�ĲȦȞ�ĳȪȜȜȦȞ

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�
ǼǿȀȅȈǿ�Ȁǹǿ�ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȊǻȇ�ǹ?��������

�

� 7ıȚȝİȞĲȠıȦȜȒȞİȢ�įȚȐĲȡȘĲȠȚ�ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȦȞ�ǼıȦĲİȡȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ����PP

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȃȅǻȅ�����������

ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�įȚĮĲȡȒĲȦȞ�ıȦȜȒȞȦȞ�ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ�țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ�������ȝİ
ȠʌȑȢ�įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞİȢ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ�ĲȦȞ�ıȦȜȒȞȦȞ�ıĲȠ�İȡȖȠıĲȐıȚȠ��įȚĮȝȩȡĳȦıȘ
ȐțȡȦȞ�ĲȪʌȠȣ�ĲȩȡȝȠȣ���İȞĲȠȡȝȓĮȢ��2JHH�SLSHV���ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ�ʌİʌȜĮĲȣıȝȑȞȘ�ȕȐıȘ
ȑįȡĮıȘȢ�

ȅȚ�ȜȠȚʌȑȢ�İȡȖĮıȓİȢ�İȡȖĮıȓİȢ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ�ĲȠȣ�ȖȡĮȝȝȚțȠȪ�ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȠȣ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ
ĲȘȞ�ĲȣʌȚțȒ�įȚĮĲȠȝȒ�ʌȠȣ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ��ȕȐıȘ�ȑįȡĮıȘȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�
ȖİȦȪĳĮıȝĮ�ʌİȡȚȕȠȜȒȢ��ȣȜȚțȩ�ĳȓȜĲȡȠȣ�țȜʌ��ĲȚȝȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ�ȝİ�ȕȐıȘ�ĲĮ
ȠȚțİȓĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ�ȖȡĮȝȝȚțȠȪ�ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȠȣ�

�ǼıȦĲİȡȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ����PP�

ȉȚȝȒ�ȖȚĮ�ȑȞĮ�ȝȑĲȡȠ�ȝȒțȠȣȢ��ȝȝ��ĮȖȦȖȠȪ�Įʌȩ�ĲıȚȝİȞĲȠıȦȜȒȞĮ�ʌȜȒȡȦȢ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠ
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ĮȞȦĲȑȡȦ�

ǼǿȀȅȈǿ�ȅȀȉȍ�Ȁǹǿ�ȅīǻȅȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����



ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȆȇȈ�����

�

� ȆȜȒȡȦıȘ�ȞȘıȓįȦȞ�țȜʌ�ȤȫȡȦȞ�įȚĮ�țȘʌĮȓȠȣ�ȤȫȝĮĲȠȢ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȆȇȈ�����������

ȆȜȒȡȦıȘ�ȞȘıȓįȦȞ�țȜʌ�ȤȫȡȦȞ�įȚĮ�țȘʌĮȓȠȣ�ȤȫȝĮĲȠȢ��
�ĮȞȐ��P���ĲȠʌȠșİĲȠȣȝȑȞȠȣ��țȘʌĮȓȠȣ�ȤȫȝĮĲȠȢ��ȝİĲȡȠȣȝȑȞȠȣ�İʌ
�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ
ĲȠȣ��ȑȡȖȠȣ��țĮȚ�ȝİ�țĮĲĮȝȑĲȡȘıȘ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ʌȠȣ�įȚĮıĲȡȫșȘțİ�ȝİ�țȘʌĮȓȠ�ȤȫȝĮ�țĮȚ
ĲȠȣ�ȝȑıȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ�įȚĮıĲȡȫıİȦȢ�ĮȣĲȠȪ��
ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țȘʌĮȓȠȣ�ȤȫȝĮĲȠȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȦȞ�ȑȡȖȦȞ��įȚȐıĲȡȦıȘ�țĮȚ�İȜĮĳȡȐ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�
���P��

ǻǼȀǹ�ǼȄǿ�Ȁǹǿ�ǼȃȃǼǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȆȇȈ�Ȉȉ������

�

� ǱȡįİȣıȘ�ĳȣĲȫȞ�ȝİ�İʌȓȖİȚȠ�Ȓ�ȣʌȩȖİȚȠ�ıȪıĲȘȝĮ�ȐȡįİȣıȘȢ��ĮȣĲȠȝĮĲȠʌȠȚȘȝȑȞȠ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȆȇȈ�����������

ǱȡįİȣıȘ�ĳȣĲȠȪ�ȝİ�İʌȓȖİȚȠ�Ȓ�ȣʌȩȖİȚȠ�ıȪıĲȘȝĮ�ȐȡįİȣıȘȢ��ĮȣĲȠȝĮĲȠʌȠȚȘȝȑȞȠ���ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ�ĲȘȞ�ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ƞ�ȑȜİȖȤȠȢ
ĲȠȣ�ʌȠĲȓıȝĮĲȠȢ�țĮȚ�Ș�ıȣȞĲȒȡȘıȘ�ĲȠȣ�İʌȓȖİȚȠȣ�įȚțĲȪȠȣ��ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�țȜȓıȘ
İįȐĳȠȣȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�

ǼȃȃǼǹ�ȋǿȁǿȅȈȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȆȇȈ�Ȉȉ������

�

� ǱȡįİȣıȘ�ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ�ȝİ�İțĲȠȟİȣĲȒȡİȢ��ĮȣĲȠȝĮĲȠʌȠȚȘȝȑȞȠ�ıȪıĲȘȝĮ�

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȆȇȈ�����������

ǹȡįİȣıȘ�ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ�ȝİ�İțĲȠȟİȣĲȒȡİȢ�ĮȣĲȠȝĮĲȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣ�ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ
ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ƞ�ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȩȢ�
Ƞ�ȑȜİȖȤȠȢ�ĲȠȣ�ʌȠĲȓıȝĮĲȠȢ�țĮȚ�Ș�ıȣȞĲȒȡȘıȘ�ĲȠȣ�įȚțĲȪȠȣ�ȐȡįİȣıȘȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ıĲȡȑȝȝĮ��ıĲȡ��

Ǽȃǹ�Ȁǹǿ�ǼȃǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȆȇȈ�ī��

�

� īİȞȚțȒ�ȝȩȡĳȦıȘ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�İįȐĳȠȣȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĳȪĲİȣıȘ�ĳȣĲȫȞ�Ȓ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ
ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȆȇȈ�����������

ǹʌȠțȠȝȚįȒ�ʌȜİȠȞĮȗȩȞĲȦȞ�ȤȦȝȐĲȦȞ��țĮșȐȡȚıȝĮ��ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ�țĮȚ�ĮʌȠțȠȝȚįȒ�țȐșİ
ȐȤȡȘıĲȠȣ�ȣȜȚțȠȪ��ʌȑĲȡİȢ��ȣʌȠȜİȓȝȝĮĲĮ�ȡȚȗȫȞ��țȜĮįȚȐ�țȜʌ���ĮȞĮȝȩȤȜİȣıȘ�ĲȘȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȝİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȝȑıȠ��ȖİȞȚțȒ�ȚıȠʌȑįȦıȘ�ĲȦȞ�ȤȫȡȦȞ�țĮȚ�ȖİȞȚțȒ�ȝȩȡĳȦıȘ�ĲȠȣ
ĮȞȐȖȜȣĳȠȣ�ĲȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ĲȠȣ�İįȐĳȠȣȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĳȪĲİȣıȘ�ĳȣĲȫȞ�Ȓ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ
ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ�ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ�

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȠȣ�İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ��ĲȦȞ
ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�İȡȖĮȜİȓȦȞ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ�ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ıĲȡȑȝȝĮ��ıĲȡ��

ǼȀǹȉȅȃ�ȆǼȃȉǼ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������



ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȆȇȈ�ī��

�

� ǹȞȐȝȚȟȘ�țȘʌİȣĲȚțȠȪ�ȤȫȝĮĲȠȢ�țĮȚ�ȐȝȝȠȣ�ʌȠĲĮȝȠȪ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȆȇȈ�����������

ǼȡȖĮıȓĮ�ĮȞȐȝȚȟȘȢ�țȘʌİȣĲȚțȠȪ�ȤȫȝĮĲȠȢ�țĮȚ�ȐȝȝȠȣ�ʌȠĲĮȝȠȪ�Ȓ�ȤİȚȝȐȡȡȠȣ�ıİ�ȤȫȡȠ�ȑȟȦ�Įʌȩ
ĲȘȞ�țȠȞȓıĲȡĮ�țĮȚ�ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣ�ʌĮȡĮȖȠȝȑȞȠȣ�ȝȓȖȝĮĲȠȢ�ıĲȚȢ�șȑıİȚȢ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ�������������

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȠȣ�İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ
ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ��ĲȦȞ�ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�İȡȖĮȜİȓȦȞ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ
ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ�ĲȘȢ�İȡȖĮıȓĮȢ��Ǿ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȠȣ�țȘʌİȣĲȚțȠȪ�ȤȫȝĮĲȠȢ�țĮȚ�ĲȘȢ�ȐȝȝȠȣ
ʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

Ǽȃǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȆȇȈ�ī��

�

� ǻȚȐıĲȡȦıȘ�ȣȜȚțȫȞ��ıĲȘȞ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȘȢ�țȠȞȓıĲȡĮȢ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȆȇȈ�����������

ǿıȠʌĮȤȒȢ�įȚȐıĲȡȦıȘ�ıĲȘȞ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȘȢ�țȠȞȓıĲȡĮȢ�țȘʌİȣĲȚțȠȪ�ȤȫȝĮĲȠȢ�Ȓ�ȐȝȝȠȣ�Ȓ
ȝȓȖȝĮĲȠȢ�țȘʌİȣĲȚțȠȪ�ȤȫȝĮĲȠȢ���ȐȝȝȠȣ�ʌȠȣ�ȑȤȠȣȞ�ȝİĲĮĳİȡșİȓ�țĮȚ�ĮʌȠĲİșİȓ�ıİ�ıȦȡȠȪȢ
ıİ�įȚȐĳȠȡĮ�ıȘȝİȓĮ�ĲȘȢ�țȠȞȓıĲȡĮȢ��ıĲȘȞ�ĮȡȤȒ�ȝİȞ�ȝİ�ȚıȠʌİįȦĲȒȡĮ�țĮȚ�ıĲȘȞ�ĲİȜȚțȒ
ĳȐıȘ��ȩʌȠȣ�ȤȡİȚĮıĲİȓ���ȤİȚȡȠȞĮțĲȚțȐ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�țĮĲĮȜȜȒȜȦȞ�İȡȖĮȜİȓȦȞ��ĲıȠȣȖțȡȐȞİȢ��
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ�������������

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȠȣ�İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ
ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ��ĲȦȞ�ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�İȡȖĮȜİȓȦȞ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ
ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ�ĲȘȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

ǼǿȀȅȈǿ�ȆǼȃȉǼ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȆȇȈ�ǻ����

�

� ǻȑȞįȡĮ��țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�ǻ�

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȆȇȈ�����������

ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȜȜȦʌȚıĲȚțȫȞ�įȑȞįȡȦȞ�ȝİ�ĲȚȢ�įĮʌȐȞİȢ�ıȣıțİȣĮıȓĮȢ��ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘȢ�țĮȚ
ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ıĲȠȞ�ĲȩʌȠ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ĲȣȤȩȞ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ�ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ�țĮȚ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ�ıĲȠ
ĳȣĲȫȡȚȠ�ĲȠȣ�İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ��ʌȜĮȖȓȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȫȞ��ĲȣȤȩȞ�ĮʌȦȜİȚȫȞ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�
ĲȚȢ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȠȣ�İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ�țĮȚ�ȝȑıȦȞ�ʌȠȣ�șĮ�ĮʌĮıȤȠȜȘșȠȪȞ��țĮșȫȢ
țĮȚ�ȩʌȠȚĮ�ȐȜȜȘ�įĮʌȐȞȘ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�įȚĮĲȒȡȘıȘ�ĲȦȞ�įȑȞįȡȦȞ�ıİ�ĮȡȓıĲȘ
țĮĲȐıĲĮıȘ�ȝȑȤȡȚ�țĮȚ�ĲȘ�ĳȪĲİȣıȒ�ĲȠȣȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ
ǼȉǼȆ�������������

�ȃǹȆȇȈ�ǻ�������ǻȑȞįȡĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ��ǻ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�

ȉȇǿǹ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����
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ǹ�ȉ� ���

ǱȡșȡȠ ȃǹȆȇȈ�ǻ����

�

� ĬȐȝȞȠȚ��țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�Ĭ�

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȆȇȈ�����������

ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȜȜȦʌȚıĲȚțȫȞ�șȐȝȞȦȞ�ȝİ�ĲȚȢ�įĮʌȐȞİȢ�ıȣıțİȣĮıȓĮȢ��ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘȢ�țĮȚ
ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ıĲȠȞ�ĲȩʌȠ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ĲȣȤȩȞ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ�ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ�țĮȚ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ�ıĲȠ
ĳȣĲȫȡȚȠ�ĲȠȣ�İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ��ʌȜĮȖȓȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȫȞ��ĲȣȤȩȞ�ĮʌȦȜİȚȫȞ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�
ĲȚȢ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȠȣ�İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ�țĮȚ�ȝȑıȦȞ�ʌȠȣ�șĮ�ĮʌĮıȤȠȜȘșȠȪȞ��țĮșȫȢ
țĮȚ�ȩʌȠȚĮ�ȐȜȜȘ�įĮʌȐȞȘ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�įȚĮĲȒȡȘıȘ�ĲȦȞ�șȐȝȞȦȞ�ıİ�ĮȡȓıĲȘ
țĮĲȐıĲĮıȘ�ȝȑȤȡȚ�țĮȚ�ĲȘ�ĳȪĲİȣıȒ�ĲȠȣȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ
ǼȉǼȆ�������������

�ȃǹȆȇȈ�ǻ�������ĬȐȝȞȠȚ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ��Ĭ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�

ǻȊȅ�Ȁǹǿ�ȉȇǿǹȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� ���

ǱȡșȡȠ ȃǹȆȇȈ�Ǽ����

�

� ǱȞȠȚȖȝĮ�ȜȐțțȦȞ�ıİ�ȤĮȜĮȡȐ�İįȐĳȘ�ȝİ�İȡȖĮȜİȓĮ�ȤİȚȡȩȢ��įȚĮıĲȐıİȦȞ�������ȋ������ȋ
�����P

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȆȇȈ�����������

$ȞȠȚȖȝĮ�ȜȐțțȦȞ�ıİ�ȤĮȜĮȡȩ�ȑįĮĳȠȢ��ȝİ�İȡȖĮȜİȓĮ�ȤİȚȡȩȢ��țĮșȫȢ�țĮȚ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�țĮȚ
ĮʌȠțȠȝȚįȒ�ĲȦȞ�ȣʌȠȜİȚȝȝȐĲȦȞ�ȡȚȗȫȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�ĮȤȡȒıĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ
ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȩȜİȢ�ȠȚ
įĮʌȐȞİȢ�ĲȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȠȣ�İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ��İȡȖĮȜİȓȦȞ�țĮȚ�ȝȑıȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
ʌȜȒȡȘ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȘȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�

�ȃǹȆȇȈ�Ǽ�������ǹȞȠȚȖȝĮ�ȜȐțȦȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�������ȋ������ȋ������P
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�

ǼȄǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� ���

ǱȡșȡȠ ȃǹȆȇȈ�Ǽ����

�

� ǱȞȠȚȖȝĮ�ȜȐțțȦȞ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�İțıțĮʌĲȚțȠȪ�ȝȘȤĮȞȒȝĮĲȠȢ��įȚĮıĲȐıİȦȞ�������ȋ������ȋ
�����P

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȆȇȈ�����������

ǱȞȠȚȖȝĮ�ȜȐțțȦȞ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�İțıțĮʌĲȚțȠȪ�ȝȘȤĮȞȒȝĮĲȠȢ��țĮșȫȢ�țĮȚ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�țĮȚ
ĮʌȠțȠȝȚįȒ�ĲȦȞ�ȣʌȠȜİȚȝȝȐĲȦȞ�ȡȚȗȫȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�ĮȤȡȒıĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ
ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȩȜİȢ�ȠȚ
įĮʌȐȞİȢ�ĲȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȠȣ�İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ��İȡȖĮȜİȓȦȞ�țĮȚ�ȝȑıȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ�ĲȘȢ�İȡȖĮıȓĮȢ

�ȃǹȆȇȈ�Ǽ�������ǹȞȠȚȖȝĮ�ȜȐțȦȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�������ȋ������ȋ������P
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�

Ǽȃǹ�Ȁǹǿ�Ȉǹȇǹȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� ���

ǱȡșȡȠ ȃǹȆȇȈ�Ǽ����

�

� ĭȪĲİȣıȘ�ĳȣĲȫȞ�ȝİ�ȝʌȐȜĮ�ȤȫȝĮĲȠȢ�ȩȖțȠȣ��������������OW

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȆȇȈ�����������

ĭȪĲİȣıȘ�ĳȣĲȫȞ�ȝİ�ȝʌȐȜĮ�ȤȫȝĮĲȠȢ�ȩȖțȠȣ��������������OW��įȘȜĮįȒ��ĳȪĲİȣıȘ�ȝİ�ıȦıĲȒ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣ�ĳȣĲȠȪ�ıĲȠ�ȜȐțțȠ�ȝȑȤȡȚ�ĲȠ�ȜĮȚȝȩ�ĲȘȢ�ȡȓȗĮȢ��ȖȑȝȚıȝĮ�ĲȠȣ�ȜȐțțȠȣ�ȝȑȤȡȚ
ĲȘȞ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȠȣ�İįȐĳȠȣȢ��ʌȐĲȘȝĮ�ĲȠȣ�ȤȫȝĮĲȠȢ�ȝȑıĮ�ıĲȠ�ȜȐțțȠ�ĳȪĲİȣıȘȢ���ȜȓʌĮȞıȘ
țĮȚ�ıȤȘȝĮĲȚıȝȩȢ�ȜİțȐȞȘȢ�ȐȡįİȣıȘȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ
������������
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ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�Ș�ĮȟȓĮ�ĲȠȣ�ȜȚʌȐıȝĮĲȠȢ�țĮȚ�ĲȠȣ�ȞİȡȠȪ�țĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ
ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘȢ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ʌȠȣ�șĮ�ʌȡȠțȪȥȠȣȞ�Įʌȩ�ĲȘ�ĳȪĲİȣıȘ��ʌȑĲȡİȢ��ıĮțȠȪȜİȢ
�ʌȑĲȡİȢ��ıĮțȠȪȜİȢ��įȠȤİȓĮ�țȜʌ��
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ΓΕΣ/∆ΥΠΠΕ  Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ 8 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΥΜΝΟ 

  Θέση: ΚΑΛΥΜΝΟΣ 
 

Τιµολόγιο Μελέτης  
 

Ηµεροµηνία :    14/2/2019  
 

A.T.: 001  
 
ΑΤΟΕ 2124  Εκσκαφή τάφρων ηµιβραχώδης ως εν 2122, αλλά διά χρήσεως 

µηχανικών µέσων   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2124  100,00%  
 
      Εκσκαφή τάφρων ηµιβραχώδης ως εν 2122, αλλά διά χρήσεως µηχανικών µέσων .    
( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝ∆ΕΚΑ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 11,89      
 

A.T.: 002  
 
ΑΤΟΕ 2162  Επίχωσις   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2162  100,00%  
 
      Επίχωσις διά προιόντων εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων διαµορφωµένων χώρων ή 
τµηµάτων αυτών, ων η µέση απόστασις από της θέσεως εξαγωγής των άνω προιόντων δεν 
υπερβαίνει τα 5,00 m, ήτοι έκριψις, διάστρωσις κατά στρώσεις έως 20 cm, κατάβρεγµα, συµπύκνωσις 
δια καταλλήλων µέσων (δονητικής πλακός κλπ) µέχρις επιτεύξεως του υπό της µελέτης 
καθοριζοµένου βαθµού συµπυκνώσεως.    
( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆Ω∆ΕΚΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 12,53      
 

A.T.: 003  
 
ΑΤΟΕ 7767.4  Χρωµατισµοί γενικώς σωληνώσεων 1 1/4 έως 2ins   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7767.4  100,00%  
 
      Χρωµατισµοί γενικώς σωληνώσεων , του άρθρου 7774 1 1/4 έως 2ins .    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 5,23      
 

A.T.: 004  
 
ΑΤΗΕ 8036.6  Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ∆ιαµέτρου 2 ins Πάχους 3,65 

mm  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  
 
      Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή 
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση 
µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως  ∆ιαµέτρου 2 ins Πάχους 3,65 mm  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 33,58      
 

A.T.: 005  
 
ΑΤΗΕ 8036.7  Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ∆ιαµέτρου 2 1/2 ins Πάχους 

3,65 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  
 
      Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή 
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση 
µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως  ∆ιαµέτρου 2 1/2 ins Πάχους 3,65 mm  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 40,89      
 

A.T.: 006  
 
ΑΤΗΕ 8037.1  Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο ∆ιαµέτρου 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 6  100,00%  
 
      Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο πλήρως τοποθετηµένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. 
Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως  ∆ιαµέτρου 1/2 ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 8,91      
 

A.T.: 007  
 
ΑΤΗΕ 8037.2  Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο ∆ιαµέτρου 3/4 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 6  100,00%  
 
      Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο πλήρως τοποθετηµένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. 
Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως  ∆ιαµέτρου 3/4 ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 10,96      
 

A.T.: 008  
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ΑΤΗΕ 8037.4  Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο ∆ιαµέτρου 1 1/4 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 6  100,00%  
 
      Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο πλήρως τοποθετηµένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. 
Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως  ∆ιαµέτρου 1 1/4 ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 17,71      
 

A.T.: 009  
 
ΑΤΗΕ 8037.6  Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο ∆ιαµέτρου 2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 6  100,00%  
 
      Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο πλήρως τοποθετηµένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. 
Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως  ∆ιαµέτρου 2 ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 31,02      
 

A.T.: 010  
 
ΑΤΗΕ 8038.2  Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή ∆ιαµέτρου 14/ 18 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 6  100,00%  
 
      Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής 
θερµάνσεως - κλιµατισµού. Συµπεριλαµβάνονται όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως και τα υλικά 
στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιµές 
πιέσεως και λειτουργίας  ∆ιαµέτρου 14/ 18 mm  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 22,73      
 

A.T.: 011  
 
ΑΤΗΕ 8038.3  Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή ∆ιαµέτρου 18/ 22 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 6  100,00%  
 
      Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής 
θερµάνσεως - κλιµατισµού. Συµπεριλαµβάνονται όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως και τα υλικά 
στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιµές 
πιέσεως και λειτουργίας  ∆ιαµέτρου 18/ 22 mm  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 27,18      
 

A.T.: 012  
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ΑΤΗΕ 8038.7  Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή ∆ιαµέτρου 32/ 37 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 6  100,00%  
 
      Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής 
θερµάνσεως - κλιµατισµού. Συµπεριλαµβάνονται όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως και τα υλικά 
στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιµές 
πιέσεως και λειτουργίας  ∆ιαµέτρου 32/ 37 mm  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 31,63      
 

A.T.: 013  
 
ΑΤΗΕ 8038.11  Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή ∆ιαµέτρου 51/ 56 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 6  100,00%  
 
      Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής 
θερµάνσεως - κλιµατισµού. Συµπεριλαµβάνονται όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως και τα υλικά 
στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιµές 
πιέσεως και λειτουργίας  ∆ιαµέτρου 51/ 56 mm  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 44,44      
 

A.T.: 014  
 
ΑΤΗΕ 8041.7.2  Χαλκοσωλήνας Εξωτ. ∆ιαµέτρου 22 mm πάχους τοιχώµατος .... mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Χαλκοσωλήνας τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 
(απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι, ρακόρ, 
ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Εξωτ. ∆ιαµέτρου 22 mm 
πάχους τοιχώµατος .... mm  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 17,47      
 

A.T.: 015  
 
ΑΤΗΕ 8063  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως οµβρίων υδάτων (υδρορρόη) 

ορθογωνικής διατοµής6 Χ 10 cm από σκληρό P.V.C.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως οµβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατοµής 6 Χ 10 
cm από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας διά 20 C µέχρι 4 atm µεγάλης µηχανικής και χηµικής 
αντοχής συµπεριλαµβανοµένων των υλικών συνδέσεων, στερεώσεως κλπ ως και της εργασίας 
πλήρους εγκαταστάσεως    
( 1 m )  Μέτρο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 10,51      
 

A.T.: 016  
 
ΑΤΗΕ 8064  Κεφαλή υδρορροής πλαστική µε εσχάρα   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Κεφαλή υδρορροής πλαστική µε εσχάρα , πλήρως τοποθετηµένη    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 16,24      
 

A.T.: 017  
 
ΑΤΗΕ 8066.1.4  Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ∆ιαστάσεων 30cm X 40cm 

και βάθος έως 0,50 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 10  100,00%  
 
      Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή οµβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε 
έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε σκυρόδεµα 200 kg τσιµέντου πάχους 10 cm δόµηση 
πλευρικών επιφανειών µε οπτοπλινθοδοµή πάχους 1 πλίνθου και τσιµεντοκονιάµατος 400 kg 
τσιµέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεµα του πυθµένα µισού τεµαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm τοµής 
ηµικυκλικής και σχήµατος ηµικυλινδρικού γιά διαµόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση µε 
τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, 
εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών  ∆ιαστάσεων 30cm X 40cm 
και βάθος έως 0,50 m  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 125,97      
 

A.T.: 018  
 
ΑΤΗΕ 8066.1.5  Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ∆ιαστάσεων 40cm X 50cm 

και βάθος έως 0,50 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 10  100,00%  
 
      Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή οµβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε 
έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε σκυρόδεµα 200 kg τσιµέντου πάχους 10 cm δόµηση 
πλευρικών επιφανειών µε οπτοπλινθοδοµή πάχους 1 πλίνθου και τσιµεντοκονιάµατος 400 kg 
τσιµέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεµα του πυθµένα µισού τεµαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm τοµής 
ηµικυκλικής και σχήµατος ηµικυλινδρικού γιά διαµόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση µε 
τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, 
εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών  ∆ιαστάσεων 40cm X 50cm 
και βάθος έως 0,50 m  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 151,86      
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A.T.: 019  
 
ΑΤΗΕ 8066.1.6  Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ∆ιαστάσεων 50cm X 60cm 

και βάθος έως 0,50 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 10  100,00%  
 
      Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή οµβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε 
έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε σκυρόδεµα 200 kg τσιµέντου πάχους 10 cm δόµηση 
πλευρικών επιφανειών µε οπτοπλινθοδοµή πάχους 1 πλίνθου και τσιµεντοκονιάµατος 400 kg 
τσιµέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεµα του πυθµένα µισού τεµαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm τοµής 
ηµικυκλικής και σχήµατος ηµικυλινδρικού γιά διαµόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση µε 
τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, 
εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών  ∆ιαστάσεων 50cm X 60cm 
και βάθος έως 0,50 m  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 178,82      
 

A.T.: 020  
 
ΑΤΗΕ 8066.1.7  Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ∆ιαστάσεων 60cm X 70cm 

και βάθος έως 0,50 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 10  100,00%  
 
      Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή οµβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε 
έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε σκυρόδεµα 200 kg τσιµέντου πάχους 10 cm δόµηση 
πλευρικών επιφανειών µε οπτοπλινθοδοµή πάχους 1 πλίνθου και τσιµεντοκονιάµατος 400 kg 
τσιµέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεµα του πυθµένα µισού τεµαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm τοµής 
ηµικυκλικής και σχήµατος ηµικυλινδρικού γιά διαµόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση µε 
τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, 
εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών  ∆ιαστάσεων 60cm X 70cm 
και βάθος έως 0,50 m  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΥΟ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 202,64      
 

A.T.: 021  
 
ΑΤΗΕ 8072  Καλύµµατα φρεατίων χυτoσιδηρά   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 29  100,00%  
 
      Καλύµµατα φρεατίων χυτoσιδηρά , πλήρως εγκατεστηµένα µε το ανάλογο παρέµβυσµα 
στεγανοποιήσεως    
( 1 Kg )  Χιλιόγραµµο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 1,76      
 

A.T.: 022  
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ΑΤΗΕ 8125.1.2  Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινηΜε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεοµένη 
µε σπείρωµα ∆ιαµέτρου 3/4 ins  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  

 
      Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, µε λυόµενο πώµα 
γιά επιθεώρηση του µηχανισµού της, δηλαδή βαλβίδα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως  ∆ιαµέτρου 3/4 ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 20,31      
 

A.T.: 023  
 
ΑΤΗΕ 8125.1.3  Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινηΜε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεοµένη 

µε σπείρωµα ∆ιαµέτρου 1 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, µε λυόµενο πώµα 
γιά επιθεώρηση του µηχανισµού της, δηλαδή βαλβίδα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως  ∆ιαµέτρου 1 ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 25,80      
 

A.T.: 024  
 
ΑΤΗΕ 8125.2.6  Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεοµένη 

µε φλάντζες ∆ιαµέτρου 50 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, µε λυόµενο πώµα 
γιά επιθεώρηση του µηχανισµού της, δηλαδή βαλβίδα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως.Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεοµένη µε φλάντζες  ∆ιαµέτρου 50 mm  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 44,10      
 

A.T.: 025  
 
ΑΤΗΕ 8129.2  Αυτόµατη δικλίδα αερισµού (µίκα, κεφαλή αερισµού) Αλουµινίου  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 1  100,00%  
 
      Αυτόµατη δικλίδα αερισµού (µίκα, κεφαλή αερισµού) , πλήρως τοποθετηµένη Αλουµινίου  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 33,02      
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A.T.: 026  
 
ΑΤΗΕ 8130  Συρµάτινη κεφαλή σωλήνα αερισµού (καπέλλο) µέχρι Φ 10 cm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 1  100,00%  
 
      Συρµάτινη κεφαλή σωλήνα αερισµού (καπέλλο) µέχρι Φ 10 cm πλήρως τοποθετηµένη    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 13,37      
 

A.T.: 027  
 
ΑΤΗΕ 8131.1.1  Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωµιωµένη Τύπου 

καµπάνας ∆ιαµέτρου 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωµιωµένη µε τα µικροϋλικά συνδέσεως και την 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Τύπου καµπάνας ∆ιαµέτρου 1/2 ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 18,23      
 

A.T.: 028  
 
ΑΤΗΕ 8131.2.1  Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωµιωµένη Τύπου 

γωνιακή ∆ιαµέτρου 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωµιωµένη µε τα µικροϋλικά συνδέσεως και την 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Τύπου γωνιακή ∆ιαµέτρου 1/2 ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 14,15      
 

A.T.: 029  
 
ΑΤΗΕ 8138.2.2  Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινοςεπιχρωµιωµένος κοινός µε 

προσθήκη και ροζέττα   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος µε τα µικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ  ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 72,04      
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A.T.: 030  
 
ΑΤΗΕ 8141.2.2  Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 

επιχρωµιωµένος τοποθετηµένος σε νιπτήρα - ∆ιαµέτρου 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  
 
      Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος δηλαδή 
αναµικτήρας και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως  τοποθετηµένος σε νιπτήρα - ∆ιαµέτρου 1/2 ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 60,62      
 

A.T.: 031  
 
ΑΤΗΕ 8141.3.2  Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 

επιχρωµιωµένος νεροχύτη - ∆ιαµέτρου 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  
 
      Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος δηλαδή 
αναµικτήρας και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως  νεροχύτη - ∆ιαµέτρου 1/2 ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 70,30      
 

A.T.: 032  
 
ΑΤΗΕ 8141.4.3  Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 

επιχρωµιωµένος  Με σταθερό και κινητό καταιονηστήρα Φ 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  
 
      Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος δηλαδή 
αναµικτήρας και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως   Με σταθερό και κινητό καταιονηστήρα Φ 1/2 ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 101,73      
 

A.T.: 033  
 
ΑΤΗΕ 8151.2  Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη , Χαµηλής πίεσης µε το δοχείο 

πλύσεως και τα εξαρτήµατά του,   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 14  100,00%  
 
      Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη , " Ευρωπαϊκού τύπου ", Χαµηλής πίεσης µε το δοχείο 
πλύσεως και τα εξαρτήµατά του, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου 
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων.   
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( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 192,13      
 

A.T.: 034  
 
ΑΤΗΕ 8160.2  Νιπτήρας πορσελάνης ∆ιαστ. 42 Χ 56 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 17  100,00%  
 
      Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης µε βαλβίδα χρωµέ ( σταγγιστήρα) πώµα µε άλυσο, σιφώνι χρωµέ 
Φ 1 1/4 ins στηρίγµατα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήµατα όπως και τα µικροϋλικά 
(µολυβδόκολλα, τσιµέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία  
∆ιαστ. 42 Χ 56 cm  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθµητικώς): 164,74      
 

A.T.: 035  
 
ΑΤΗΕ 8161.1.1  Λουτήρας χυτοσιδηρούς εσµαλτωµένος χωνευτού ή ελεύθερου τύπου 

Μήκους περίπου 1,60 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 16  100,00%  
 
      Λουτήρας χυτοσιδηρούς εσµαλτωµένος µε βαλβίδες εκροής και υπερχειλήσεως, πώµα κλπ 
δηλαδή λουτήρας και λοιπά γενικά εξαρτήµατα και υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως γιά λειτουργία  χωνευτού ή ελεύθερου τύπου Μήκους περίπου 1,60 m  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 328,48      
 

A.T.: 036  
 
ΑΤΗΕ 8165.2.3  Νεροχύτης χαλύβδινος ανοξείδωτος δύο σκαφών ∆ιαστάσεων περίπου 

35 Χ 40 X 20 cm, µήκους 1,80 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 17  100,00%  
 
      Νεροχύτης χαλύβδινος ανοξείδωτος δηλαδή νεροχύτης και λοιπά γενικά εξαρτήµατα και υλικά επί 
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως γιά λειτουργία δύο σκαφών ∆ιαστάσεων περίπου 35 Χ 40 
X 20 cm, µήκους 1,80 m  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 196,77      
 

A.T.: 037  
 
ΑΤΗΕ 8166.2  Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο δύο σκαφών   
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 17  100,00%  
 
      Σιφώνι νεροχύτου (µαρµάρινου ή ανοξείδοτου) από πολυαιθυλένιο µε όλα τα εξαρτήµατα, υλικά 
συγκολλήσεως, συνδέσεως και στηρίξεως και την εργασία εγκαταστάσεως και προσαρµογής στο 
δίκτυο αποχετεύσεως  δύο σκαφών   
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 42,57      
 

A.T.: 038  
 
ΑΤΗΕ 8168.2  Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ ∆ιαστάσεων 42 Χ 60 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  
 
      Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες µε κοµβία 
χρωµέ, µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως  ∆ιαστάσεων 42 Χ 60 cm  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 26,22      
 

A.T.: 039  
 
ΑΤΗΕ 8169.1.2  Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - µήκους 0,60 cm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  
 
      Εταζέρα νιπτήρα πλήρης δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως  πορσελάνης - µήκους 0,60 cm   
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 21,05      
 

A.T.: 040  
 
ΑΤΗΕ 8170.2  Ποτηριοθήκη πλήρης πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm µονή   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  
 
      Ποτηριοθήκη πλήρης δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως  
πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm µονή   
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 15,06      
 

A.T.: 041  
 
ΑΤΗΕ 8171.3  Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης ∆ιαστάσεων 15 Χ 15 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  
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      Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως  ∆ιαστάσεων 15 Χ 15 cm  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 15,06      
 

A.T.: 042  
 
ΑΤΗΕ 8172.1  Σαπωνοσπογγοθήκη πορσελάνης πλήρης ∆ιαστάσεων 30 Χ 15 cm µε 

χειρολαβή  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  
 
      Σαπωνοσπογγοθήκη πορσελάνης πλήρης δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως  ∆ιαστάσεων 30 Χ 15 cm µε χειρολαβή  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 23,53      
 

A.T.: 043  
 
ΑΤΗΕ 8175.2  Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη ∆ιπλό  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  
 
      Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη εντοιχισµένο, µε τα µικροϋλικά στερεώσεως και 
την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  ∆ιπλό  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 13,26      
 

A.T.: 044  
 
ΑΤΗΕ 8176.3.2  Πετσετοθήκη πορσελάνης - διπλή  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  
 
      Πετσετοθήκη πλήρης δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως  
πορσελάνης - διπλή  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 18,43      
 

A.T.: 045  
 
ΑΤΗΕ 8178.2.1  Χαρτοθήκη πλήρης πορσελάνης, διαστάσεων 15 Χ 15 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 14  100,00%  
 
      Χαρτοθήκη πλήρης δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως  
πορσελάνης, διαστάσεων 15 Χ 15 cm  
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( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 17,04      
 

A.T.: 046  
 
ΑΤΗΕ 8179.2  Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µε κάλυµµα χρώµατος λευκού  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 18  100,00%  
 
      Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µε κάλυµµα πλήρες δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία πλήρους τοποθετήσεως  χρώµατος λευκού  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 22,97      
 

A.T.: 047  
 
ΑΤΗΕ 8201.1.2  Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γοµώσεως 6 kg  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 19  100,00%  
 
      Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεώς του 
στον τοίχο πλήρως τοποθετηµένος, δηλάδή προµήθεια, µεταφορά και στήριξη  Γοµώσεως 6 kg  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 37,78      
 

A.T.: 048  
 
ΑΤΗΕ 8202.2  Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός Γοµώσεως 6 kg  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 19  100,00%  
 
      Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεώς 
του στον τοίχο πλήρως τοποθετηµένος, δηλάδή προµήθεια, µεταφορά και στήριξη Γοµώσεως 6 kg  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 69,68      
 

A.T.: 049  
 
ΑΤΗΕ 8219.4  Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα ακαθάρτων υδάτων Ονοµαστικής 

ισχύος 6,0 m3/h  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 21  100,00%  
 
      Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα ακαθάρτων υδάτων , γιά µανοµετρικό ύψος 10 m µε την 
σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη συνδέσεως προς την κατάθλιψη και κατάδυση πλήρες µε 
τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και στάσεώς του, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, 
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εγκατάσταση, σύνδεση προς δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία  Ονοµαστικής ισχύος 6,0 m3/h  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 721,29      
 

A.T.: 050  
 
ΑΤΗΕ 8431.1.1  Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα ∆ίστηλα αξονικού ύψους 905 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 26  100,00%  
 
      Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία πλήρως 
εγκατεστηµένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγµατα τοίχου ή δαπέδου και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
εγκαταστάσεως  ∆ίστηλα αξονικού ύψους 905 mm  
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 42,43      
 

A.T.: 051  
 
ΑΤΗΕ 8431.3.2  Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα Τετράστηλα αξονικού ύψους 655 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 26  100,00%  
 
      Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία πλήρως 
εγκατεστηµένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγµατα τοίχου ή δαπέδου και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
εγκαταστάσεως  Τετράστηλα αξονικού ύψους 655 mm  
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 37,85      
 

A.T.: 052  
 
ΑΤΗΕ 8446  Βαλβίδα θερµαντικού σώµατος τύπου RVES   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Βαλβίδα θερµαντικού σώµατος τύπου RVES γιά εγκατάσταση µονοσωλήνιου συστήµατος 
κεντρικής θερµάνσεως, πλήρως τοποθετηµένη και παραδοτέα σε κανονική λειτουργία    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 15,16      
 

A.T.: 053  
 
ΑΤΗΕ 8447  Βαλβίδα εξαερισµού θερµαντικών σωµάτων, ορειχάλκινη 

επινικελωµένη διαµ.1/4 ins   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 



 

  Σελίδα 15 από 63 

 

      Βαλβίδα εξαερισµού θερµαντικών σωµάτων, ορειχάλκινη επινικελωµένη διαµ.1/4 ins πλήρως 
τοποθετηµένη σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως, σε πώµα θερµαντικού σώµατος ή σε σωλήνα 
κλπ. 
 Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία διανοίξεως και 
ελικοτοµήσεως της οπής στηρίξεως   
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 8,22      
 

A.T.: 054  
 
ΑΤΗΕ 8452.2.5  Λέβητας χαλύβδινος Με καυστήρα (αυτόνοµος) νερού θερµαντικής 

Ισχύος 80000 Kcal/h  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 28  100,00%  
 
      Λέβητας χαλύβδινος εγχώριος πλήρης µε τα εξαρτήµατά του, το κτίσιµο της εστίας του µε 
πυρίµαχους πλίνθους και τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά δηλαδή λέβητας, εξαρτήµατα, υλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως, δοκιµών και πλήρους εγκαταστάσεως 
γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία  Με καυστήρα (αυτόνοµος) νερού θερµαντικής Ισχύος 80000 
Kcal/h  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ 

ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθµητικώς): 2856,41      
 

A.T.: 055  
 
ΑΤΗΕ 8459  ∆είκτης στάθµης πετρελαίου   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 31  100,00%  
 
      ∆είκτης στάθµης πετρελαίου που αποτελείται από α) πλωτήρα Φ 10 cm από φύλλο χαλκού 
πάχους 1 mm β) µεταλλικό τροχίσκο Φ 6 cm µε περιφεριακό αύλακα γ) χυτοσιδηρούν βαρύδι Φ 3 cm 
δ) συρµατόσκοινον αναρτήσεως αντιβάρου, µεταλλικά στηρίγµατα και αριθµηµένο πίνακα ενείξεων, 
δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία συναρµολογήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 146,27      
 

A.T.: 056  
 
ΑΤΗΕ 8461  Συστολή διαµ. 2 ins Χ 2 1/2 ins   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Συστολή διαµ. 2 ins Χ 2 1/2 ins µε ορειχάλκινο πώµα Φ 2 1/2 ins συνδεόµενο µε αλυσίδα γιά τη 
σύνδεση εξαρτήµατος στοµίου σωληνώσεως πετρελαίου, καταλλήλου προς σύνδεση µε τον ελαστικό 
σωλήνα του πετρελαιοφόρου αυτοκινήτου, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά και εργασία συνδέσεως και 
πλήρους τοποθετήσεως    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 41,46      
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A.T.: 057  
 
ΑΤΗΕ 8462.1  Φίλτρο ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου Ικανότητας 16 l/h  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 12  100,00%  
 
      Φίλτρο ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  
Ικανότητας 16 l/h  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 54,87      
 

A.T.: 058  
 
ΑΤΗΕ 8473.1.6  ∆οχείο διαστολής Κλειστό µε µεµβράνη - Χωριτηκότητας 80 l  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 23  100,00%  
 
      ∆οχείο διαστολής πλήρες µε τα µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση, ρύθµιση και δοκιµές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία  Κλειστό µε µεµβράνη - 
Χωριτηκότητας 80 l  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 361,02      
 

A.T.: 059  
 
ΑΤΗΕ 8474.1  Σύστηµα αυτόµατης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου 

διαστολής ∆ιαµέτρου 3/4 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 23  100,00%  
 
      Σύστηµα αυτόµατης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση, εγκατάσταση, ρύθµιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία  ∆ιαµέτρου 3/4 ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 196,77      
 

A.T.: 060  
 
ΑΤΗΕ 8477.1  Ασφαλιστική βαλβίδα µε ελατήριο ∆ιαµέτρου 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 12  100,00%  
 
      Ασφαλιστική βαλβίδα µε ελατήριο οιασδήποτε πιέσεως λειτουργίας µε τα µικροϋλικά και κάθε 
εργασία δοκιµών και πλήρους εγκαταστάσεως  ∆ιαµέτρου 1/2 ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 53,21      
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A.T.: 061  
 
ΑΤΗΕ 8477.3  Ασφαλιστική βαλβίδα µε ελατήριο ∆ιαµέτρου 1 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 12  100,00%  
 
      Ασφαλιστική βαλβίδα µε ελατήριο οιασδήποτε πιέσεως λειτουργίας µε τα µικροϋλικά και κάθε 
εργασία δοκιµών και πλήρους εγκαταστάσεως  ∆ιαµέτρου 1 ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 82,57      
 

A.T.: 062  
 
ΑΤΗΕ 8477.4  Ασφαλιστική βαλβίδα µε ελατήριο ∆ιαµέτρου 1 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 12  100,00%  
 
      Ασφαλιστική βαλβίδα µε ελατήριο οιασδήποτε πιέσεως λειτουργίας µε τα µικροϋλικά και κάθε 
εργασία δοκιµών και πλήρους εγκαταστάσεως  ∆ιαµέτρου 1 1/2 ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 86,97      
 

A.T.: 063  
 
ΑΤΗΕ 8602.13  Εξοδος µε τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανοµέα 

θερµαντικού ή ψυκτικού νερού από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή 
∆ιαµέτρου διανοµέα ή συλλέκτη 94/102 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 6  100,00%  

 
      Εξοδος µε τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανοµέα θερµαντικού ή ψυκτικού νερού 
από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή πλήρως εγκατεστηµένη, δηλαδή προµήθεια προσκόµιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία  ∆ιαµέτρου διανοµέα ή συλλέκτη 
94/102 mm  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 29,31      
 

A.T.: 064  
 
ΑΤΗΕ 8603.1  Συλλεκτοδιανοµέας θερµικού κυκλώµατος µοναυλικού συστήµατος 

Κεντρικήςθερµάνσεως δύο κυκλωµάτων  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 4  100,00%  
 
      Συλλεκτοδιανοµέας θερµικού κυκλώµατος µοναυλικού συστήµατος Κεντρικής θερµάνσεως πλήρης 
εγκατεστηµένος δηλαδή προµήθεια προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και 
παράδοση σε λειτουργία  δύο κυκλωµάτων  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 



 

  Σελίδα 18 από 63 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 178,42      
 

A.T.: 065  
 
ΑΤΗΕ 8605.1.4  Κυκλοφορητής νερού χαµηλής πιέσεως Παροχής από 6,00 έως & 9,00 

m3/h  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 21  100,00%  
 
      Κυκλοφορητής νερού κατάλληλου µανοµετρικού ύψους, γιά εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως, 
δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήµατα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως 
µε το δίκτυο σωληνώσεων νερού µε φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιµών λειτουργίας 
και πλήρους εγκαταστάσεως  χαµηλής πιέσεως Παροχής από 6,00 έως & 9,00 m3/h  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθµητικώς): 998,95      
 

A.T.: 066  
 
ΑΤΗΕ 8606.2.1  Αυτόµατη βαλβίδα µε πλωτήρα, εξαερισµό σωληνώσεων νερού, 

∆ιαµέτρου σπειρώµατος 1/2 ins Γιά πίεση λειτουργίας έως 12 atm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Αυτόµατη βαλβίδα µε πλωτήρα, εξαερισµό σωληνώσεων νερού πλήρως τοποθετηµένη σε 
σωλήνα. Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως  ∆ιαµέτρου σπειρώµατος 1/2 ins Γιά πίεση λειτουργίας έως 12 atm  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 34,41      
 

A.T.: 067  
 
ΑΤΗΕ 8608.1.4  Φίλτρο νερού ή ατµού Κοχλιωτό ∆ιαµέτρου 1 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 12  100,00%  
 
      Φίλτρο νερού ή ατµού από χυτοσίδηρο, µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  
Κοχλιωτό ∆ιαµέτρου 1 ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 53,12      
 

A.T.: 068  
 
ΑΤΗΕ 8608.2.7  Φίλτρο νερού ή ατµού Με φλάντζες ∆ιαµέτρου 65 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 12  100,00%  
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      Φίλτρο νερού ή ατµού από χυτοσίδηρο, µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  
Με φλάντζες ∆ιαµέτρου 65 ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 123,49      
 

A.T.: 069  
 
ΑΤΗΕ 8609.1.6  Σύνδεσµος διαστολικός κοχλιωτής συνδέσεως Ονοµ. διαµέτρου 50 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 12  100,00%  
 
      Σύνδεσµος διαστολικός τοποθετηµένος σε σωλήνωση γιά την παραλαβή των συστοδιαστολών, 
δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση  κοχλιωτής συνδέσεως Ονοµ. διαµέτρου 
50 mm  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθµητικώς): 384,33      
 

A.T.: 070  
 
ΑΤΗΕ 8610.2.8  Σύνδεσµος µεταλλικός αντικραδασµικός φλαντζωτής συνδέσεως Ονοµ. 

διαµέτρου 65 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 12  100,00%  
 
      Σύνδεσµος µεταλλικός αντικραδασµικός τοποθετηµένος σε σωλήνωση δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση  φλαντζωτής συνδέσεως Ονοµ. διαµέτρου 65 mm  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 397,29      
 

A.T.: 071  
 
ΑΤΗΕ 8622.1.6  Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής 

συνδέσεως ∆ιαµέτρου 2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 12  100,00%  
 
      Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής συνδέσεως αποτελούµενη 
από κινητήρα, µοχλισµό και σώµα τρίοδης βαλβίδας,πλήρης µε τα υλικά (µετασχηµατιστής κλπ) τα 
µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως παραδοτέα σε λειτουργία  
∆ιαµέτρου 2 ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 207,15      
 

A.T.: 072  
 
ΑΤΗΕ 8641  Μανόµετρο µε κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm   
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  

 
      Μανόµετρο µε κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm µε κάθε µικροϋλικό και εργασία γιά 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 27,52      
 

A.T.: 073  
 
ΑΤΗΕ 8646  Σύστηµα αντισταθµίσεως   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 31  100,00%  
 
      Σύστηµα αντισταθµίσεως γιά την ρύθµιση της θερµοκρασίας νερού εγκαταστάσεως κεντρικής 
θερµάνσεως ή κλιµατισµού ανάλογα µε την εξωτερική θερµοκρασία, αποτελούµενο από κεντρικό 
πίνακα προγραµµατισµού και τους απαραίτητους ανιχνευτές θερµοκρασιών υπαίθρου και νερού, 
δηλαδή προµήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 278,09      
 

A.T.: 074  
 
ΑΤΗΕ 8647.2  Θερµοστάτης χώρου προοδευτικής λειτουργίας  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 12  100,00%  
 
      Θερµοστάτης χώρου µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και 
ρυθµίσεως παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειιτουργία  προοδευτικής λειτουργίας  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 208,07      
 

A.T.: 075  
 
ΑΤΗΕ 8652.1  Θερµόµετρο ωρολογιακού τύπου Περιοχής ενδείξεως 0 - 100 βαθµούς C  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 31  100,00%  
 
      Θερµόµετρο ωρολογιακού τύπου µε δίσκο ενδείξεως Φ 100 mm µε εµβαπτιζόµενο βύσµα και 
σπειροειδή σωληνίσκο Φ 2 mm µε τα µικροϋλικά και την εργασία γιά εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία  Περιοχής ενδείξεως 0 - 100 βαθµούς C  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 40,35      
 

A.T.: 076  
 
ΑΤΗΕ 8656.1  Υδροστάτης επαφής   
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 31  100,00%  

 
      Υδροστάτης µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και ρυθµίσεως 
παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία  επαφής   
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 82,61      
 

A.T.: 077  
 
ΑΤΗΕ 8732.1.1  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 11mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα 
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.  ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 11mm  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 3,15      
 

A.T.: 078  
 
ΑΤΗΕ 8732.1.2  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 13,5mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα 
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.  ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 13,5mm  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 3,19      
 

A.T.: 079  
 
ΑΤΗΕ 8732.1.3  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 16mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα 
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.  ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 16mm  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 3,98      
 

A.T.: 080  
 
ΑΤΗΕ 8732.1.4  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 23mm  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  

 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα 
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.  ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 23mm  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 4,90      
 

A.T.: 081  
 
ΑΤΗΕ 8732.1.5  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 29mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα 
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.  ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 29mm  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 4,91      
 

A.T.: 082  
 
ΑΤΗΕ 8732.1.6  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 36mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα 
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.  ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 36mm  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 5,08      
 

A.T.: 083  
 
ΑΤΗΕ 8732.2.1  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 11mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα 
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.  σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 11mm  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 3,14      
 

A.T.: 084  
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ΑΤΗΕ 8732.2.2  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 13,5mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα 
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.  σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 13,5mm  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 3,17      
 

A.T.: 085  
 
ΑΤΗΕ 8732.2.3  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 16mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα 
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.  σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 16mm  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 3,96      
 

A.T.: 086  
 
ΑΤΗΕ 8732.2.4  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 23mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα 
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.  σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 23mm  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 4,86      
 

A.T.: 087  
 
ΑΤΗΕ 8732.2.5  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 29mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα 
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.  σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 29mm  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 5,42      
 

A.T.: 088  
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ΑΤΗΕ 8732.2.6  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 36mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα 
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.  σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 36mm  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 4,97      
 

A.T.: 089  
 
ΑΤΗΕ 8734.1.1  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 13,5mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τις 
απαραίτητα ευθεία ή καµπύλα από πορσελάνη προστόµια και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως 
κλπ.  ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 13,5mm   
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 9,58      
 

A.T.: 090  
 
ΑΤΗΕ 8734.1.2  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 16mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τις 
απαραίτητα ευθεία ή καµπύλα από πορσελάνη προστόµια και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως 
κλπ.  ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 16mm   
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 9,67      
 

A.T.: 091  
 
ΑΤΗΕ 8734.1.3  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 21mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τις 
απαραίτητα ευθεία ή καµπύλα από πορσελάνη προστόµια και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως 
κλπ.  ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 21mm   
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆Ω∆ΕΚΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 12,44      
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A.T.: 092  
 
ΑΤΗΕ 8734.1.4  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 29mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τις 
απαραίτητα ευθεία ή καµπύλα από πορσελάνη προστόµια και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως 
κλπ.  ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 29mm   
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 13,68      
 

A.T.: 093  
 
ΑΤΗΕ 8734.1.5  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 36mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τις 
απαραίτητα ευθεία ή καµπύλα από πορσελάνη προστόµια και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως 
κλπ.  ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 36mm   
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 16,76      
 

A.T.: 094  
 
ΑΤΗΕ 8734.1.6  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 42mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τις 
απαραίτητα ευθεία ή καµπύλα από πορσελάνη προστόµια και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως 
κλπ.  ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 42mm   
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 13,79      
 

A.T.: 095  
 
ΑΤΗΕ 8734.2.2  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 

13,5mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τις 
απαραίτητα ευθεία ή καµπύλα από πορσελάνη προστόµια και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως 
κλπ.  σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 13,5mm   
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
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 (Αριθµητικώς): 8,95      
 

A.T.: 096  
 
ΑΤΗΕ 8734.2.3  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 16mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τις 
απαραίτητα ευθεία ή καµπύλα από πορσελάνη προστόµια και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως 
κλπ.  σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 16mm   
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 9,38      
 

A.T.: 097  
 
ΑΤΗΕ 8734.2.4  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 21mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τις 
απαραίτητα ευθεία ή καµπύλα από πορσελάνη προστόµια και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως 
κλπ.  σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 21mm   
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 9,76      
 

A.T.: 098  
 
ΑΤΗΕ 8734.2.5  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 29mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τις 
απαραίτητα ευθεία ή καµπύλα από πορσελάνη προστόµια και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως 
κλπ.  σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 29mm   
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 9,88      
 

A.T.: 099  
 
ΑΤΗΕ 8734.2.6  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 36mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τις 
απαραίτητα ευθεία ή καµπύλα από πορσελάνη προστόµια και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως 
κλπ.  σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 36mm   
( 1 m )  Μέτρο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆Ω∆ΕΚΑ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 12,17      
 

A.T.: 100  
 
ΑΤΗΕ 8751.1.2  Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος ∆ιατοµής: 1,5 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 44  100,00%  
 
      Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούµενος µέσα σε σωλήνες, δηλαδή 
προµήθεια και προσκόµιση αγωγού και µικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρµα συνδέσεως, 
µονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιµών 
µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.  Μονόκλωνος ∆ιατοµής: 1,5 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 1,27      
 

A.T.: 101  
 
ΑΤΗΕ 8751.1.3  Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος ∆ιατοµής: 2,5 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 44  100,00%  
 
      Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούµενος µέσα σε σωλήνες, δηλαδή 
προµήθεια και προσκόµιση αγωγού και µικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρµα συνδέσεως, 
µονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιµών 
µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.  Μονόκλωνος ∆ιατοµής: 2,5 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 1,37      
 

A.T.: 102  
 
ΑΤΗΕ 8751.1.4  Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος ∆ιατοµής: 4 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 44  100,00%  
 
      Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούµενος µέσα σε σωλήνες, δηλαδή 
προµήθεια και προσκόµιση αγωγού και µικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρµα συνδέσεως, 
µονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιµών 
µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.  Μονόκλωνος ∆ιατοµής: 4 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 1,54      
 

A.T.: 103  
 
ΑΤΗΕ 8751.2.1  Αγωγός τύπου ΝΥΑ Πολύκλωνος ∆ιατοµής: 6 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 44  100,00%  
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      Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούµενος µέσα σε σωλήνες, δηλαδή 
προµήθεια και προσκόµιση αγωγού και µικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρµα συνδέσεως, 
µονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιµών 
µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.  Πολύκλωνος ∆ιατοµής: 6 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 2,13      
 

A.T.: 104  
 
ΑΤΗΕ 8751.2.4  Αγωγός τύπου ΝΥΑ Πολύκλωνος ∆ιατοµής: 25 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 44  100,00%  
 
      Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούµενος µέσα σε σωλήνες, δηλαδή 
προµήθεια και προσκόµιση αγωγού και µικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρµα συνδέσεως, 
µονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιµών 
µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.  Πολύκλωνος ∆ιατοµής: 25 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 4,88      
 

A.T.: 105  
 
ΑΤΗΕ 8758.1.3  Αγωγός γυµνός χάλκινος γαλβανισµένος Μονόκλωνος ∆ιατοµής: 6 

mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 45  100,00%  
 
      Αγωγός γυµνός χάλκινος γαλβανισµένος , δηλαδή αγωγός και µικρουλικά (στηρίγµατα ή 
µονωτήρες, τάκοι, βίδες, γύψος κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως µε στηρίγµατα ή µε 
µονωτήρες.  Μονόκλωνος ∆ιατοµής: 6 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 1,68      
 

A.T.: 106  
 
ΑΤΗΕ 8758.2.2  Αγωγός γυµνός χάλκινος γαλβανισµένος Πολύκλωνος ∆ιατοµής: 16 

mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 45  100,00%  
 
      Αγωγός γυµνός χάλκινος γαλβανισµένος , δηλαδή αγωγός και µικρουλικά (στηρίγµατα ή 
µονωτήρες, τάκοι, βίδες, γύψος κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως µε στηρίγµατα ή µε 
µονωτήρες.  Πολύκλωνος ∆ιατοµής: 16 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 3,28      
 

A.T.: 107  
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ΑΤΗΕ 8758.2.3  Αγωγός γυµνός χάλκινος γαλβανισµένος Πολύκλωνος ∆ιατοµής: 25 

mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 45  100,00%  
 
      Αγωγός γυµνός χάλκινος γαλβανισµένος , δηλαδή αγωγός και µικρουλικά (στηρίγµατα ή 
µονωτήρες, τάκοι, βίδες, γύψος κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως µε στηρίγµατα ή µε 
µονωτήρες.  Πολύκλωνος ∆ιατοµής: 25 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 3,39      
 

A.T.: 108  
 
ΑΤΗΕ 8766.2.1  Καλώδιο τύπου ΝΥM διπολικό ∆ιατοµής:2 Χ 1,5 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση 
υλικών και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, 
καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα 
της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  διπολικό ∆ιατοµής:2 Χ 1,5 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 4,12      
 

A.T.: 109  
 
ΑΤΗΕ 8766.2.2  Καλώδιο τύπου ΝΥM διπολικό ∆ιατοµής:2 Χ 2,5 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση 
υλικών και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, 
καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα 
της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  διπολικό ∆ιατοµής:2 Χ 2,5 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 4,38      
 

A.T.: 110  
 
ΑΤΗΕ 8766.3.1  Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό ∆ιατοµής:3 Χ 1,5 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση 
υλικών και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, 
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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 ∆ιατοµής:3 Χ 1,5 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 5,07      
 

A.T.: 111  
 
ΑΤΗΕ 8766.3.2  Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό ∆ιατοµής:3 Χ 2,5 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση 
υλικών και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, 
καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα 
της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  τριπολικό ∆ιατοµής:3 Χ 2,5 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 5,42      
 

A.T.: 112  
 
ΑΤΗΕ 8766.3.3  Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό ∆ιατοµής:3 Χ 4 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση 
υλικών και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, 
καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα 
της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  τριπολικό ∆ιατοµής:3 Χ 4 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 6,74      
 

A.T.: 113  
 
ΑΤΗΕ 8766.3.4  Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό ∆ιατοµής:3 Χ 6 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση 
υλικών και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, 
καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα 
της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  τριπολικό ∆ιατοµής:3 Χ 6 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
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 (Αριθµητικώς): 8,21      
 

A.T.: 114  
 
ΑΤΗΕ 8766.5.3  Καλώδιο τύπου ΝΥM πενταπολικό ∆ιατοµής:5 Χ 4 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση 
υλικών και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, 
καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα 
της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  πενταπολικό ∆ιατοµής:5 Χ 4 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 9,20      
 

A.T.: 115  
 
ΑΤΗΕ 8766.5.4  Καλώδιο τύπου ΝΥM πενταπολικό ∆ιατοµής:5 Χ 6 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση 
υλικών και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, 
καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα 
της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  πενταπολικό ∆ιατοµής:5 Χ 6 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝ∆ΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 11,20      
 

A.T.: 116  
 
ΑΤΗΕ 8774.3.3  Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό - ∆ιατοµής 3 Χ 4 

mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και 
µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, 
µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαµόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε 
κανονική λειτουργία  Τριπολικό - ∆ιατοµής 3 Χ 4 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 6,86      
 

A.T.: 117  
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ΑΤΗΕ 8774.3.4  Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό - ∆ιατοµής 3 Χ 6 

mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και 
µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, 
µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαµόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε 
κανονική λειτουργία  Τριπολικό - ∆ιατοµής 3 Χ 6 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 8,37      
 

A.T.: 118  
 
ΑΤΗΕ 8774.6.3  Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Πενταπολικό - ∆ιατοµής 5 Χ 

4 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και 
µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, 
µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαµόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε 
κανονική λειτουργία  Πενταπολικό - ∆ιατοµής 5 Χ 4 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 9,34      
 

A.T.: 119  
 
ΑΤΗΕ 8774.6.4  Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Πενταπολικό - ∆ιατοµής 5 Χ 

6 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και 
µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, 
µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαµόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε 
κανονική λειτουργία  Πενταπολικό - ∆ιατοµής 5 Χ 6 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝ∆ΕΚΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 11,43      
 

A.T.: 120  
 
ΑΤΗΕ 8801.1.1  ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 

Εντάσεως 10 Α απλός µονοπολικός   
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  

 
      ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V µε το κυτίο δηλαδή προµήθεια 
προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση  Εντάσεως 10 Α απλός µονοπολικός   
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 4,06      
 

A.T.: 121  
 
ΑΤΗΕ 8801.1.4  ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 

Εντάσεως 10 Α κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V µε το κυτίο δηλαδή προµήθεια 
προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση  Εντάσεως 10 Α κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ   
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 5,83      
 

A.T.: 122  
 
ΑΤΗΕ 8826.3.2  Ρευµατοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      Ρευµατοδότης χωνευτός  µε ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή 220/220 V και προστατευτικό ρελαί, 
υπερεντάσεως 20 VA , δηλαδή προµήθεια προσκόµιση ,µικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, 
παραδοτέος σε λειτουργία SCHUKO - Εντάσεως 16 Α  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 9,04      
 

A.T.: 123  
 
ΑΤΗΕ 8827.3.2  Ρευµατοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 16 Α -   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      Ρευµατοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης δηλαδή προµήθεια προσκόµιση ρευµατοδότου και 
µικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση  SCHUKO - Εντάσεως 16 Α -   
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 8,42      
 

A.T.: 124  
 
ΑΤΗΕ 8838.1.1.1  Περιλαίµιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο) ∆ιαµέτρου εις mm Φ 13,5mm  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42  100,00%  
 
      Περιλαίµιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο) χάλκινο επικασσιτερωµένο κατάλληλο γιά αγώγιµη 
σύνδεση του µεταλλικού περιβλήµατος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα µε τον αγωγό γειώσεως 
ή γεφύρωση κυτίου περιλαµβανοµένου και του απαιτουµένου µήκους 0,20 m γυµνού χάλκινου αγωγού 
διατοµής 6 mm2 γιά σύνδεση του περιλαίµιου µε τη γραµµή γειώσεως ή τον ακροδέκτη άλλου 
περιλαίµιου δηλαδή υλικά επί τόπου και εργασία επιµελούς καθαρισµού του σωλήνα στην θέση 
τοποθετήσεώς του και συνδέσεως µε τους αγωγούς πλήρως εγκατεστηµένο  ∆ιαµέτρου εις mm Φ 
13,5mm  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 4,51      
 

A.T.: 125  
 
ΑΤΗΕ 8838.1.2.1  Περιλαίµιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο) ∆ιαµέτρου εις mm Φ 16mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42  100,00%  
 
      Περιλαίµιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο) χάλκινο επικασσιτερωµένο κατάλληλο γιά αγώγιµη 
σύνδεση του µεταλλικού περιβλήµατος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα µε τον αγωγό γειώσεως 
ή γεφύρωση κυτίου περιλαµβανοµένου και του απαιτουµένου µήκους 0,20 m γυµνού χάλκινου αγωγού 
διατοµής 6 mm2 γιά σύνδεση του περιλαίµιου µε τη γραµµή γειώσεως ή τον ακροδέκτη άλλου 
περιλαίµιου δηλαδή υλικά επί τόπου και εργασία επιµελούς καθαρισµού του σωλήνα στην θέση 
τοποθετήσεώς του και συνδέσεως µε τους αγωγούς πλήρως εγκατεστηµένο  ∆ιαµέτρου εις mm Φ 
16mm  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 4,61      
 

A.T.: 126  
 
ΑΤΗΕ 8838.1.3.1  Περιλαίµιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο) ∆ιαµέτρου εις mm Φ 21mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42  100,00%  
 
      Περιλαίµιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο) χάλκινο επικασσιτερωµένο κατάλληλο γιά αγώγιµη 
σύνδεση του µεταλλικού περιβλήµατος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα µε τον αγωγό γειώσεως 
ή γεφύρωση κυτίου περιλαµβανοµένου και του απαιτουµένου µήκους 0,20 m γυµνού χάλκινου αγωγού 
διατοµής 6 mm2 γιά σύνδεση του περιλαίµιου µε τη γραµµή γειώσεως ή τον ακροδέκτη άλλου 
περιλαίµιου δηλαδή υλικά επί τόπου και εργασία επιµελούς καθαρισµού του σωλήνα στην θέση 
τοποθετήσεώς του και συνδέσεως µε τους αγωγούς πλήρως εγκατεστηµένο  ∆ιαµέτρου εις mm Φ 
21mm  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 5,75      
 

A.T.: 127  
 
ΑΤΗΕ 8838.1.4.1  Περιλαίµιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο) ∆ιαµέτρου εις mm Φ 29mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42  100,00%  
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      Περιλαίµιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο) χάλκινο επικασσιτερωµένο κατάλληλο γιά αγώγιµη 
σύνδεση του µεταλλικού περιβλήµατος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα µε τον αγωγό γειώσεως 
ή γεφύρωση κυτίου περιλαµβανοµένου και του απαιτουµένου µήκους 0,20 m γυµνού χάλκινου αγωγού 
διατοµής 6 mm2 γιά σύνδεση του περιλαίµιου µε τη γραµµή γειώσεως ή τον ακροδέκτη άλλου 
περιλαίµιου δηλαδή υλικά επί τόπου και εργασία επιµελούς καθαρισµού του σωλήνα στην θέση 
τοποθετήσεώς του και συνδέσεως µε τους αγωγούς πλήρως εγκατεστηµένο  ∆ιαµέτρου εις mm Φ 
29mm  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝ∆ΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 11,25      
 

A.T.: 128  
 
ΑΤΗΕ 8838.1.5.1  Περιλαίµιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο) ∆ιαµέτρου εις mm Φ 36mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42  100,00%  
 
      Περιλαίµιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο) χάλκινο επικασσιτερωµένο κατάλληλο γιά αγώγιµη 
σύνδεση του µεταλλικού περιβλήµατος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα µε τον αγωγό γειώσεως 
ή γεφύρωση κυτίου περιλαµβανοµένου και του απαιτουµένου µήκους 0,20 m γυµνού χάλκινου αγωγού 
διατοµής 6 mm2 γιά σύνδεση του περιλαίµιου µε τη γραµµή γειώσεως ή τον ακροδέκτη άλλου 
περιλαίµιου δηλαδή υλικά επί τόπου και εργασία επιµελούς καθαρισµού του σωλήνα στην θέση 
τοποθετήσεώς του και συνδέσεως µε τους αγωγούς πλήρως εγκατεστηµένο  ∆ιαµέτρου εις mm Φ 
36mm  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆Ω∆ΕΚΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 12,39      
 

A.T.: 129  
 
ΑΤΗΕ 8838.2.1.1  Περιλαίµιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο) ∆ιαµέτρου εις ins Φ 1/2ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42  100,00%  
 
      Περιλαίµιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο) χάλκινο επικασσιτερωµένο κατάλληλο γιά αγώγιµη 
σύνδεση του µεταλλικού περιβλήµατος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα µε τον αγωγό γειώσεως 
ή γεφύρωση κυτίου περιλαµβανοµένου και του απαιτουµένου µήκους 0,20 m γυµνού χάλκινου αγωγού 
διατοµής 6 mm2 γιά σύνδεση του περιλαίµιου µε τη γραµµή γειώσεως ή τον ακροδέκτη άλλου 
περιλαίµιου δηλαδή υλικά επί τόπου και εργασία επιµελούς καθαρισµού του σωλήνα στην θέση 
τοποθετήσεώς του και συνδέσεως µε τους αγωγούς πλήρως εγκατεστηµένο  ∆ιαµέτρου εις ins Φ 
1/2ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 4,61      
 

A.T.: 130  
 
ΑΤΗΕ 8838.2.2.1  Περιλαίµιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο) ∆ιαµέτρου εις ins Φ 3/4ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42  100,00%  
 
      Περιλαίµιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο) χάλκινο επικασσιτερωµένο κατάλληλο γιά αγώγιµη 
σύνδεση του µεταλλικού περιβλήµατος του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα µε τον αγωγό γειώσεως 
ή γεφύρωση κυτίου περιλαµβανοµένου και του απαιτουµένου µήκους 0,20 m γυµνού χάλκινου αγωγού 
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διατοµής 6 mm2 γιά σύνδεση του περιλαίµιου µε τη γραµµή γειώσεως ή τον ακροδέκτη άλλου 
περιλαίµιου δηλαδή υλικά επί τόπου και εργασία επιµελούς καθαρισµού του σωλήνα στην θέση 
τοποθετήσεώς του και συνδέσεως µε τους αγωγούς πλήρως εγκατεστηµένο  ∆ιαµέτρου εις ins Φ 
3/4ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 4,71      
 

A.T.: 131  
 
ΑΤΗΕ 8839  Γεφύρωση ηλεκτρική   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Γεφύρωση ηλεκτρική λουτήρα ή υποδοχέα καταιωνιστήρα µε χάλκινο αγωγό των 6 mm2 και 
κανονικά περιλαίµια γειώσεως επί του σωλήνα αποχετεύσεως και επί των σωλήνων θερµού και 
ψυχρού νερού, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 20,88      
 

A.T.: 132  
 
ΑΤΗΕ 8840.4.1  Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο 

στεγανός προστασίας Ρ43 επίτοιχος ∆ιαστάσεων 50 Χ 35 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο χωρίς τα όργανά του 
(διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και 
εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ 
µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού µε βασικό χρώµα, στόκο 
πιστολίου και δύο στρώµατα εψηµένου βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια και εργασία εσωτερικής 
συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του 
τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών 
καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία  στεγανός προστασίας Ρ43 
επίτοιχος ∆ιαστάσεων 50 Χ 35 cm  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 181,02      
 

A.T.: 133  
 
ΑΤΗΕ 8840.4.2  Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο 

στεγανός προστασίας Ρ43 επίτοιχος ∆ιαστάσεων 62 Χ 50 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο χωρίς τα όργανά του 
(διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και 
εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ 
µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού µε βασικό χρώµα, στόκο 
πιστολίου και δύο στρώµατα εψηµένου βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια και εργασία εσωτερικής 
συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του 
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τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών 
καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία  στεγανός προστασίας Ρ43 
επίτοιχος ∆ιαστάσεων 62 Χ 50 cm  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 243,99      
 

A.T.: 134  
 
ΑΤΗΕ 8871.3.3  ∆ιακόπτης PACCO χωνευτός Συνδεσµολογίας 1 τριπολικός Εντάσεως 

40 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 50  100,00%  
 
      ∆ιακόπτης PACCO χωνευτός κατάλληλος γιά εγκατάσταση σε πίνακα διανοµής ηλεκτρικής 
ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερµαρίου πεδίου, δηλαδή διακόπτης µε τον χειροστρόφαλο, 
ροζέτα, λοιπά εξαρτήµατα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως, 
χαρακτηρισµός µε χρώµα των ακροδεκτών και παράδοση σε λειτουργία  Συνδεσµολογίας 1 τριπολικός 
Εντάσεως 40 Α  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 114,47      
 

A.T.: 135  
 
ΑΤΗΕ 8871.3.4  ∆ιακόπτης PACCO χωνευτός Συνδεσµολογίας 1 τριπολικός Εντάσεως 

63 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 50  100,00%  
 
      ∆ιακόπτης PACCO χωνευτός κατάλληλος γιά εγκατάσταση σε πίνακα διανοµής ηλεκτρικής 
ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερµαρίου πεδίου, δηλαδή διακόπτης µε τον χειροστρόφαλο, 
ροζέτα, λοιπά εξαρτήµατα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως, 
χαρακτηρισµός µε χρώµα των ακροδεκτών και παράδοση σε λειτουργία  Συνδεσµολογίας 1 τριπολικός 
Εντάσεως 63 Α  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 74,35      
 

A.T.: 136  
 
ΑΤΗΕ 8880.1.1  ∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός 

µονοπολικός Εντάσεως 25 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      ∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισµένων 
διαστάσεων χωνευτός µε µοχλίσκο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία  απλός µονοπολικός Εντάσεως 25 Α  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝ∆ΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 11,24      
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A.T.: 137  
 
ΑΤΗΕ 8880.2.1  ∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός διπολικός 

Εντάσεως 25 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      ∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισµένων 
διαστάσεων χωνευτός µε µοχλίσκο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία  απλός διπολικός Εντάσεως 25 Α  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 13,97      
 

A.T.: 138  
 
ΑΤΗΕ 8880.2.2  ∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός διπολικός 

Εντάσεως 40 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      ∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισµένων 
διαστάσεων χωνευτός µε µοχλίσκο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία  απλός διπολικός Εντάσεως 40 Α  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 17,35      
 

A.T.: 139  
 
ΑΤΗΕ 8880.3.1  ∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) 

απλός τριπολικός Εντάσεως 25 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      ∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισµένων 
διαστάσεων χωνευτός µε µοχλίσκο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία  απλός τριπολικός Εντάσεως 25 Α  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 19,03      
 

A.T.: 140  
 
ΑΤΗΕ 8880.3.2  ∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός 

Εντάσεως 40 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      ∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισµένων 
διαστάσεων χωνευτός µε µοχλίσκο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία  απλός τριπολικός Εντάσεως 40 Α  
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( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 21,63      
 

A.T.: 141  
 
ΑΤΗΕ 8910.1.2  Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS Εντάσεως έως 25 Α και 

σπειρώµατος Ε 27  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 54  100,00%  
 
      Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS πλήρης από πορσελάνη µε την βάση, µήτρα, πώµα και 
συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης από πορσελάνη µε 
ακροδέκτες συνδέσεως από µπροστά, κατάλληλη γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου 
ερµαρίου ή µέσα σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση  
Εντάσεως έως 25 Α και σπειρώµατος Ε 27  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 9,22      
 

A.T.: 142  
 
ΑΤΗΕ 8910.1.3  Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS Εντάσεως έως 63 Α και 

σπειρώµατος Ε 33  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 54  100,00%  
 
      Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS πλήρης από πορσελάνη µε την βάση, µήτρα, πώµα και 
συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης από πορσελάνη µε 
ακροδέκτες συνδέσεως από µπροστά, κατάλληλη γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου 
ερµαρίου ή µέσα σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση  
Εντάσεως έως 63 Α και σπειρώµατος Ε 33  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆Ω∆ΕΚΑ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 12,84      
 

A.T.: 143  
 
ΑΤΗΕ 8915.1.2  Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου 

WL-SIEMENS µονοπολικός Εντάσεως 10 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος 
γιά τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής 
συνδεσµολογίας, γιά κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα 
καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  
µονοπολικός Εντάσεως 10 Α  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 9,07      
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A.T.: 144  
 
ΑΤΗΕ 8915.1.3  Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου 

WL-SIEMENS µονοπολικός Εντάσεως 16 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος 
γιά τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής 
συνδεσµολογίας, γιά κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα 
καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  
µονοπολικός Εντάσεως 16 Α  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ  ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 10,04      
 

A.T.: 145  
 
ΑΤΗΕ 8915.2.4  Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου 

WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 20 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος 
γιά τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής 
συνδεσµολογίας, γιά κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα 
καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  
τριπολικός Εντάσεως 20 Α  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 17,35      
 

A.T.: 146  
 
ΑΤΗΕ 8915.2.5  Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου 

WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 25 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος 
γιά τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής 
συνδεσµολογίας, γιά κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα 
καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  
τριπολικός Εντάσεως 25 Α  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 18,34      
 

A.T.: 147  
 
ΑΤΗΕ 8924  Ενδεικτική λυχνία τάσεως µέχρι 500 V πλήρηςµε ασφάλειαπορσελάνης 

25/2 Α πλήρους   
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Ενδεικτική λυχνία τάσεως µέχρι 500 V πλήρης εγκατεστηµένη σε πίνακα διανοµής ηλεκτρικής 
ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερµάριου (πεδίου) µε ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α 
πλήρους τα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία, παραδοτέα σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 19,42      
 

A.T.: 148  
 
ΑΤΗΕ 8951.9.5  Μετασχηµατιστής χαµηλής τάσεως πλήρης µονοφασικός 220 V προς 

42 V προστασίας Ρ 31 Ισχύος 1100 VA   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 56  100,00%  
 
      Μετασχηµατιστής χαµηλής τάσεως πλήρης δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση,εγκατάσταση 
σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία  µονοφασικός 220 V προς 42 V προστασίας Ρ 31 Ισχύος 1100 
VA   
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 127,98      
 

A.T.: 149  
 
ΑΤΗΕ 8982.6.2Β.1  Φωτιστικό σώµα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής µε ελλειψοειδή 

κώδωνα και προφυλακτήρα(χελώνα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό Με 
λαµπτήρα 100 W πυρακτώσεως -   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60  100,00%  

 
      Φωτιστικό σώµα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση 
φωτιστικού σώµατος και λαµπτήρων,δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία  µε ελλειψοειδή κώδωνα και 
προφυλακτήρα(χελώνα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό Με λαµπτήρα 100 W πυρακτώσεως -   
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 44,09      
 

A.T.: 150  
 
ΑΤΗΕ 8983.10.1.2  Φωτιστικό σώµα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής σφαιρικού κώδωνα 

(αρµατούρα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό Με λαµπτήρες 60 W 
πυρακτώσεως CONCENTRA  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60  100,00%  

 
      Φωτιστικό σώµα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής προστασίας ΙΡ 20 δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος και λαµπτήρων,δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία  
σφαιρικού κώδωνα (αρµατούρα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό Με λαµπτήρες 60 W πυρακτώσεως 
CONCENTRA  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 36,28      
 

A.T.: 151  
 
ΑΤΗΕ 8993.2.1  Τηλεφωνικός κατανεµητής  δύο οριολωρίδων των 5 σειρών µε 2 

ακροδέκτες σε κάθε σειρά  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Τηλεφωνικός κατανεµητής µε οριολωρίδες και σειρές σε κάθε οριολωρίδα µε δύο ή τρεις 
ακροδέκτες, αποτελούµενος από µεταλλικό ερµάριο µε πόρτα από φύλλο γαλβανισµένης λαµαρίνας 
πάχους τουλάχιστον 1,5 mm κατάλληλος γιά ορατή ή χωνευτή εγκατάσταση, στεγανότητας Ρ 30 ή Ρ 
43 κατά DIN 40050, µε τις οπές διελεύσεως των τηλεφωνικών αγωγών ή καλωδίων, ανεξάρτητα από 
το πλήθος τους, την πινακίδα χαρακτηρισµού του κατανεµητή και την καρτέλλα αναγραφής των 
κυκλωµάτων, χρωµατισµένος µε τρεις στρώσεις βαφής (δύο στρώσεις αντιοξειδωτικής βαφής και µία 
στρώση χρώµατος αποχρώσεως της εγκρίσεως της επιβλέψεως) δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, 
εγκατάσταση, διευθέτηση και ανάπτυξη των τηλεφωνικών αγωγών και καλωδίων µέσα στον 
κατανεµητή, κοχλίωση και συγκόλληση των άκρων στις οριολωρίδες, έλεγχο και δοκιµές µε τα υλικά 
και µικροϋλικά και την εργασία γιά την παράδοση του κατανεµητή σε πλήρη και κανονική λειτουργία   
δύο οριολωρίδων των 5 σειρών µε 2 ακροδέκτες σε κάθε σειρά  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 69,28      
 

A.T.: 152  
 
ΑΤΗΕ 8993.2.3  Τηλεφωνικός κατανεµητής  δύο οριολωρίδων των 20 σειρών µε 2 

ακροδέκτες σε κάθε σειρά  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Τηλεφωνικός κατανεµητής µε οριολωρίδες και σειρές σε κάθε οριολωρίδα µε δύο ή τρεις 
ακροδέκτες, αποτελούµενος από µεταλλικό ερµάριο µε πόρτα από φύλλο γαλβανισµένης λαµαρίνας 
πάχους τουλάχιστον 1,5 mm κατάλληλος γιά ορατή ή χωνευτή εγκατάσταση, στεγανότητας Ρ 30 ή Ρ 
43 κατά DIN 40050, µε τις οπές διελεύσεως των τηλεφωνικών αγωγών ή καλωδίων, ανεξάρτητα από 
το πλήθος τους, την πινακίδα χαρακτηρισµού του κατανεµητή και την καρτέλλα αναγραφής των 
κυκλωµάτων, χρωµατισµένος µε τρεις στρώσεις βαφής (δύο στρώσεις αντιοξειδωτικής βαφής και µία 
στρώση χρώµατος αποχρώσεως της εγκρίσεως της επιβλέψεως) δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, 
εγκατάσταση, διευθέτηση και ανάπτυξη των τηλεφωνικών αγωγών και καλωδίων µέσα στον 
κατανεµητή, κοχλίωση και συγκόλληση των άκρων στις οριολωρίδες, έλεγχο και δοκιµές µε τα υλικά 
και µικροϋλικά και την εργασία γιά την παράδοση του κατανεµητή σε πλήρη και κανονική λειτουργία   
δύο οριολωρίδων των 20 σειρών µε 2 ακροδέκτες σε κάθε σειρά  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 153,20      
 

A.T.: 153  
 
ΑΤΗΕ 9347  Σύνδεση µετρητού ∆ΕΗ   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Σύνδεση µετρητού ∆ΕΗ δηλαδή υλικά εργασία, και καταβολή στη ∆ΕΗ της σχετικής δαπάνης 
συνδέσεως, αναγόµενα σε εργασία για την σύνδεση ενός µετρητού της ∆ΕΗ.    
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( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 256,97      
 

A.T.: 154  
 
ΑΤΗΕ 9611  Εγκατάσταση θυροτηλεόρασης πλήρης   
 
      Εγκατάσταση θυροτηλεόρασης πλήρης µε τις µπουτονιέρες - κάµερεςµ τις συσκευές 
θυροτηλεόρασης, την ενισχυτική - ανορθωτική µονάδα, τις ηλεκτροµαγνητικές κλειδαριές, τις 
σωληνώσεις και καλωδιώσεις όπως φαίνονται στα σχετικά σχέδια και την τεχνική περιγραφή, µε όλα 
τα απαραίτητα τα υλικά και µικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης, πλήρως εγκατεστηµένη και έτοιµη για 
λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 

ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθµητικώς): 478,78      
 

A.T.: 155  
 
ΑΤΗΕ N7912.1  Προστασία υπογείων σωληνώσεων, ∆ιαµέτρου µέxρι 1 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ ΑΝΑΘ. 7912  100,00%  
 
      Προστασία  υπογείων σωληνώσεων  µε ασφαλτικό υλικό  και ασφαλτόπανο µε περιτύλιξη 
ασφαλτόπανου εγxώριας προέλευσης, 2,5 kg/m² και διπλής επάλειψης ασφαλτικού υλικού (θερµής 
ασφάλτου), δηλ. προσκόµιση υλικών, προεργασία, καθαρισµός σωλήνα, περιτύλιξη ασφαλτόπανου, 
σύσφιγξη ασφαλτόπανου και επάλειψη µε ασφαλτικό υλικό.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 5,87      
 

A.T.: 156  
 
ΑΤΗΕ N7912.2  Προστασία υπογείων σωληνώσεων, ∆ιαµέτρου µέxρι 2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ ΑΝΑΘ. 7912  100,00%  
 
      Προστασία  υπογείων σωληνώσεων  µε ασφαλτικό υλικό  και ασφαλτόπανο µε περιτύλιξη 
ασφαλτόπανου εγxώριας προέλευσης, 2,5 kg/m² και διπλής επάλειψης ασφαλτικού υλικού (θερµής 
ασφάλτου), δηλ. προσκόµιση υλικών, προεργασία, καθαρισµός σωλήνα, περιτύλιξη ασφαλτόπανου, 
σύσφιγξη ασφαλτόπανου και επάλειψη µε ασφαλτικό υλικό.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 8,06      
 

A.T.: 157  
 
 N8768.1.2  Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 6, 4 ζευγών  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 48  100,00%  
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      Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 6, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση υλικών και 
µικρουλικών επι τόπου και εργασία τοποθέτησης για πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 4,68      
 

A.T.: 158  
 
ΑΤΗΕ Ν5001.2  Hλεκτροπρεσσαριστές σχάρες  για κανάλια όµβριων, από δοµικό 

χάλυβα κατά DIN EN 10025, µε βροχίδα (καρέ) 30Χ30 mm (αξονική 34 x 
38 mm)   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6752  100,00%  

 
      Hλεκτροπρεσσαριστές σχάρες  για κανάλια όµβριων, τύπου ΑΣΚΟ, κατασκευασµένες από δοµικό 
χάλυβα κατά DIN EN 10025, µε βροχίδα (καρέ)   30Χ30 mm (αξονική 34 x 38 mm) , διατοµή λάµας 
στήριξης 25/2 mm,  και εγκάρσια ελικοειδή ράβδο διατοµής  6Χ6 mm , εξωτερικών διαστάσεων  
260X1060 mm , (καθαρών  διαστάσεων  200 Χ 1000 mm). H συγκόλληση των εγκαρσίων µε τις λάµες 
στήριξης θα είναι αυτογενής. Oι σχάρες (3 τεµάχια Χ1000 mm) εδράζονται σε πλαίσια  (τελλάρα)  από  
γωνιακό  έλασµα 30Χ30Χ3 mm , τα  οποία  φέρουν περιµετρικά αγκύρια (τζινέτια) για την πάκτωση 
τους. 
Όλα τα υλικά είναι γαλβανισµένα εν θερµώ  κατά DIN 50976. Τα παραπάνω , καθώς και όλα τα 
µικροϋλικά , µαζί µε την εργασία πλήρους τοποθέτησης σύµφωνα µε  τις οδηγίες της επίβλεψης.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 59,91      
 

A.T.: 159  
 
ΑΤΗΕ Ν7912.3  Προστασία υπογείων σωληνώσεων, ∆ιαµέτρου µέxρι και 3 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ ΑΝΑΘ. 7912  100,00%  
 
      Προστασία  υπογείων σωληνώσεων  µε ασφαλτικό υλικό  και ασφαλτόπανο µε περιτύλιξη 
ασφαλτόπανου εγxώριας προέλευσης, 2,5 kg/m² και διπλής επάλειψης ασφαλτικού υλικού, δηλ. 
προσκόµιση υλικών, προεργασία, καθαρισµός σωλήνα, περιτύλιξη ασφαλτόπανου, σύσφιγξη 
ασφαλτόπανου και επάλειψη µε ασφαλτικό υλικό.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 10,25      
 

A.T.: 160  
 
ΑΤΗΕ Ν8029.3  Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα και κόφτρα διαµέτρου Φ 100 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα και κόφτρα πλήρως τοποθετηµένο και συνδεδεµένο µε τα 
µικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 43,79      
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A.T.: 161  
 
ΑΤΗΕ Ν8037.22  Ρακόρ ορειχάλκινο ∆ιαµέτρου 3/4 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 6  100,00%  
 
      Ρακόρ ορειχάλκινο πλήρως τοποθετηµένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. Συµπεριλαµβάνονται τα 
υλικά συνδέσεως    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 8,12      
 

A.T.: 162  
 
ΑΤΗΕ Ν8041.1  Εύκαµπτος επενδυµένος χαλκοσωλήνας µονοσωληνίου 

τοποθετηµένος µέσα σε πλαστικό Φ16 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Εύκαµπτος επενδυµένος χαλκοσωλήνας µονοσωληνίου τοποθετηµένος µέσα σε πλαστικό σωλήνα 
σπιράλ ,δηλαδή υλικά και µικροϋλικά  η τοποθέτηση επι τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
και συνδέσεως.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 9,64      
 

A.T.: 163  
 
ΑΤΗΕ Ν8041.2  Χαλκοσωλήνας  µε µονωτική επένδυση P.V.C,  διαµέτρου 15 mm, 

πάχους τοιχώµατος 1 mm,  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Χαλκοσωλήνας τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 
(απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι, ρακόρ, 
ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 10,56      
 

A.T.: 164  
 
ΑΤΗΕ Ν8041.3  Χαλκοσωλήνας, µε µονωτική επένδυση P.V.C,  διαµέτρου 18 mm, 

πάχους τοιχώµατος 1 mm,  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Χαλκοσωλήνας τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 
(απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι, ρακόρ, 
ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως     
( 1 m )  Μέτρο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 13,99      
 

A.T.: 165  
 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.2  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαµέτρου Φ 40 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά 
σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα 
στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 
τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆Ω∆ΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 12,97      
 

A.T.: 166  
 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.3  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαµέτρου Φ 50 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά 
σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα 
στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 
τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 13,49      
 

A.T.: 167  
 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.5  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαµέτρου Φ 75 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά 
σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα 
στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 
τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 18,45      
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A.T.: 168  
 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.7  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαµέτρου Φ 100 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά 
σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα 
στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 
τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 23,26      
 

A.T.: 169  
 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.9  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαµέτρου Φ 125 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά 
σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα 
στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 
τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 25,46      
 

A.T.: 170  
 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.10  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαµέτρου Φ 140 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά 
σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα 
στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 
τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 31,69      
 

A.T.: 171  
 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.11  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαµέτρου Φ 160 mm  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 
      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά 
σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα 
στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 
τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 33,61      
 

A.T.: 172  
 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.12  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαµέτρου Φ 200 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά 
σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα 
στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 
τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 39,32      
 

A.T.: 173  
 
ΑΤΗΕ Ν8052.11  Σύνδεση µε κεντρικό αγωγό ύδρευσης,   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  
 
      Σύνδεση µε κεντρικό αγωγό ύδρευσης, δηλαδή τοµή του υπάρχοντος αγωγού και σύνδεση µε τον 
αγωγό νέων εγκαταστάσεων,µε την εργασία καθαίρεσης και επαναφοράς του υπάρχοντος καναλιού 
και των υλικών και µικροϋλικών σύνδεσης.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 73,42      
 

A.T.: 174  
 
ΑΤΗΕ Ν8053.4  Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαµέτρου Φ 20 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Μηχανοσίφωνας πλαστικός πλήρως τοποθετηµένος.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 121,37      
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A.T.: 175  
 
ΑΤΗΕ Ν8054.5  Πώµα (τάπα) καθαρισµού πλαστικό διαµέτρου Φ 100 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πώµα (τάπα) καθαρισµού πλαστικό ,πλήρως τοποθετηµένο    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 10,80      
 

A.T.: 176  
 
ΑΤΗΕ Ν8054.6  Πώµα (τάπα) καθαρισµού πλαστικό διαµέτρου Φ 125 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πώµα (τάπα) καθαρισµού πλαστικό ,πλήρως τοποθετηµένο    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆Ω∆ΕΚΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 12,48      
 

A.T.: 177  
 
ΑΤΗΕ Ν8066.1  Κανάλι συγκέντρωσης και απορροής οµβρίων ή και ελαφρών λυµάτων 

Πλάτους 20cm και βάθους 30cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 10  100,00%  
 
      Κανάλι συγκέντρωσης και απορροής οµβρίων ή και ελαφρών λυµάτων, δηλαδή: Εκσκαφή σε 
έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε σκυρόδεµα 200 kg τσιµέντου πάχους 10 cm δόµηση 
πλευρικών επιφανειών µε οπτοπλινθοδοµή πάχους 1 πλίνθου και τσιµεντοκονιάµατος 400 kg 
τσιµέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεµα του πυθµένα µισού τεµαχίου πλαστικού σωλήνα Φ100 mm 
τοµής ηµικυκλικής και σχήµατος ηµικυλινδρικού για διαµόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, 
επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του 
φρεατίου, εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 128,26      
 

A.T.: 178  
 
ΑΤΗΕ Ν8068.2.1  Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης βάθος από 0,50 έως 1,00 m διαστάσ. 40cm 

X 50cm  
 
      Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης , δηλ. εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε σκυρόδεµα 
200 kg τσιµέντου πάχους 10 cm δόµηση πλευρικών επιφανειών µε οπτοπλινθοδοµή πάχους 1 
πλίνθου και τσιµεντοκονιάµατος 400 kg τσιµέντου, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου 
του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων 
εκσκαφών και αχρήστων υλικών.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 



 

  Σελίδα 50 από 63 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 251,63      
 

A.T.: 179  
 
ΑΤΗΕ Ν8099.3.1  Χαλκοσύνδεση λήπτη νερού µε την σωλήνωση του νερού,   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Χαλκοσύνδεση λήπτη νερού µε την σωλήνωση του νερού, πίεσης λειτουργίας 10 ΑΤΜ, πλήρης, 
δηλαδή χαλκοσωλήνας διαµέτρου 10/12 ΜΜ, σπιράλ, επιχρωµιωµένος, µε ειδικούς συνδέσµους στα 
άκρα διαµ. ½  INS για σύνδεση µε τον χαλκοσωλήνα του δικτύου, µε τα µικροϋλικά και την εργασία για 
πλήρη τοποθέτηση.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 14,15      
 

A.T.: 180  
 
ΑΤΗΕ Ν8106.1  Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαµέτρου Φ 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειxάλκινη , βαρέως τύπου, µε µοxλό xειρισµού (κλεισιµο 
µε 1/4 της στροφής) µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 14,43      
 

A.T.: 181  
 
ΑΤΗΕ Ν8106.3  Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαµέτρου Φ 1 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειxάλκινη , βαρέως τύπου, µε µοxλό xειρισµού (κλεισιµο 
µε 1/4 της στροφής) µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 16,89      
 

A.T.: 182  
 
ΑΤΗΕ Ν8106.6  Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαµέτρου Φ 2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειxάλκινη , βαρέως τύπου, µε µοxλό xειρισµού (κλεισιµο 
µε 1/4 της στροφής) µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
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 (Αριθµητικώς): 38,74      
 

A.T.: 183  
 
ΑΤΗΕ Ν8106.7  Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαµέτρου Φ 2 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειxάλκινη , βαρέως τύπου, µε µοxλό xειρισµού (κλεισιµο 
µε 1/4 της στροφής) µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 40,68      
 

A.T.: 184  
 
ΑΤΗΕ Ν8128.1  Εσxάρα ορειxάλκινη ή πώµα καθαρισµού   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Εσxάρα ορειxάλκινη ή πώµα καθαρισµού διαµέτρου 10 cm µε πλαίσιο για τοποθέτηση σε σιφώνι 
δαπέδου. ∆ηλ. προµήθεια, προσκόµιση και εγκατάσταση µε τα µικροϋλικά συγκόλλησης και 
στερέωσης.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 24,18      
 

A.T.: 185  
 
ΑΤΗΕ Ν8202.22  Πυροσβεστήρας αφρού,φορητός, γοµώσεως 10 lt  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 19  100,00%  
 
      Πυροσβεστήρας αφρού,πλήρης δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 78,35      
 

A.T.: 186  
 
ΑΤΗΕ Ν8203.1.3  Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακος,αυτόµατος,µε κεφαλή 

sprinkler γοµώσεως 12 kg  
 
      Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακος,αυτόµατος,µε κεφαλή sprinkler, πλήρης  µε  το 
αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεως του απο την οροφή πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή προµήθεια, 
µεταφορά και στήριξη.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 297,03      
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A.T.: 187  
 
ΑΤΗΕ Ν8263.11.1  Απορροφητήρας κουζίνας,   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 24  100,00%  
 
      µε φυγοκεντρικό ανεµιστήρα κλπ, δηλαδή προµήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση  δοκιµή και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία, συµπεριλαµβανόµενων και όλων των απαραίτητων υλικών και 
µικροϋλικών, ανηγµένων σε εργασία, και εργασίες.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 146,84      
 

A.T.: 188  
 
ΑΤΗΕ Ν8456.4  ∆εξαµενή καυσίµου από χαλυβδοέλασµα 5 MM,   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 29  100,00%  
 
      ∆εξαµενή καυσίµου από χαλυβδοέλασµα 5 MM, οξυγονοκολλητή, οιωνδήποτε διαστάσεων και 
σχήµατος, µε ή χωρίς σκελετό από σίδηρο ειδικών διατοµών, δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους 
κατασκευής και διανοίξεως οπών και τοποθετήσεως    
( 1 Kg )  Χιλιόγραµµο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 6,45      
 

A.T.: 189  
 
ΑΤΗΕ Ν8464.11.5  Καπναγωγός κατασκευασµένος από µαύρη λαµαρίνα, πάχους 5 ΜΜ   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 34  100,00%  
 
      Καπναγωγός κατασκευασµένος από µαύρη λαµαρίνα, πάχους 5 ΜΜ µε τις ενισχύσεις στήριξης και 
σύνδεσης του και τα ειδικά τεµάχια, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία κατασκευής, 
σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραµµο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 6,57      
 

A.T.: 190  
 
ΑΤΗΕ Ν8466.1  Καπνοδόχος διπλού τοιχώµατος INOX µε εσωτερική µόνωση 50mm 

εσωτερικής διαµέτρου 35cm ύψους 7.00m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 34  100,00%  
 
      Καπνοδόχος από προκατασκευασµένα τµήµατα διπλού τοιχώµατος από χρωµονικελιούχο 
ωστενιτικό χάλυβα που περικλείει κεραµική ινώδη (κεραµοβάµβακας) µόνωση πάχους 50mm υψηλής 
πυκνότητας και υψηλής θερµοαντοχής (16000C). Τα τοιχώµατα θα είναι κατασκευασµένα από 
λαµαρίνα INOX AISI 316L πάχους 0,5mm εσωτερικά και λαµαρίνα AISI 304 πάχους 0,5mm 
εξωτερικά.Πλήρης, δηλαδή υλικά, στηρίγµατα πάσης φύσεως, κάλυµµα καπνοδόχου INOX και λοιπα 
µικρουλικά επι τόπου και εργασία τοποθέτησης.    
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( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 813,88      
 

A.T.: 191  
 
ΑΤΗΕ Ν8468  Σύστηµα τηλένδειξης  στάθµης δεξαµενής πετρελαίου.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 31  100,00%  
 
      Σύστηµα δείκτης στάθµης πετρελαίου που αποτελείται από ηλεκτρόδιο µέτρησης εµβαπτισµένο 
στη δεξαµενή ,ηλεκτρική γραµµή σύνδεσης µε ηλεκτρονικό πίνακα µε όργανο ένδειξης στάθµης. Η 
λειτουργία του βασίζεται στη µεταβολή της χωρητικότητας του ηλεκτροδίου ανάλογα µε τη στάθµη του 
πετρελαίου.∆ηλαδή σύστηµα τηλένδειξης όπως παραπάνω ,µικροϋλικά σύνδεσης και τοποθέτησης 
και εργασία πλήρης εγκατάστασης και σύνδεσης, µε παράδοση σε πλήρη λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 199,30      
 

A.T.: 192  
 
ΑΤΗΕ Ν8540.6  Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex 

διαµέτρου Φ 2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40  100,00%  
 
      Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex ,πάxους και ιδιοτήτων όπως 
περιγράφονται στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 25,79      
 

A.T.: 193  
 
ΑΤΗΕ Ν8540.7  Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex 

διαµέτρου Φ 2 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40  100,00%  
 
      Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex ,πάxους και ιδιοτήτων όπως 
περιγράφονται στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 33,06      
 

A.T.: 194  
 
ΑΤΗΕ Ν8540.12  Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex 

διαµέτρου Φ 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40  100,00%  
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      Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex ,πάxους και ιδιοτήτων όπως 
περιγράφονται στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 14,82      
 

A.T.: 195  
 
ΑΤΗΕ Ν8540.13  Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex 

διαµέτρου Φ 3/4 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40  100,00%  
 
      Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex ,πάxους και ιδιοτήτων όπως 
περιγράφονται στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 17,75      
 

A.T.: 196  
 
ΑΤΗΕ Ν8540.15  Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex 

διαµέτρου Φ 1 1/4 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40  100,00%  
 
      Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex ,πάxους και ιδιοτήτων όπως 
περιγράφονται στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 22,82      
 

A.T.: 197  
 
ΑΤΗΕ Ν8540.16  Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex 

διαµέτρου Φ 1 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40  100,00%  
 
      Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex ,πάxους και ιδιοτήτων όπως 
περιγράφονται στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 25,25      
 

A.T.: 198  
 
ΑΤΗΕ Ν8601.6  Συλλέκτης θερµού ή ψυχρού ύδατος έως πέντε εξόδων  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  
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      Συλλέκτης θερµού ή ψυχρού ύδατος, πλήρως τοποθετηµένος και συνδεδεµένος για πλήρη 
λειτουργία, επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως, σύµφωνα µε τα σχέδια, την τεχνική 
περιγραφή και τις προδιαγραφες.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 114,71      
 

A.T.: 199  
 
ΑΤΗΕ Ν8602.8  Εξοδος µε το ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανοµέα θερµού 

ή ψυχρούνερού χρήσεως από χαλκοσωλήνα ∆ιαµέτρου διανοµέα ή 
συλλέκτη 54 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 6  100,00%  

 
      Εξοδος µε το ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανοµέα θερµού ή ψυχρού νερού χρήσεως 
από χαλκοσωλήνα, επιψευδαργυροµένη εν θερµώ µετά την αποπεράτωση, πλήρως εγκατεστηµένη, 
δηλαδή προµήθεια προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 22,61      
 

A.T.: 200  
 
 Ν8615.2.1  Ηλιακός συλλέκτης, 200 lt µε το σύνολο των εξαρτηµάτων του, πλήρως 

τοποθετηµένος µε όλα τα µικροεξαρτήµατα.   
 
      Ηλιακός συλλέκτης, 200 lt µε το σύνολο των εξαρτηµάτων του, πλήρως τοποθετηµένος µε όλα τα 
µικροεξαρτήµατα. 
-Ο συλλέκτης θα πρέπει να φέρει το Ευρωπαϊκό σήµα ποιότητας SOLAR KEY MARK και να διαθέτει 
επιλεκτικό απορροφητή ενιαίας επιφάνειας, πλαίσιο από προφίλ αλουµινίου,  κρύσταλλο ασφαλείας 
(tempered.low-iron), υψηλής διαπερατότητας φωτός (>91% ±2%), υψηλής απορροφητικότητας 
(95%±2%). 
-Η βάση στήριξης συλλέκτη θα πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασµένη για στήριξη σε κεραµοσκεπή και 
µετά την διάτρησή τους να διαµορφωθεί ώστε να αποφευχθεί σκωρίαση των τοµών. 
-Το boiler θα πρέπει να έχει εξωτερικό περίβληµα από ειδικό κράµα ναυπηγικού αλουµινίου, µε 
εσωτερική διπλή επίστρωση σµάλτου (glass), ισχυρή θερµική µόνωση, αντιδιαβρωτική προστασία και 
αντιπαγωτική προστασία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθµητικώς): 900,00      
 

A.T.: 201  
 
 Ν8615.2.15  Υδραυλικό ΚΙΤ   
 
      Υδραυλικό ΚΙΤ για το Ηλιακό Σύστηµα Ζεστού Νερού    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 298,35      
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A.T.: 202  
 
ΑΤΗΕ Ν8627.1  Βαλβίδα ρυθµίσεως θερµικού κυκλώµατος, τύπου STK   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Βαλβίδα ρυθµίσεως θερµικού κυκλώµατος, τύπου STK µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 28,47      
 

A.T.: 203  
 
ΑΤΗΕ Ν8660.21.51   Ηλεκτρική εγκατάσταση λεβητοστασίου ,   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 28  100,00%  
 
      Ηλεκτρική εγκατάσταση  αυτοµατισµού λεβητοστασίου  , περιλαµβάνουσα  1  λέβητα µε τον 
καυστήρα του, 2 κυκλοφορητές , περιλαµβάνουσα τον στεγανό πίνακα κίνησης (συνδέσεις) του 
λεβητοστασίου καθώς και  την ηλεκτρική εγκατάσταση κίνησης. ∆ηλαδή προµήθεια όλων των 
απαιτουµένων συσκευών , οργάνων, υλικών και  µικροϋλικών , προσκόµιση και πλήρης εγκατάσταση 
και ρύθµιση µέχρι παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 367,10      
 

A.T.: 204  
 
ΑΤΗΕ Ν8735.22.1  Κυτίο διακλαδώσεως ορατό ή εντοιχισµένο, πλαστικό, οποιωνδήποτε 

διαστάσεων ή διαµέτρου  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Κυτίο διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισµένο, πλαστικό , δηλαδή  κυτίο και µικρουλικά (γύψος, 
πίσσα µονωτική, κανάβα, µινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, µαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιµάδια, 
τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 5,65      
 

A.T.: 205  
 
ΑΤΗΕ Ν8795.21.1  Καλώδιο τύπου J-YΥe ορατό ή εντοιχισµένο ή σε σχάρα, διαµέτρου 0,6 

mm Φ 2 Χ 2 Χ 0,6 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 48  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου J-YYe  ορατό ή εντοιχισµένο ή σε σχάρα , δηλαδή αγωγός και µικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεων δοκιµών µονώσεως γιά πλήρη και κανονική 
λειτουργία    
( 1 m )  Μέτρο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 3,12      
 

A.T.: 206  
 
ΑΤΗΕ Ν8812.1  ∆ιακόπτης στεγανός χωνευτός πλήκτρου  εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 

µονοπολικός,  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      ∆ιακόπτης στεγανός χωνευτός πλήκτρου  εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V µε το κυτίο δηλαδή 
προµήθεια προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆Ω∆ΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 12,11      
 

A.T.: 207  
 
ΑΤΗΕ Ν8812.2  ∆ιακόπτης στεγανός χωνευτός πλήκτρου εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 

κοµµιτατέρ ή αλλερετούρ,  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      ∆ιακόπτης στεγανός χωνευτός πλήκτρου  εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V µε το κυτίο δηλαδή 
προµήθεια προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 14,75      
 

A.T.: 208  
 
ΑΤΗΕ Ν8824.1.1  ∆ιακόπτης πιεστικού κοµβίου ( µπουτόν) χωνευτός, κουδουνιού 

εξωτερικού χώρου, εντάσεως 6 Α,   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      ∆ιακόπτης πιεστικού κοµβίου ( µπουτόν ) χωνευτός, κουδουνιού εξωτερικού χώρου εντάσεως 6 Α, 
τάσεως 250 V µε το κυτίο δηλαδή προµήθεια προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 6,28      
 

A.T.: 209  
 
ΑΤΗΕ Ν8840.3.1  Τοπικός πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών συστήµατος κατάσβεσης   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Τοπικός πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών συστήµατος κατάσβεσης από πλαστικό ABS µε 
µεταλλική πλάτη, µε όλα τα απαιτούµενα όργανα λειτουργίας, ελέγχου κάθε µεµονωµένου στοιχείου 
στην κάθε ζώνη , ενδείξεων, το τροφοδοτικό και τις µπαταρίες µολύβδου, τον προγραµµαρτιζόµενο 
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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    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθµητικώς): 931,77      
 

A.T.: 210  
 
ΑΤΗΕ Ν8845.3  Τρίγωνο γείωσης Με ηλεκτρόδια µήκους 2.5 µ  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 45  100,00%  
 
      Τρίγωνο γείωσης αποτελούµενο απο τρία ηλεκτρόδια xάλκινα µε xαλύβδινη ψύxη διαµέτρου S/8 
ins µε τους ειδικούς συνδετήρες αγωγών, τον xάλκινο πολύκλωνο αγωγό σύνδεσης διατοµής 16 τ.x. 
µέσα σε γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα 3/4 ins και τα τρία φρεάτια µε τα καλύµατά τους διαστάσεων 20 
x 20 cn για την επιθεώρηση των συνδέσεων, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση υλικών και 
µικροϋλικών και εργασία έµπηξης ηλεκτροδίων στις κορυφές ισόπλευρου τριγώνου πλευράς 3 m 
σύνδεσής τους µε τον xάλκινο αγωγό κατασκευής των φρεατίων και δοκιµών για παράδοση σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 315,55      
 

A.T.: 211  
 
ΑΤΗΕ Ν8882.1  Εξωτερικός πίνακας κλήσης συστήµατος θυροτηλεφώνων µε 

θυροµεγάφωνο και µε δώδεκα  µπουτόν κλήσης,   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 48  100,00%  
 
      Εξωτερικός πίνακας κλήσης συστήµατος θυροτηλεφώνων µε θυροµεγάφωνο και µε δώδεκα  
µπουτόν κλήσης , πλήρες µε τα υλικά και µικροϋλικά και την τοποθέτησή του για πλήρη λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝ∆ΕΚΑ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 111,80      
 

A.T.: 212  
 
ΑΤΗΕ Ν8882.2  Εσωτερική συσκευή θυροτηλεφώνων επίτοιχη ,µε τηλέφωνο χειρός ή 

σταθερό   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 48  100,00%  
 
      Εσωτερική συσκευή θυροτηλεφώνων επίτοιχη ,µε τηλέφωνο χειρός ή σταθερό, πλήρες µε τα υλικά 
και µικροϋλικά και την τοποθέτησή του για πλήρη λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 108,77      
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A.T.: 213  
 
ΑΤΗΕ Ν8882.21.2  Αυτόµατος διακόπτης κλιµακοστασίου ηλεκτρονικός, ενδεικτικού τύπου 

5ΤΤ 1120 SIEMENS, εντάσεως 10 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Αυτόµατος διακόπτης κλιµακοστασίου ηλεκτρονικός, ενδεικτικού τύπου 5ΤT 1120 SIEMENS 
πλήρως τοποθετηµένος σε ηλεκτρικό πίνακα διανοµής, µε εκτέλεση της συνδεσµολογίας από 
µπροστά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ  ΚΑΙ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 82,03      
 

A.T.: 214  
 
ΑΤΗΕ Ν8918.2.3  Αυτόµατος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Tετραπολικός 30 ma 4 x 

63 A  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Αυτόµατος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής 30 ma για τοποθέτηση εντός πίνακα διανοµής,µε τα 
υλικά και µικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και της εργασίας παράδοσης σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 91,53      
 

A.T.: 215  
 
ΑΤΗΕ Ν8987.2  Αυτόνοµο φωτιστικό ασφαλείας,σηµάνσεως, Φωτιστικό ασφαλείας 18 

W  
 
      Αυτόνοµο φωτιστικό ασφαλείας µε κατάλληλη λυxνία, και συσσωρευτής Ni-Cd τροφοδοτούµενος 
απο το κεντρικό κύκλωµα ηλεκτροδότησης και περιλαµβάνον ηλεκτρονική διάταξη αυτόµατης 
µεταγωγής και µετατροπής, µετα των υλικών και µικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. 
προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσµολογίας και δοκιµών, παραδοτέα σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 92,82      
 

A.T.: 216  
 
ΑΤΗΕ Ν8987.27.2  Αυτόνοµη πινακίδα εξόδου κινδύνου, µε λαµπτήρες φθορισµού 2χ6 W, 

'εξόδου'  
 
      Αυτόνοµη πινακίδα εξόδου κινδύνου, επίτοιχη ή ανηρτηµένη, µε λευκά γράµµατα και βέλη σε 
πράσινη αυτοκόλλητη ταινία, απλής ή διπλής όψης , µε λαµπτήρες φθορισµού 2χ6 W, δηλαδή  
φωτιστικό σώµα πλήρες µε λαµπτήρες, κάλυµµα µε αυτοκόλλητη ταινία που θα καλύπτει πλήρως το 
κάλυµµα,µε συσσωρευτή  Ni-Cd ,τροφοδοτούµενος απο το κεντρικό κύκλωµα ηλεκτροδότησης και 
περιλαµβάνον ηλεκτρονική διάταξη αυτόµατης µεταγωγής και µετατροπής, µετα των υλικών και 
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µικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, εργασία 
συνδεσµολογίας και δοκιµών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 61,46      
 

A.T.: 217  
 
ΑΤΗΕ Ν8992.11.1  Λήψη κεραίας  R - Τ.V.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 48  100,00%  
 
      Λήψη κεραίας  R - Τ.V.  µε δύο υποδοχές, µία τηλεόρασης και µία ραδιοφώνου, 
κατά DIN 45330, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση,  µικροϋλικά, εγκατάσταση, αλλά χωρίς την 
σύνδεση.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 46,68      
 

A.T.: 218  
 
ΑΤΗΕ Ν9371.91  Φωτιστικό κήπου τύπου καρφωτό, διακοσµητικό και τοπικό φωτισµό 

µε λυχνία σκληρής υάλου 80-120W Eνδ. τύπου DISANO DAFNE  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  100,00%  
 
      Φωτιστικό κήπου τύπου καρφωτό ή βιδωτό, διακοσµητικό και τοπικό φωτισµό, στεγανό IP65 µε 
κέλυφος κατασκευασµένο από χυτοπρεσσαριστό αλουµίνιο, και βάση άθραυστη από nylon fiberglass. 
Το φωτιστικό θα είναι βαµµένο σε πολλές στρώσεις: Αρχικά µε εµβάπτιση σε µαύρη εποξυδική 
ηλεκτροστατική βαφή ανθεκτική σε διαβρωτικό περιβάλλον και στη συνέχεια UV σταθεροποίηση µε 
ακτίνες και τέλος µε µαύρη ακρυλική στρώση. Θα φέρει λυχνιολαβή και όλα τα απαραίτητα υλικά και 
µικρουλικά για τη στήριξη, ηλεκτροδότηση και έναυση ενός λαµπτήρα σκληρής υάλου 80-120W.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 99,37      
 

A.T.: 219  
 
ΑΤΗΕ Ν9500.1  Πρίζα τηλεφώνου 8 επαφών   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ   100,00%  
 
      Πρίζα τηλεφώνου 8 επαφών γαλλικού τύπου, xωνευτή µε το κουτί, δηλ. προµήθεια και 
προσκόµιση, µικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση για παράδοση σε πλήρη λειτουργεία, ενδ. τύπου 
LΕGRΑΝD DΙΡLΟΜΑΤ.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 7,60      
 

A.T.: 220  
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ΑΤΗΕ Ν9532.1  Ανιxνευτής ιονισµού - καπνού   
 

Κωδ. αναθεώρησης :    100,00%  
 
      Ανιxνευτής ιονισµού - καπνού διεγειρόµενος απο τα ορατά ή αόρατα καύσης, κατάλληλος για την 
τοποθέτηση σε υγρούς ή xώρους, µε την βάση του κατάλληλος, για τοποθέτηση σε οροφή, κατα τα 
λοιπά όπως στην προδιαγραφή, µε τα υλικάκαι µικροϋλικά σύνδεσης, και την εργασία πλήρους 
εγκατάστασης.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 156,71      
 

A.T.: 221  
 
ΑΤΗΕ Ν9532.2  Ανιxνευτής θερµοδιαφορικός   
 
      Ανιxνευτής θερµοδιαφορικός διεγειρόµενος απο αύξηση θερµοκρασίας 10°C ανα λεπτό ή σε 
µέγιστη θερµοκρασία περίπου 60°C κατάλληλος για τοποθέτηση σε xώρους όπου η θερµοκρασία 
κυµαίνεται απο -20°C έως 45°C, όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης 
και την εργασία πλήρους τοποθέτησης.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 205,13      
 

A.T.: 222  
 
ΑΤΗΕ Ν9601.5  Oµοαξωνικό καλώδιο 75 Ω   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 48  100,00%  
 
      Oµοαξωνικό καλώδιο 75 Ω σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, τοποθετούµενο εντός σωλήνα, ή 
σxάρας καλωδίων, δηλ. προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών, και επιτόπου εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιµών, προς πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 µµ )  Μέτρο Μήκους  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 5,49      
 

A.T.: 223  
 
ΑΤΗΕ Ν9730.1.3  Κεραία Τ.V. FM   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 48  100,00%  
 
      Κεραία Τ.V. FM 75 Ω, όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές, κατάλληλη για λειτουργία κεντρικής 
εγκατάστασης τηλεόρασης, περιλαµβανόµενων και του ιστού ύψους 3.0 m περίπου και των αναγκαίων 
για την ασφαλή στερέωση και στήριξη αυτής επι του δώµατος του κτιρίου,αντιρίδων κλπ.,δηλαδή 
προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης ασφαλούς στερέωσης, 
ρύθµισης και θέσης σε κανονική και πλήρη λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 383,68      
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A.T.: 224  
 
ΑΤΗΕ Ν9730.2  Ενισxυτής σήµατος κεραίας Τ.V.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 48  100,00%  
 
      Ενισxυτής σήµατος κεραίας Τ.V. πλήρης, όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές, δηλαδή 
προµήθεια, προσκόµιση, υλικά και εργασία εγκατάστασης.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 83,92      
 

A.T.: 225  
 
ΑΤΗΕ Ν9730.4.1  ∆ιακλαδωτήρας σήµατος   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 48  100,00%  
 
      ∆ιακλαδωτήρας σήµατος 1 ΕΙΣ.-2 ΕΞ. (1.8/8.5 db) ,δηλαδή προµήθεια,προσκόµιση, υλικά, 
µικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης και ρύθµισης.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 36,18      
 

A.T.: 226  
 
ΑΤΗΕ Ν9762.1  Ερµάριο συλλεκτών διαστάσεων 50 Χ 40 cm  
 
      Ερµάριο συλλεκτών από γαλβανισµένη λαµαρίνα,ενδοδαπεδίου συστήµατος ύδρευσης µε τις 
απαραίτητες οπές εξόδου των σωληνώσεων,βαµµένο σε χρώµα της αρεσκείας της επίβλεψης,δηλαδή 
προµήθεια και προσκόµιση του ερµαρίου, διάνοιξη οπών ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή 
στερέωση επί του τοίχου καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 108,42      
 

A.T.: 227  
 
ΑΤΗΕ Ν9999  Θεµελειακή γείωση   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 44  100,00%  
 
      Θεµελειακή γείωση. Θα κατασκευαστεί   , όπως σήµερα απαιτείται για τις νέες κατασκευές ( 
Ηλεκτρική εγκατάσταση νέων κτισµάτων ) .Το ηλεκτρόδιο γείωσης θα είναι χάλκινη ταινία διαστάσεων 
25 x 2 χλστ (ενδ. τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6420.252) , που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του νέου 
Ευρωπα’ι’κού προτύπου HD 60364 -5 -54/2007. Low voltage electrical installations Part 5 ? 54 : 
Selection and erection of electrical equipment Earthing arrangements , protective conductors and 
protective bonding conductors .Η ταινία θα τοποθετηθεί µε την µεγαλύτερη πλευρά της κατακόρυφα , 
µέσω ειδικών ορθοστατών  στηριγµάτων , ενδ. τύπου κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6103.030 για µαλακά εδάφη 
και 6103.015 για συµπαγή . Το ηλεκτρόδιο  ταινία θα  διατηρείται σε σταθερό ύψος 50 χλστ απο τη 
στάθµη του σκάµµατος , και κατακόρυφο , στηριζόµενο στους ορθοστάτες κάθε 2 µ  περίπου .Το 
παραπάνω ηλεκτρόδιο  ταινία θα συνδέεται µε τον οπλισµό του κτιρίου , µέσω ειδικών σφιγκτήρων ( 
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6221.838 και 6201.000 ενδ. τύπου της  ΕΛΕΜΚΟ ) .Γενικά να ακολουθούνται οι οδηγίες των 
Συστηµάτων Αντικεραυνικής Προστασίας και θεµελιακών γειώσεων , που θα συµφωνούν πάντοτε µε 
τα ∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα .    
( 1 κ.α. )  Κατ' αποκοπήν  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ     
 (Αριθµητικώς): 6000,00      
 
 

Υ∆ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
 
 

Μαρίνης Παναγόπουλος 
Μηχ/γος Μηχ/κός  

Η-Μ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
 
 

Πρόδροµος Ατλαµάζογλου 
Ηλ/γος Μηχ/κός  

Οι Συντάξαντες 
 
 
 

∆ηµήτριος Πετρόπουλος 
Ηλεκ/γος Μηχ/κός 

 
 
 

Μαρία Αναστασίου 
Μηχ/γος Μηχ/κός 

 
 
 

Αναστασία Σιούλα 
Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ  
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Προϋπολογισµός Μελέτης  

 
Ηµεροµηνία :    14/2/2019  

 

∆απάνη  
Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  Κωδικός 

Άρθρου  
Αρ. 
Τιµ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιµή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  Μερική ( € )  Ολική ( € )  

 
1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧ/ΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

         

 1.1. Υ∆ΡΕΥΣΗ           

1  

Εκσκαφή τάφρων 
ηµιβραχώδης ως εν 2122, 
αλλά διά χρήσεως µηχανικών 
µέσων   

ΑΤΟΕ  
2124  001  ΟΙΚ 2124 

100,00% m3  10  11,89  0,00%  118,90   

2  Επίχωσις   ΑΤΟΕ  
2162  

002  ΟΙΚ 2162 
100,00% 

m3  10  12,53  0,00%  125,30   

3  
Προστασία υπογείων 
σωληνώσεων, ∆ιαµέτρου 
µέxρι 1 ins  

ΑΤΗΕ  
N7912.1  155  ΟΙΚ ΑΝΑΘ. 

7912 100,00% m  30  5,87  0,00%  176,10   

4  
Προστασία υπογείων 
σωληνώσεων, ∆ιαµέτρου 
µέxρι 2 ins  

ΑΤΗΕ  
N7912.2  156  ΟΙΚ ΑΝΑΘ. 

7912 100,00% m  50  8,06  0,00%  403,00   

5  
Προστασία υπογείων 
σωληνώσεων, ∆ιαµέτρου 
µέxρι και 3 ins  

ΑΤΗΕ  
Ν7912.3  159  ΟΙΚ ΑΝΑΘ. 

7912 100,00% m  30  10,25  0,00%  307,50   

6  

Σιδηροσωλήνας 
γαλβανισµένος µε ραφή 
∆ιαµέτρου 2 1/2 ins Πάχους 
3,65 mm  

ΑΤΗΕ  
8036.7  005  ΗΛΜ 5 

100,00% m  29  40,89  0,00%  1.185,81   

7  
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό 
γαλβανισµένο ∆ιαµέτρου 1/2 
ins  

ΑΤΗΕ  
8037.1  

006  ΗΛΜ 6 
100,00% 

Τεµ.  18  8,91  0,00%  160,38   

8  Ρακόρ ορειχάλκινο ∆ιαµέτρου 
3/4 ins  

ΑΤΗΕ  
Ν8037.22  

161  ΗΛΜ 6 
100,00% 

Τεµ.  24  8,12  0,00%  194,88   

9  

Χαλκοσωλήνας  µε µονωτική 
επένδυση P.V.C,  διαµέτρου 
15 mm, πάχους τοιχώµατος 1 
mm,  

ΑΤΗΕ  
Ν8041.2  163  ΗΛΜ 7 

100,00% m  350  10,56  0,00%  3.696,00   

10  

Χαλκοσωλήνας, µε µονωτική 
επένδυση P.V.C,  διαµέτρου 
18 mm, πάχους τοιχώµατος 1 
mm,  

ΑΤΗΕ  
Ν8041.3  

164  ΗΛΜ 7 
100,00% 

m  120  13,99  0,00%  1.678,80   

11  
Χαλκοσωλήνας Εξωτ. 
∆ιαµέτρου 22 mm πάχους 
τοιχώµατος .... mm  

ΑΤΗΕ  
8041.7.2  014  ΗΛΜ 7 

100,00% m  350  17,47  0,00%  6.114,50   

12  Σύνδεση µε κεντρικό αγωγό 
ύδρευσης,   

ΑΤΗΕ  
Ν8052.11  173  ΗΛΜ 5 

100,00% Τεµ.  8  73,42  0,00%  587,36   

13  
Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης 
βάθος από 0,50 έως 1,00 m 
διαστάσ. 40cm X 50cm  

ΑΤΗΕ  
Ν8068.2.1  

178   Τεµ.  14  251,63  0,00%  3.522,82   

14  Καλύµµατα φρεατίων 
χυτoσιδηρά   

ΑΤΗΕ  
8072  

021  ΗΛΜ 29 
100,00% 

Kg  220  1,76  0,00%  387,20   

15  Χαλκοσύνδεση λήπτη νερού 
µε την σωλήνωση του νερού,   

ΑΤΗΕ  
Ν8099.3.1  

179  ΗΛΜ 7 
100,00% 

Τεµ.  1  14,15  0,00%  14,15   

16  
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) 
ορειxάλκινη διαµέτρου Φ 1/2 
ins  

ΑΤΗΕ  
Ν8106.1  180  ΗΛΜ 11 

100,00% Τεµ.  8  14,43  0,00%  115,44   

17  Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) 
ορειxάλκινη διαµέτρου Φ 1 ins  

ΑΤΗΕ  
Ν8106.3  181  ΗΛΜ 11 

100,00% Τεµ.  22  16,89  0,00%  371,58   

18  Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) 
ορειxάλκινη διαµέτρου Φ 2 ins  

ΑΤΗΕ  
Ν8106.6  

182  ΗΛΜ 11 
100,00% 

Τεµ.  1  38,74  0,00%  38,74   

19  
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) 
ορειxάλκινη διαµέτρου Φ 2 1/2 
ins  

ΑΤΗΕ  
Ν8106.7  

183  ΗΛΜ 11 
100,00% 

Τεµ.  1  40,68  0,00%  40,68   

Σε µεταφορά: 19.239,14 0,00 
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Από µεταφορά: 19.239,14 0,00 

20  

Βαλβίδα αντεπιστροφής 
ορειχάλκινηΜε γλωτίδα 
(κλαπέ) συνδεοµένη µε 
σπείρωµα ∆ιαµέτρου 3/4 ins  

ΑΤΗΕ  
8125.1.2  

022  ΗΛΜ 11 
100,00% 

Τεµ.  9  20,31  0,00%  182,79   

21  

Βαλβίδα αντεπιστροφής 
ορειχάλκινηΜε γλωτίδα 
(κλαπέ) συνδεοµένη µε 
σπείρωµα ∆ιαµέτρου 1 ins  

ΑΤΗΕ  
8125.1.3  023  ΗΛΜ 11 

100,00% Τεµ.  9  25,8  0,00%  232,20   

22  

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) 
ορειχάλκινη,επιχρωµιωµένη 
Τύπου καµπάνας ∆ιαµέτρου 
1/2 ins  

ΑΤΗΕ  
8131.1.1  

027  ΗΛΜ 11 
100,00% 

Τεµ.  25  18,23  0,00%  455,75   

23  

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) 
ορειχάλκινη,επιχρωµιωµένη 
Τύπου γωνιακή ∆ιαµέτρου 1/2 
ins  

ΑΤΗΕ  
8131.2.1  

028  ΗΛΜ 11 
100,00% 

Τεµ.  36  14,15  0,00%  509,40   

24  

Κρουνός εκροής (βρύση) 
ορειχάλκινοςεπιχρωµιωµένος 
κοινός µε προσθήκη και 
ροζέττα   

ΑΤΗΕ  
8138.2.2  029  ΗΛΜ 11 

100,00% Τεµ.  20  72,04  0,00%  1.440,80   

25  

Αναµικτήρας (µπαταρία) 
θερµού - ψυχρού ύδατος, 
ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος 
τοποθετηµένος σε νιπτήρα - 
∆ιαµέτρου 1/2 ins  

ΑΤΗΕ  
8141.2.2  

030  ΗΛΜ 13 
100,00% 

Τεµ.  8  60,62  0,00%  484,96   

26  

Αναµικτήρας (µπαταρία) 
θερµού - ψυχρού ύδατος, 
ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος 
νεροχύτη - ∆ιαµέτρου 1/2 ins  

ΑΤΗΕ  
8141.3.2  031  ΗΛΜ 13 

100,00% Τεµ.  8  70,3  0,00%  562,40   

27  

Αναµικτήρας (µπαταρία) 
θερµού - ψυχρού ύδατος, 
ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος  
Με σταθερό και κινητό 
καταιονηστήρα Φ 1/2 ins  

ΑΤΗΕ  
8141.4.3  

032  ΗΛΜ 13 
100,00% 

Τεµ.  8  101,73  0,00%  813,84   

28  Ασφαλιστική βαλβίδα µε 
ελατήριο ∆ιαµέτρου 1/2 ins  

ΑΤΗΕ  
8477.1  060  ΗΛΜ 12 

100,00% Τεµ.  8  53,21  0,00%  425,68   

29  
Θερµική µόνωση σωλήνων µε 
αφρώδες πλαστικό υλικό 
Armaflex διαµέτρου Φ 1/2 ins  

ΑΤΗΕ  
Ν8540.12  194  ΗΛΜ 40 

100,00% m  20  14,82  0,00%  296,40   

30  
Θερµική µόνωση σωλήνων µε 
αφρώδες πλαστικό υλικό 
Armaflex διαµέτρου Φ 3/4 ins  

ΑΤΗΕ  
Ν8540.13  195  ΗΛΜ 40 

100,00% m  50  17,75  0,00%  887,50   

31  Συλλέκτης θερµού ή ψυχρού 
ύδατος έως πέντε εξόδων  

ΑΤΗΕ  
Ν8601.6  198  ΗΛΜ 5 

100,00% Τεµ.  8  114,71  0,00%  917,68   

32  

Αυτόµατη βαλβίδα µε 
πλωτήρα, εξαερισµό 
σωληνώσεων νερού, 
∆ιαµέτρου σπειρώµατος 1/2 
ins Γιά πίεση λειτουργίας έως 
12 atm  

ΑΤΗΕ  
8606.2.1  

066  ΗΛΜ 11 
100,00% 

Τεµ.  8  34,41  0,00%  275,28   

33  

Ηλιακός συλλέκτης, 200 lt µε 
το σύνολο των εξαρτηµάτων 
του, πλήρως τοποθετηµένος 
µε όλα τα µικροεξαρτήµατα.   

  
Ν8615.2.1  

200   Τεµ.  8  900  0,00%  7.200,00   

34  Υδραυλικό ΚΙΤ   
  
Ν8615.2.1
5  

201   Τεµ.  8  298,35  0,00%  2.386,80   

35  Ερµάριο συλλεκτών 
διαστάσεων 50 Χ 40 cm  

ΑΤΗΕ  
Ν9762.1  226   Τεµ.  8  108,42  0,00%  867,36   

     Αθροισµα Εργασιών :    37.177,98  37.177,98  

 1.2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ           

1  

Εκσκαφή τάφρων 
ηµιβραχώδης ως εν 2122, 
αλλά διά χρήσεως µηχανικών 
µέσων   

ΑΤΟΕ  
2124  

001  ΟΙΚ 2124 
100,00% 

m3  25  11,89  0,00%  297,25   

2  Επίχωσις   ΑΤΟΕ  
2162  002  ΟΙΚ 2162 

100,00% m3  15  12,53  0,00%  187,95   

Σε µεταφορά: 485,20 37.177,98 
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∆απάνη  
Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  Κωδικός 

Άρθρου  
Αρ. 
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Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιµή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από µεταφορά: 485,20 485,20 

3  

Hλεκτροπρεσσαριστές σχάρες  
για κανάλια όµβριων, από 
δοµικό χάλυβα κατά DIN EN 
10025, µε βροχίδα (καρέ) 
30Χ30 mm (αξονική 34 x 38 
mm)   

ΑΤΗΕ  
Ν5001.2  

158  Υ∆Ρ 6752 
100,00% 

m  12  59,91  0,00%  718,92   

4  
Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε 
εσχάρα και κόφτρα διαµέτρου 
Φ 100 mm  

ΑΤΗΕ  
Ν8029.3  

160  ΗΛΜ 8 
100,00% 

Τεµ.  25  43,79  0,00%  1.094,75   

5  

Πλαστικός σωλήνας 
αποχετεύσεως από σκληρό 
P.V.C. Πίεσης 6 atm 
διαµέτρου Φ 40 mm  

ΑΤΗΕ  
Ν8043.1.2  

165  ΗΛΜ 8 
100,00% 

m  15  12,97  0,00%  194,55   

6  

Πλαστικός σωλήνας 
αποχετεύσεως από σκληρό 
P.V.C. Πίεσης 6 atm 
διαµέτρου Φ 50 mm  

ΑΤΗΕ  
Ν8043.1.3  166  ΗΛΜ 8 

100,00% m  28  13,49  0,00%  377,72   

7  

Πλαστικός σωλήνας 
αποχετεύσεως από σκληρό 
P.V.C. Πίεσης 6 atm 
διαµέτρου Φ 75 mm  

ΑΤΗΕ  
Ν8043.1.5  

167  ΗΛΜ 8 
100,00% 

m  50  18,45  0,00%  922,50   

8  

Πλαστικός σωλήνας 
αποχετεύσεως από σκληρό 
P.V.C. Πίεσης 6 atm 
διαµέτρου Φ 100 mm  

ΑΤΗΕ  
Ν8043.1.7  

168  ΗΛΜ 8 
100,00% 

m  80  23,26  0,00%  1.860,80   

9  

Πλαστικός σωλήνας 
αποχετεύσεως από σκληρό 
P.V.C. Πίεσης 6 atm 
διαµέτρου Φ 125 mm  

ΑΤΗΕ  
Ν8043.1.9  169  ΗΛΜ 8 

100,00% m  240  25,46  0,00%  6.110,40   

10  

Πλαστικός σωλήνας 
αποχετεύσεως από σκληρό 
P.V.C. Πίεσης 6 atm 
διαµέτρου Φ 140 mm  

ΑΤΗΕ  
Ν8043.1.1
0  

170  ΗΛΜ 8 
100,00% 

m  20  31,69  0,00%  633,80   

11  

Πλαστικός σωλήνας 
αποχετεύσεως από σκληρό 
P.V.C. Πίεσης 6 atm 
διαµέτρου Φ 160 mm  

ΑΤΗΕ  
Ν8043.1.1
1  

171  ΗΛΜ 8 
100,00% 

m  50  33,61  0,00%  1.680,50   

12  

Πλαστικός σωλήνας 
αποχετεύσεως από σκληρό 
P.V.C. Πίεσης 6 atm 
διαµέτρου Φ 200 mm  

ΑΤΗΕ  
Ν8043.1.1
2  

172  ΗΛΜ 8 
100,00% 

m  140  39,32  0,00%  5.504,80   

13  Μηχανοσίφωνας πλαστικός 
διαµέτρου Φ 20 cm  

ΑΤΗΕ  
Ν8053.4  

174  ΗΛΜ 8 
100,00% 

Τεµ.  1  121,37  0,00%  121,37   

14  
Πώµα (τάπα) καθαρισµού 
πλαστικό διαµέτρου Φ 100 
mm  

ΑΤΗΕ  
Ν8054.5  

175  ΗΛΜ 8 
100,00% 

Τεµ.  10  10,8  0,00%  108,00   

15  
Πώµα (τάπα) καθαρισµού 
πλαστικό διαµέτρου Φ 125 
mm  

ΑΤΗΕ  
Ν8054.6  

176  ΗΛΜ 8 
100,00% 

Τεµ.  10  12,48  0,00%  124,80   

16  

Πλαστικός σωλήνας 
αποχετεύσεως οµβρίων 
υδάτων (υδρορρόη) 
ορθογωνικής διατοµής6 Χ 10 
cm από σκληρό P.V.C.   

ΑΤΗΕ  
8063  

015  ΗΛΜ 8 
100,00% 

m  45  10,51  0,00%  472,95   

17  Κεφαλή υδρορροής πλαστική 
µε εσχάρα   

ΑΤΗΕ  
8064  016  ΗΛΜ 8 

100,00% Τεµ.  7  16,24  0,00%  113,68   

18  

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων 
αποχετεύσεως ∆ιαστάσεων 
30cm X 40cm και βάθος έως 
0,50 m  

ΑΤΗΕ  
8066.1.4  

017  ΗΛΜ 10 
100,00% 

Τεµ.  4  125,97  0,00%  503,88   

19  

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων 
αποχετεύσεως ∆ιαστάσεων 
40cm X 50cm και βάθος έως 
0,50 m  

ΑΤΗΕ  
8066.1.5  018  ΗΛΜ 10 

100,00% Τεµ.  13  151,86  0,00%  1.974,18   

20  

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων 
αποχετεύσεως ∆ιαστάσεων 
50cm X 60cm και βάθος έως 
0,50 m  

ΑΤΗΕ  
8066.1.6  

019  ΗΛΜ 10 
100,00% 

Τεµ.  3  178,82  0,00%  536,46   

21  

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων 
αποχετεύσεως ∆ιαστάσεων 
60cm X 70cm και βάθος έως 
0,50 m  

ΑΤΗΕ  
8066.1.7  

020  ΗΛΜ 10 
100,00% 

Τεµ.  2  202,64  0,00%  405,28   

Σε µεταφορά: 23.459,34 37.177,98 
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Από µεταφορά: 23.459,34 23.459,34 

22  

Κανάλι συγκέντρωσης και 
απορροής οµβρίων ή και 
ελαφρών λυµάτων Πλάτους 
20cm και βάθους 30cm  

ΑΤΗΕ  
Ν8066.1  

177  ΗΛΜ 10 
100,00% 

m  20  128,26  0,00%  2.565,20   

23  Καλύµµατα φρεατίων 
χυτoσιδηρά   

ΑΤΗΕ  
8072  021  ΗΛΜ 29 

100,00% Kg  350  1,76  0,00%  616,00   

24  Εσxάρα ορειxάλκινη ή πώµα 
καθαρισµού   

ΑΤΗΕ  
Ν8128.1  

184  ΗΛΜ 8 
100,00% 

Τεµ.  30  24,18  0,00%  725,40   

25  
Αυτόµατη δικλίδα αερισµού 
(µίκα, κεφαλή αερισµού) 
Αλουµινίου  

ΑΤΗΕ  
8129.2  

025  ΗΛΜ 1 
100,00% 

Τεµ.  1  33,02  0,00%  33,02   

26  
Συρµάτινη κεφαλή σωλήνα 
αερισµού (καπέλλο) µέχρι Φ 
10 cm   

ΑΤΗΕ  
8130  

026  ΗΛΜ 1 
100,00% 

Τεµ.  8  13,37  0,00%  106,96   

27  

Λεκάνη αποχωρητηρίου από 
πορσελάνη , Χαµηλής πίεσης 
µε το δοχείο πλύσεως και τα 
εξαρτήµατά του,   

ΑΤΗΕ  
8151.2  

033  ΗΛΜ 14 
100,00% 

Τεµ.  8  192,13  0,00%  1.537,04   

28  Νιπτήρας πορσελάνης ∆ιαστ. 
42 Χ 56 cm  

ΑΤΗΕ  
8160.2  

034  ΗΛΜ 17 
100,00% 

Τεµ.  8  164,74  0,00%  1.317,92   

29  

Λουτήρας χυτοσιδηρούς 
εσµαλτωµένος χωνευτού ή 
ελεύθερου τύπου Μήκους 
περίπου 1,60 m  

ΑΤΗΕ  
8161.1.1  

035  ΗΛΜ 16 
100,00% 

Τεµ.  8  328,48  0,00%  2.627,84   

30  

Νεροχύτης χαλύβδινος 
ανοξείδωτος δύο σκαφών 
∆ιαστάσεων περίπου 35 Χ 40 
X 20 cm, µήκους 1,80 m  

ΑΤΗΕ  
8165.2.3  

036  ΗΛΜ 17 
100,00% 

Τεµ.  8  196,77  0,00%  1.574,16   

31  Σιφώνι νεροχύτου από 
πολυαιθυλένιο δύο σκαφών   

ΑΤΗΕ  
8166.2  037  ΗΛΜ 17 

100,00% Τεµ.  8  42,57  0,00%  340,56   

32  
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 
mm µπιζουτέ ∆ιαστάσεων 42 
Χ 60 cm  

ΑΤΗΕ  
8168.2  

038  ΗΛΜ 13 
100,00% 

Τεµ.  8  26,22  0,00%  209,76   

33  Εταζέρα νιπτήρα πλήρης 
πορσελάνης - µήκους 0,60 cm   

ΑΤΗΕ  
8169.1.2  

039  ΗΛΜ 13 
100,00% 

Τεµ.  8  21,05  0,00%  168,40   

34  
Ποτηριοθήκη πλήρης 
πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 
15 cm µονή   

ΑΤΗΕ  
8170.2  

040  ΗΛΜ 13 
100,00% 

Τεµ.  8  15,06  0,00%  120,48   

35  
Σαπωνοθήκη πορσελάνης 
πλήρης ∆ιαστάσεων 15 Χ 15 
cm  

ΑΤΗΕ  
8171.3  

041  ΗΛΜ 13 
100,00% 

Τεµ.  8  15,06  0,00%  120,48   

36  

Σαπωνοσπογγοθήκη 
πορσελάνης πλήρης 
∆ιαστάσεων 30 Χ 15 cm µε 
χειρολαβή  

ΑΤΗΕ  
8172.1  

042  ΗΛΜ 13 
100,00% 

Τεµ.  8  23,53  0,00%  188,24   

37  
Αγγιστρο (γάντζος) 
αναρτήσεως, από πορσελάνη 
∆ιπλό  

ΑΤΗΕ  
8175.2  043  ΗΛΜ 13 

100,00% Τεµ.  8  13,26  0,00%  106,08   

38  Πετσετοθήκη πορσελάνης - 
διπλή  

ΑΤΗΕ  
8176.3.2  044  ΗΛΜ 13 

100,00% Τεµ.  8  18,43  0,00%  147,44   

39  
Χαρτοθήκη πλήρης 
πορσελάνης, διαστάσεων 15 Χ 
15 cm  

ΑΤΗΕ  
8178.2.1  

045  ΗΛΜ 14 
100,00% 

Τεµ.  8  17,04  0,00%  136,32   

40  Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µε 
κάλυµµα χρώµατος λευκού  

ΑΤΗΕ  
8179.2  

046  ΗΛΜ 18 
100,00% 

Τεµ.  8  22,97  0,00%  183,76   

41  

Υποβρύχιο αντλητικό 
συγκρότηµα ακαθάρτων 
υδάτων Ονοµαστικής ισχύος 
6,0 m3/h  

ΑΤΗΕ  
8219.4  

049  ΗΛΜ 21 
100,00% 

Τεµ.  1  721,29  0,00%  721,29   

     Αθροισµα Εργασιών :    37.490,89  37.490,89  

 1.3. ΘΕΡΜΑΝΣΗ           

1  Χρωµατισµοί γενικώς 
σωληνώσεων 1 1/4 έως 2ins   

ΑΤΟΕ  
7767.4  

003  ΟΙΚ 7767.4 
100,00% 

m  120  5,23  0,00%  627,60   

2  
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό 
γαλβανισµένο ∆ιαµέτρου 1/2 
ins  

ΑΤΗΕ  
8037.1  

006  ΗΛΜ 6 
100,00% 

Τεµ.  4  8,91  0,00%  35,64   

3  
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό 
γαλβανισµένο ∆ιαµέτρου 3/4 
ins  

ΑΤΗΕ  
8037.2  

007  ΗΛΜ 6 
100,00% 

Τεµ.  4  10,96  0,00%  43,84   

Σε µεταφορά: 707,08 74.668,87 
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Από µεταφορά: 707,08 707,08 

4  
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό 
γαλβανισµένο ∆ιαµέτρου 1 1/4 
ins  

ΑΤΗΕ  
8037.4  

008  ΗΛΜ 6 
100,00% 

Τεµ.  4  17,71  0,00%  70,84   

5  Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό 
γαλβανισµένο ∆ιαµέτρου 2 ins  

ΑΤΗΕ  
8037.6  

009  ΗΛΜ 6 
100,00% 

Τεµ.  4  31,02  0,00%  124,08   

6  
Χαλυβδοσωλήνας µαύρος 
χωρίς ραφή ∆ιαµέτρου 14/ 18 
mm  

ΑΤΗΕ  
8038.2  

010  ΗΛΜ 6 
100,00% 

m  12  22,73  0,00%  272,76   

7  
Χαλυβδοσωλήνας µαύρος 
χωρίς ραφή ∆ιαµέτρου 18/ 22 
mm  

ΑΤΗΕ  
8038.3  

011  ΗΛΜ 6 
100,00% 

m  35  27,18  0,00%  951,30   

8  
Χαλυβδοσωλήνας µαύρος 
χωρίς ραφή ∆ιαµέτρου 32/ 37 
mm  

ΑΤΗΕ  
8038.7  

012  ΗΛΜ 6 
100,00% 

m  16  31,63  0,00%  506,08   

9  
Χαλυβδοσωλήνας µαύρος 
χωρίς ραφή ∆ιαµέτρου 51/ 56 
mm  

ΑΤΗΕ  
8038.11  

013  ΗΛΜ 6 
100,00% 

m  4  44,44  0,00%  177,76   

10  

Εύκαµπτος επενδυµένος 
χαλκοσωλήνας µονοσωληνίου 
τοποθετηµένος µέσα σε 
πλαστικό Φ16 mm  

ΑΤΗΕ  
Ν8041.1  

162  ΗΛΜ 7 
100,00% 

m  250  9,64  0,00%  2.410,00   

11  Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) 
ορειxάλκινη διαµέτρου Φ 2 ins  

ΑΤΗΕ  
Ν8106.6  

182  ΗΛΜ 11 
100,00% 

Τεµ.  4  38,74  0,00%  154,96   

12  

Βαλβίδα αντεπιστροφής 
ορειχάλκινη Με γλωτίδα 
(κλαπέ) συνδεοµένη µε 
φλάντζες ∆ιαµέτρου 50 mm  

ΑΤΗΕ  
8125.2.6  

024  ΗΛΜ 11 
100,00% 

Τεµ.  2  44,1  0,00%  88,20   

13  
Θερµαντικά σώµατα 
χαλύβδινα ∆ίστηλα αξονικού 
ύψους 905 mm  

ΑΤΗΕ  
8431.1.1  

050  ΗΛΜ 26 
100,00% 

m2  10  42,43  0,00%  424,30   

14  
Θερµαντικά σώµατα 
χαλύβδινα Τετράστηλα 
αξονικού ύψους 655 mm  

ΑΤΗΕ  
8431.3.2  

051  ΗΛΜ 26 
100,00% 

m2  102  37,85  0,00%  3.860,70   

15  Βαλβίδα θερµαντικού σώµατος 
τύπου RVES   

ΑΤΗΕ  
8446  

052  ΗΛΜ 11 
100,00% 

Τεµ.  40  15,16  0,00%  606,40   

16  

Βαλβίδα εξαερισµού 
θερµαντικών σωµάτων, 
ορειχάλκινη επινικελωµένη 
διαµ.1/4 ins   

ΑΤΗΕ  
8447  

053  ΗΛΜ 11 
100,00% 

Τεµ.  40  8,22  0,00%  328,80   

17  

Λέβητας χαλύβδινος Με 
καυστήρα (αυτόνοµος) νερού 
θερµαντικής Ισχύος 80000 
Kcal/h  

ΑΤΗΕ  
8452.2.5  054  ΗΛΜ 28 

100,00% Τεµ.  1  2856,4
1  0,00%  2.856,41   

18  ∆εξαµενή καυσίµου από 
χαλυβδοέλασµα 5 MM,   

ΑΤΗΕ  
Ν8456.4  

188  ΗΛΜ 29 
100,00% 

Kg  300  6,45  0,00%  1.935,00   

19  ∆είκτης στάθµης πετρελαίου   ΑΤΗΕ  
8459  055  ΗΛΜ 31 

100,00% Τεµ.  1  146,27  0,00%  146,27   

20  Συστολή διαµ. 2 ins Χ 2 1/2 ins   ΑΤΗΕ  
8461  

056  ΗΛΜ 11 
100,00% 

Τεµ.  1  41,46  0,00%  41,46   

21  Φίλτρο ελαφρού ακάθαρτου 
πετρελαίου Ικανότητας 16 l/h  

ΑΤΗΕ  
8462.1  

057  ΗΛΜ 12 
100,00% 

Τεµ.  1  54,87  0,00%  54,87   

22  
Καπναγωγός 
κατασκευασµένος από µαύρη 
λαµαρίνα, πάχους 5 ΜΜ   

ΑΤΗΕ  
Ν8464.11.
5  

189  ΗΛΜ 34 
100,00% Kg  30  6,57  0,00%  197,10   

23  

Καπνοδόχος διπλού 
τοιχώµατος INOX µε 
εσωτερική µόνωση 50mm 
εσωτερικής διαµέτρου 35cm 
ύψους 7.00m  

ΑΤΗΕ  
Ν8466.1  190  ΗΛΜ 34 

100,00% Τεµ.  1  813,88  0,00%  813,88   

24  Σύστηµα τηλένδειξης  στάθµης 
δεξαµενής πετρελαίου.   

ΑΤΗΕ  
Ν8468  

191  ΗΛΜ 31 
100,00% 

Τεµ.  1  199,3  0,00%  199,30   

25  
∆οχείο διαστολής Κλειστό µε 
µεµβράνη - Χωριτηκότητας 80 
l  

ΑΤΗΕ  
8473.1.6  

058  ΗΛΜ 23 
100,00% 

Τεµ.  1  361,02  0,00%  361,02   

Σε µεταφορά: 16.581,49 74.668,87 

 



 

  Σελίδα 7 από 16 

 

 

∆απάνη  
Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  Κωδικός 

Άρθρου  
Αρ. 
Τιµ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιµή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από µεταφορά: 16.581,49 16.581,49 

26  

Σύστηµα αυτόµατης 
πληρώσεως εγκαταστάσεως 
κλειστού δοχείου διαστολής 
∆ιαµέτρου 3/4 ins  

ΑΤΗΕ  
8474.1  

059  ΗΛΜ 23 
100,00% 

Τεµ.  1  196,77  0,00%  196,77   

27  Ασφαλιστική βαλβίδα µε 
ελατήριο ∆ιαµέτρου 1 ins  

ΑΤΗΕ  
8477.3  061  ΗΛΜ 12 

100,00% Τεµ.  1  82,57  0,00%  82,57   

28  
Θερµική µόνωση σωλήνων µε 
αφρώδες πλαστικό υλικό 
Armaflex διαµέτρου Φ 2 ins  

ΑΤΗΕ  
Ν8540.6  

192  ΗΛΜ 40 
100,00% 

m  4  25,79  0,00%  103,16   

29  

Θερµική µόνωση σωλήνων µε 
αφρώδες πλαστικό υλικό 
Armaflex διαµέτρου Φ 1 1/4 
ins  

ΑΤΗΕ  
Ν8540.15  

196  ΗΛΜ 40 
100,00% 

m  36  22,82  0,00%  821,52   

30  

Θερµική µόνωση σωλήνων µε 
αφρώδες πλαστικό υλικό 
Armaflex διαµέτρου Φ 1 1/2 
ins  

ΑΤΗΕ  
Ν8540.16  197  ΗΛΜ 40 

100,00% m  16  25,25  0,00%  404,00   

31  

Εξοδος µε το ανάλογο σ' 
αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή 
διανοµέα θερµού ή 
ψυχρούνερού χρήσεως από 
χαλκοσωλήνα ∆ιαµέτρου 
διανοµέα ή συλλέκτη 54 mm  

ΑΤΗΕ  
Ν8602.8  

199  ΗΛΜ 6 
100,00% 

Τεµ.  2  22,61  0,00%  45,22   

32  

Εξοδος µε τον ανάλογο σ' 
αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή 
διανοµέα θερµαντικού ή 
ψυκτικού νερού από 
χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή 
∆ιαµέτρου διανοµέα ή 
συλλέκτη 94/102 mm  

ΑΤΗΕ  
8602.13  

063  ΗΛΜ 6 
100,00% 

Τεµ.  2  29,31  0,00%  58,62   

33  

Συλλεκτοδιανοµέας θερµικού 
κυκλώµατος µοναυλικού 
συστήµατος 
Κεντρικήςθερµάνσεως δύο 
κυκλωµάτων  

ΑΤΗΕ  
8603.1  

064  ΗΛΜ 4 
100,00% 

Τεµ.  16  178,42  0,00%  2.854,72   

34  
Κυκλοφορητής νερού χαµηλής 
πιέσεως Παροχής από 6,00 
έως & 9,00 m3/h  

ΑΤΗΕ  
8605.1.4  

065  ΗΛΜ 21 
100,00% 

Τεµ.  2  998,95  0,00%  1.997,90   

35  

Αυτόµατη βαλβίδα µε 
πλωτήρα, εξαερισµό 
σωληνώσεων νερού, 
∆ιαµέτρου σπειρώµατος 1/2 
ins Γιά πίεση λειτουργίας έως 
12 atm  

ΑΤΗΕ  
8606.2.1  

066  ΗΛΜ 11 
100,00% 

Τεµ.  4  34,41  0,00%  137,64   

36  Φίλτρο νερού ή ατµού 
Κοχλιωτό ∆ιαµέτρου 1 ins  

ΑΤΗΕ  
8608.1.4  

067  ΗΛΜ 12 
100,00% 

Τεµ.  1  53,12  0,00%  53,12   

37  Φίλτρο νερού ή ατµού Με 
φλάντζες ∆ιαµέτρου 65 ins  

ΑΤΗΕ  
8608.2.7  

068  ΗΛΜ 12 
100,00% 

Τεµ.  2  123,49  0,00%  246,98   

38  
Σύνδεσµος διαστολικός 
κοχλιωτής συνδέσεως Ονοµ. 
διαµέτρου 50 mm  

ΑΤΗΕ  
8609.1.6  069  ΗΛΜ 12 

100,00% Τεµ.  2  384,33  0,00%  768,66   

39  

Σύνδεσµος µεταλλικός 
αντικραδασµικός φλαντζωτής 
συνδέσεως Ονοµ. διαµέτρου 
65 mm  

ΑΤΗΕ  
8610.2.8  070  ΗΛΜ 12 

100,00% Τεµ.  1  397,29  0,00%  397,29   

40  

Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα 
δύο θέσεων, ελαφρού τύπου, 
κοχλιωτής συνδέσεως 
∆ιαµέτρου 2 ins  

ΑΤΗΕ  
8622.1.6  

071  ΗΛΜ 12 
100,00% 

Τεµ.  1  207,15  0,00%  207,15   

41  Βαλβίδα ρυθµίσεως θερµικού 
κυκλώµατος, τύπου STK   

ΑΤΗΕ  
Ν8627.1  

202  ΗΛΜ 11 
100,00% 

Τεµ.  16  28,47  0,00%  455,52   

42  
Μανόµετρο µε κρουνό 
περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 
atm   

ΑΤΗΕ  
8641  

072  ΗΛΜ 11 
100,00% 

Τεµ.  2  27,52  0,00%  55,04   

43  Σύστηµα αντισταθµίσεως   ΑΤΗΕ  
8646  

073  ΗΛΜ 31 
100,00% 

Τεµ.  1  278,09  0,00%  278,09   

44  Θερµοστάτης χώρου 
προοδευτικής λειτουργίας  

ΑΤΗΕ  
8647.2  074  ΗΛΜ 12 

100,00% Τεµ.  8  208,07  0,00%  1.664,56   

45  
Θερµόµετρο ωρολογιακού 
τύπου Περιοχής ενδείξεως 0 - 
100 βαθµούς C  

ΑΤΗΕ  
8652.1  

075  ΗΛΜ 31 
100,00% 

Τεµ.  2  40,35  0,00%  80,70   

46  Υδροστάτης επαφής   ΑΤΗΕ  
8656.1  

076  ΗΛΜ 31 
100,00% 

Τεµ.  2  82,61  0,00%  165,22   



 

  Σελίδα 8 από 16 

 

Σε µεταφορά: 11.074,45 74.668,87 
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∆απάνη  
Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  Κωδικός 

Άρθρου  
Αρ. 
Τιµ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιµή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από µεταφορά: 11.074,45 11.074,45 

47   Ηλεκτρική εγκατάσταση 
λεβητοστασίου ,   

ΑΤΗΕ  
Ν8660.21.
51  

203  ΗΛΜ 28 
100,00% 

Τεµ.  1  367,1  0,00%  367,10   

     Αθροισµα Εργασιών :    28.730,12  28.730,12  

 1.4. ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ           

1  

Σιδηροσωλήνας 
γαλβανισµένος µε ραφή 
∆ιαµέτρου 2 ins Πάχους 3,65 
mm  

ΑΤΗΕ  
8036.6  

004  ΗΛΜ 5 
100,00% 

m  200  33,58  0,00%  6.716,00   

2  Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό 
γαλβανισµένο ∆ιαµέτρου 2 ins  

ΑΤΗΕ  
8037.6  009  ΗΛΜ 6 

100,00% Τεµ.  45  31,02  0,00%  1.395,90   

3  Απορροφητήρας κουζίνας,   
ΑΤΗΕ  
Ν8263.11.
1  

187  ΗΛΜ 24 
100,00% 

Τεµ.  8  146,84  0,00%  1.174,72   

4  Ασφαλιστική βαλβίδα µε 
ελατήριο ∆ιαµέτρου 1 1/2 ins  

ΑΤΗΕ  
8477.4  

062  ΗΛΜ 12 
100,00% 

Τεµ.  1  86,97  0,00%  86,97   

5  

Θερµική µόνωση σωλήνων µε 
αφρώδες πλαστικό υλικό 
Armaflex διαµέτρου Φ 2 1/2 
ins  

ΑΤΗΕ  
Ν8540.7  

193  ΗΛΜ 40 
100,00% 

m  6  33,06  0,00%  198,36   

6  
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών 
πλαστικός ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 
11mm  

ΑΤΗΕ  
8732.1.1  

077  ΗΛΜ 41 
100,00% 

m  700  3,15  0,00%  2.205,00   

7  
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών 
πλαστικός ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 
13,5mm  

ΑΤΗΕ  
8732.1.2  

078  ΗΛΜ 41 
100,00% 

m  700  3,19  0,00%  2.233,00   

8  
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών 
πλαστικός ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 
16mm  

ΑΤΗΕ  
8732.1.3  

079  ΗΛΜ 41 
100,00% 

m  100  3,98  0,00%  398,00   

9  
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών 
πλαστικός ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 
23mm  

ΑΤΗΕ  
8732.1.4  

080  ΗΛΜ 41 
100,00% 

m  160  4,9  0,00%  784,00   

10  
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών 
πλαστικός ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 
29mm  

ΑΤΗΕ  
8732.1.5  

081  ΗΛΜ 41 
100,00% 

m  60  4,91  0,00%  294,60   

11  
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών 
πλαστικός ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 
36mm  

ΑΤΗΕ  
8732.1.6  

082  ΗΛΜ 41 
100,00% 

m  15  5,08  0,00%  76,20   

12  
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών 
πλαστικός σπιράλ ∆ιαµέτρου 
Φ 11mm  

ΑΤΗΕ  
8732.2.1  083  ΗΛΜ 41 

100,00% m  60  3,14  0,00%  188,40   

13  
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών 
πλαστικός σπιράλ ∆ιαµέτρου 
Φ 13,5mm  

ΑΤΗΕ  
8732.2.2  084  ΗΛΜ 41 

100,00% m  60  3,17  0,00%  190,20   

14  
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών 
πλαστικός σπιράλ ∆ιαµέτρου 
Φ 16mm  

ΑΤΗΕ  
8732.2.3  085  ΗΛΜ 41 

100,00% m  200  3,96  0,00%  792,00   

15  
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών 
πλαστικός σπιράλ ∆ιαµέτρου 
Φ 23mm  

ΑΤΗΕ  
8732.2.4  086  ΗΛΜ 41 

100,00% m  30  4,86  0,00%  145,80   

16  
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών 
πλαστικός σπιράλ ∆ιαµέτρου 
Φ 29mm  

ΑΤΗΕ  
8732.2.5  087  ΗΛΜ 41 

100,00% m  10  5,42  0,00%  54,20   

17  
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών 
πλαστικός σπιράλ ∆ιαµέτρου 
Φ 36mm  

ΑΤΗΕ  
8732.2.6  088  ΗΛΜ 41 

100,00% m  10  4,97  0,00%  49,70   

18  
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών 
χαλύβδινος ευθύς ∆ιαµέτρου 
Φ 13,5mm   

ΑΤΗΕ  
8734.1.1  089  ΗΛΜ 42 

100,00% m  10  9,58  0,00%  95,80   

19  
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών 
χαλύβδινος ευθύς ∆ιαµέτρου 
Φ 16mm   

ΑΤΗΕ  
8734.1.2  090  ΗΛΜ 42 

100,00% m  20  9,67  0,00%  193,40   

20  
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών 
χαλύβδινος ευθύς ∆ιαµέτρου 
Φ 21mm   

ΑΤΗΕ  
8734.1.3  091  ΗΛΜ 42 

100,00% m  6  12,44  0,00%  74,64   

21  
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών 
χαλύβδινος ευθύς ∆ιαµέτρου 
Φ 29mm   

ΑΤΗΕ  
8734.1.4  092  ΗΛΜ 42 

100,00% m  6  13,68  0,00%  82,08   

22  
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών 
χαλύβδινος ευθύς ∆ιαµέτρου 
Φ 36mm   

ΑΤΗΕ  
8734.1.5  093  ΗΛΜ 42 

100,00% m  60  16,76  0,00%  1.005,60   

Σε µεταφορά: 18.434,57 103.398,99 
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Από µεταφορά: 18.434,57 18.434,57 

23  
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών 
χαλύβδινος σπιράλ ∆ιαµέτρου 
Φ 13,5mm   

ΑΤΗΕ  
8734.2.2  

095  ΗΛΜ 42 
100,00% 

m  8  8,95  0,00%  71,60   

24  
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών 
χαλύβδινος σπιράλ ∆ιαµέτρου 
Φ 16mm   

ΑΤΗΕ  
8734.2.3  

096  ΗΛΜ 42 
100,00% 

m  8  9,38  0,00%  75,04   

25  
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών 
χαλύβδινος σπιράλ ∆ιαµέτρου 
Φ 21mm   

ΑΤΗΕ  
8734.2.4  

097  ΗΛΜ 42 
100,00% 

m  6  9,76  0,00%  58,56   

26  
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών 
χαλύβδινος σπιράλ ∆ιαµέτρου 
Φ 29mm   

ΑΤΗΕ  
8734.2.5  

098  ΗΛΜ 42 
100,00% 

m  4  9,88  0,00%  39,52   

27  
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών 
χαλύβδινος σπιράλ ∆ιαµέτρου 
Φ 36mm   

ΑΤΗΕ  
8734.2.6  

099  ΗΛΜ 42 
100,00% 

m  10  12,17  0,00%  121,70   

28  

Κυτίο διακλαδώσεως ορατό ή 
εντοιχισµένο, πλαστικό, 
οποιωνδήποτε διαστάσεων ή 
διαµέτρου  

ΑΤΗΕ  
Ν8735.22.
1  

204  ΗΛΜ 41 
100,00% 

Τεµ.  320  5,65  0,00%  1.808,00   

29  
Αγωγός τύπου ΝΥΑ 
Μονόκλωνος ∆ιατοµής: 1,5 
mm2  

ΑΤΗΕ  
8751.1.2  100  ΗΛΜ 44 

100,00% m  2000  1,27  0,00%  2.540,00   

30  
Αγωγός τύπου ΝΥΑ 
Μονόκλωνος ∆ιατοµής: 2,5 
mm2  

ΑΤΗΕ  
8751.1.3  101  ΗΛΜ 44 

100,00% m  2000  1,37  0,00%  2.740,00   

31  Αγωγός τύπου ΝΥΑ 
Μονόκλωνος ∆ιατοµής: 4 mm2  

ΑΤΗΕ  
8751.1.4  102  ΗΛΜ 44 

100,00% m  320  1,54  0,00%  492,80   

32  Αγωγός τύπου ΝΥΑ 
Πολύκλωνος ∆ιατοµής: 6 mm2  

ΑΤΗΕ  
8751.2.1  

103  ΗΛΜ 44 
100,00% 

m  200  2,13  0,00%  426,00   

33  
Αγωγός τύπου ΝΥΑ 
Πολύκλωνος ∆ιατοµής: 25 
mm2  

ΑΤΗΕ  
8751.2.4  

104  ΗΛΜ 44 
100,00% 

m  15  4,88  0,00%  73,20   

34  
Αγωγός γυµνός χάλκινος 
γαλβανισµένος Μονόκλωνος 
∆ιατοµής: 6 mm2  

ΑΤΗΕ  
8758.1.3  

105  ΗΛΜ 45 
100,00% 

m  14  1,68  0,00%  23,52   

35  
Αγωγός γυµνός χάλκινος 
γαλβανισµένος Πολύκλωνος 
∆ιατοµής: 16 mm2  

ΑΤΗΕ  
8758.2.2  

106  ΗΛΜ 45 
100,00% 

m  6  3,28  0,00%  19,68   

36  
Αγωγός γυµνός χάλκινος 
γαλβανισµένος Πολύκλωνος 
∆ιατοµής: 25 mm2  

ΑΤΗΕ  
8758.2.3  

107  ΗΛΜ 45 
100,00% 

m  2  3,39  0,00%  6,78   

37  Καλώδιο τύπου ΝΥM διπολικό 
∆ιατοµής:2 Χ 1,5 mm2  

ΑΤΗΕ  
8766.2.1  

108  ΗΛΜ 46 
100,00% 

m  160  4,12  0,00%  659,20   

38  Καλώδιο τύπου ΝΥM διπολικό 
∆ιατοµής:2 Χ 2,5 mm2  

ΑΤΗΕ  
8766.2.2  

109  ΗΛΜ 46 
100,00% 

m  8  4,38  0,00%  35,04   

39  
Καλώδιο τύπου ΝΥM 
τριπολικό ∆ιατοµής:3 Χ 1,5 
mm2  

ΑΤΗΕ  
8766.3.1  110  ΗΛΜ 46 

100,00% m  120  5,07  0,00%  608,40   

40  
Καλώδιο τύπου ΝΥM 
τριπολικό ∆ιατοµής:3 Χ 2,5 
mm2  

ΑΤΗΕ  
8766.3.2  111  ΗΛΜ 46 

100,00% m  60  5,42  0,00%  325,20   

41  Καλώδιο τύπου ΝΥM 
τριπολικό ∆ιατοµής:3 Χ 4 mm2  

ΑΤΗΕ  
8766.3.3  112  ΗΛΜ 46 

100,00% m  50  6,74  0,00%  337,00   

42  Καλώδιο τύπου ΝΥM 
τριπολικό ∆ιατοµής:3 Χ 6 mm2  

ΑΤΗΕ  
8766.3.4  

113  ΗΛΜ 46 
100,00% 

m  50  8,21  0,00%  410,50   

43  
Καλώδιο τύπου ΝΥM 
πενταπολικό ∆ιατοµής:5 Χ 4 
mm2  

ΑΤΗΕ  
8766.5.3  

114  ΗΛΜ 46 
100,00% 

m  50  9,2  0,00%  460,00   

44  
Καλώδιο τύπου ΝΥM 
πενταπολικό ∆ιατοµής:5 Χ 6 
mm2  

ΑΤΗΕ  
8766.5.4  

115  ΗΛΜ 46 
100,00% 

m  60  11,2  0,00%  672,00   

45  
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή 
εντοιχισµένο Τριπολικό - 
∆ιατοµής 3 Χ 4 mm2  

ΑΤΗΕ  
8774.3.3  

116  ΗΛΜ 47 
100,00% 

m  1  6,86  0,00%  6,86   

Σε µεταφορά: 12.010,60 103.398,99 
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46  
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή 
εντοιχισµένο Τριπολικό - 
∆ιατοµής 3 Χ 6 mm2  

ΑΤΗΕ  
8774.3.4  

117  ΗΛΜ 47 
100,00% 

m  1  8,37  0,00%  8,37   

47  
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή 
εντοιχισµένο Πενταπολικό - 
∆ιατοµής 5 Χ 4 mm2  

ΑΤΗΕ  
8774.6.3  

118  ΗΛΜ 47 
100,00% 

m  10  9,34  0,00%  93,40   

48  
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή 
εντοιχισµένο Πενταπολικό - 
∆ιατοµής 5 Χ 6 mm2  

ΑΤΗΕ  
8774.6.4  

119  ΗΛΜ 47 
100,00% 

m  130  11,43  0,00%  1.485,90   

49  

∆ιακόπτης χωνευτός µε 
πλήκτρο εντάσεως 10 Α 
τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α 
απλός µονοπολικός   

ΑΤΗΕ  
8801.1.1  

120  ΗΛΜ 49 
100,00% 

Τεµ.  50  4,06  0,00%  203,00   

50  

∆ιακόπτης χωνευτός µε 
πλήκτρο εντάσεως 10 Α 
τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α 
κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ   

ΑΤΗΕ  
8801.1.4  121  ΗΛΜ 49 

100,00% Τεµ.  60  5,83  0,00%  349,80   

51  
∆ιακόπτης στεγανός χωνευτός 
πλήκτρου  εντάσεως 10 Α 
τάσεως 250 V µονοπολικός,  

ΑΤΗΕ  
Ν8812.1  

206  ΗΛΜ 49 
100,00% 

Τεµ.  18  12,11  0,00%  217,98   

52  

∆ιακόπτης στεγανός χωνευτός 
πλήκτρου εντάσεως 10 Α 
τάσεως 250 V κοµµιτατέρ ή 
αλλερετούρ,  

ΑΤΗΕ  
Ν8812.2  

207  ΗΛΜ 49 
100,00% 

Τεµ.  13  14,75  0,00%  191,75   

53  Ρευµατοδότης χωνευτός 
SCHUKO - Εντάσεως 16 Α  

ΑΤΗΕ  
8826.3.2  

122  ΗΛΜ 49 
100,00% 

Τεµ.  80  9,04  0,00%  723,20   

54  
Ρευµατοδότης στεγανός 
χωνευτός πλήρης SCHUKO - 
Εντάσεως 16 Α -   

ΑΤΗΕ  
8827.3.2  

123  ΗΛΜ 49 
100,00% 

Τεµ.  65  8,42  0,00%  547,30   

55  
Περιλαίµιο γειώσεως σωλήνων 
(κολλάρο) ∆ιαµέτρου εις mm 
Φ 13,5mm  

ΑΤΗΕ  
8838.1.1.1  

124  ΗΛΜ 42 
100,00% 

Τεµ.  15  4,51  0,00%  67,65   

56  
Περιλαίµιο γειώσεως σωλήνων 
(κολλάρο) ∆ιαµέτρου εις mm 
Φ 16mm  

ΑΤΗΕ  
8838.1.2.1  

125  ΗΛΜ 42 
100,00% 

Τεµ.  16  4,61  0,00%  73,76   

57  
Περιλαίµιο γειώσεως σωλήνων 
(κολλάρο) ∆ιαµέτρου εις mm 
Φ 21mm  

ΑΤΗΕ  
8838.1.3.1  

126  ΗΛΜ 42 
100,00% 

Τεµ.  6  5,75  0,00%  34,50   

58  
Περιλαίµιο γειώσεως σωλήνων 
(κολλάρο) ∆ιαµέτρου εις mm 
Φ 29mm  

ΑΤΗΕ  
8838.1.4.1  

127  ΗΛΜ 42 
100,00% 

Τεµ.  6  11,25  0,00%  67,50   

59  
Περιλαίµιο γειώσεως σωλήνων 
(κολλάρο) ∆ιαµέτρου εις mm 
Φ 36mm  

ΑΤΗΕ  
8838.1.5.1  

128  ΗΛΜ 42 
100,00% 

Τεµ.  6  12,39  0,00%  74,34   

60  
Περιλαίµιο γειώσεως σωλήνων 
(κολλάρο) ∆ιαµέτρου εις ins Φ 
1/2ins  

ΑΤΗΕ  
8838.2.1.1  

129  ΗΛΜ 42 
100,00% 

Τεµ.  6  4,61  0,00%  27,66   

61  
Περιλαίµιο γειώσεως σωλήνων 
(κολλάρο) ∆ιαµέτρου εις ins Φ 
3/4ins  

ΑΤΗΕ  
8838.2.2.1  

130  ΗΛΜ 42 
100,00% 

Τεµ.  6  4,71  0,00%  28,26   

62  Γεφύρωση ηλεκτρική   ΑΤΗΕ  
8839  

131  ΗΛΜ 7 
100,00% 

Τεµ.  24  20,88  0,00%  501,12   

63  

Ηλεκτρικός πίνακας από 
χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και 
µορφοσίδηρο στεγανός 
προστασίας Ρ43 επίτοιχος 
∆ιαστάσεων 50 Χ 35 cm  

ΑΤΗΕ  
8840.4.1  

132  ΗΛΜ 52 
100,00% 

Τεµ.  1  181,02  0,00%  181,02   

64  

Ηλεκτρικός πίνακας από 
χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και 
µορφοσίδηρο στεγανός 
προστασίας Ρ43 επίτοιχος 
∆ιαστάσεων 62 Χ 50 cm  

ΑΤΗΕ  
8840.4.2  133  ΗΛΜ 52 

100,00% Τεµ.  9  243,99  0,00%  2.195,91   

65  Τρίγωνο γείωσης Με 
ηλεκτρόδια µήκους 2.5 µ  

ΑΤΗΕ  
Ν8845.3  

210  ΗΛΜ 45 
100,00% 

Τεµ.  1  315,55  0,00%  315,55   

66  
∆ιακόπτης PACCO χωνευτός 
Συνδεσµολογίας 1 τριπολικός 
Εντάσεως 40 Α  

ΑΤΗΕ  
8871.3.3  

134  ΗΛΜ 50 
100,00% 

Τεµ.  10  114,47  0,00%  1.144,70   

67  
∆ιακόπτης PACCO χωνευτός 
Συνδεσµολογίας 1 τριπολικός 
Εντάσεως 63 Α  

ΑΤΗΕ  
8871.3.4  

135  ΗΛΜ 50 
100,00% 

Τεµ.  9  74,35  0,00%  669,15   

Σε µεταφορά: 9.201,82 103.398,99 
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68  

∆ιακόπτης πινάκων 
ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ 
SIEMENS απλός µονοπολικός 
Εντάσεως 25 Α  

ΑΤΗΕ  
8880.1.1  

136  ΗΛΜ 55 
100,00% 

Τεµ.  2  11,24  0,00%  22,48   

69  

∆ιακόπτης πινάκων 
ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ 
SIEMENS απλός διπολικός 
Εντάσεως 25 Α  

ΑΤΗΕ  
8880.2.1  137  ΗΛΜ 55 

100,00% Τεµ.  15  13,97  0,00%  209,55   

70  

∆ιακόπτης πινάκων 
ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ 
SIEMENS απλός διπολικός 
Εντάσεως 40 Α  

ΑΤΗΕ  
8880.2.2  

138  ΗΛΜ 55 
100,00% 

Τεµ.  8  17,35  0,00%  138,80   

71  

∆ιακόπτης πινάκων 
ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ 
SIEMENS (ραγοδιακόπτης) 
απλός τριπολικός Εντάσεως 
25 Α  

ΑΤΗΕ  
8880.3.1  

139  ΗΛΜ 55 
100,00% 

Τεµ.  16  19,03  0,00%  304,48   

72  

∆ιακόπτης πινάκων 
ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ 
SIEMENS απλός τριπολικός 
Εντάσεως 40 Α  

ΑΤΗΕ  
8880.3.2  

140  ΗΛΜ 55 
100,00% 

Τεµ.  8  21,63  0,00%  173,04   

73  

Αυτόµατος διακόπτης 
κλιµακοστασίου ηλεκτρονικός, 
ενδεικτικού τύπου 5ΤΤ 1120 
SIEMENS, εντάσεως 10 Α  

ΑΤΗΕ  
Ν8882.21.
2  

213  ΗΛΜ 55 
100,00% 

Τεµ.  1  82,03  0,00%  82,03   

74  
Ασφάλεια συντηκτική τύπου 
EZ-SIEMENS Εντάσεως έως 
25 Α και σπειρώµατος Ε 27  

ΑΤΗΕ  
8910.1.2  141  ΗΛΜ 54 

100,00% Τεµ.  4  9,22  0,00%  36,88   

75  
Ασφάλεια συντηκτική τύπου 
EZ-SIEMENS Εντάσεως έως 
63 Α και σπειρώµατος Ε 33  

ΑΤΗΕ  
8910.1.3  142  ΗΛΜ 54 

100,00% Τεµ.  26  12,84  0,00%  333,84   

76  

Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση 
ηλεκτρικών γραµµών 
ενδεικτικού τύπου WL-
SIEMENS µονοπολικός 
Εντάσεως 10 Α  

ΑΤΗΕ  
8915.1.2  143  ΗΛΜ 55 

100,00% Τεµ.  27  9,07  0,00%  244,89   

77  

Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση 
ηλεκτρικών γραµµών 
ενδεικτικού τύπου WL-
SIEMENS µονοπολικός 
Εντάσεως 16 Α  

ΑΤΗΕ  
8915.1.3  144  ΗΛΜ 55 

100,00% Τεµ.  71  10,04  0,00%  712,84   

78  

Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση 
ηλεκτρικών γραµµών 
ενδεικτικού τύπου WL-
SIEMENS τριπολικός 
Εντάσεως 20 Α  

ΑΤΗΕ  
8915.2.4  

145  ΗΛΜ 55 
100,00% 

Τεµ.  8  17,35  0,00%  138,80   

79  

Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση 
ηλεκτρικών γραµµών 
ενδεικτικού τύπου WL-
SIEMENS τριπολικός 
Εντάσεως 25 Α  

ΑΤΗΕ  
8915.2.5  

146  ΗΛΜ 55 
100,00% 

Τεµ.  8  18,34  0,00%  146,72   

80  
Αυτόµατος ηλεκτρονικός 
διακόπτης διαρροής 
Tετραπολικός 30 ma 4 x 63 A  

ΑΤΗΕ  
Ν8918.2.3  214  ΗΛΜ 55 

100,00% Τεµ.  8  91,53  0,00%  732,24   

81  

Ενδεικτική λυχνία τάσεως 
µέχρι 500 V πλήρηςµε 
ασφάλειαπορσελάνης 25/2 Α 
πλήρους   

ΑΤΗΕ  
8924  147  ΗΛΜ 52 

100,00% Τεµ.  20  19,42  0,00%  388,40   

82  

Μετασχηµατιστής χαµηλής 
τάσεως πλήρης µονοφασικός 
220 V προς 42 V προστασίας 
Ρ 31 Ισχύος 1100 VA   

ΑΤΗΕ  
8951.9.5  

148  ΗΛΜ 56 
100,00% 

Τεµ.  1  127,98  0,00%  127,98   

83  

Φωτιστικό σώµα 
πυρακτώσεως, τοίχου ή 
οροφής µε ελλειψοειδή 
κώδωνα και 
προφυλακτήρα(χελώνα) 
προστασίας ΙΡ 44 στεγανό Με 
λαµπτήρα 100 W 
πυρακτώσεως -   

ΑΤΗΕ  
8982.6.2Β.
1  

149  ΗΛΜ 60 
100,00% 

Τεµ.  20  44,09  0,00%  881,80   

Σε µεταφορά: 4.674,77 103.398,99 
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84  

Φωτιστικό σώµα 
πυρακτώσεως, τοίχου ή 
οροφής σφαιρικού κώδωνα 
(αρµατούρα) προστασίας ΙΡ 
44 στεγανό Με λαµπτήρες 60 
W πυρακτώσεως 
CONCENTRA  

ΑΤΗΕ  
8983.10.1.
2  

150  ΗΛΜ 60 
100,00% 

Τεµ.  12  36,28  0,00%  435,36   

85  Σύνδεση µετρητού ∆ΕΗ   ΑΤΗΕ  
9347  153  ΗΛΜ 52 

100,00% Τεµ.  8  256,97  0,00%  2.055,76   

86  

Φωτιστικό κήπου τύπου 
καρφωτό, διακοσµητικό και 
τοπικό φωτισµό µε λυχνία 
σκληρής υάλου 80-120W Eνδ. 
τύπου DISANO DAFNE  

ΑΤΗΕ  
Ν9371.91  

218  ΗΛΜ 103 
100,00% 

Τεµ.  20  99,37  0,00%  1.987,40   

     Αθροισµα Εργασιών :    48.800,28  48.800,28  

 1.5. ΑΣΘΕΝΗ           

1  
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών 
πλαστικός ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 
11mm  

ΑΤΗΕ  
8732.1.1  

077  ΗΛΜ 41 
100,00% 

m  300  3,15  0,00%  945,00   

2  
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών 
πλαστικός ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 
16mm  

ΑΤΗΕ  
8732.1.3  

079  ΗΛΜ 41 
100,00% 

m  10  3,98  0,00%  39,80   

3  
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών 
χαλύβδινος ευθύς ∆ιαµέτρου 
Φ 42mm   

ΑΤΗΕ  
8734.1.6  

094  ΗΛΜ 42 
100,00% 

m  10  13,79  0,00%  137,90   

4  

Κυτίο διακλαδώσεως ορατό ή 
εντοιχισµένο, πλαστικό, 
οποιωνδήποτε διαστάσεων ή 
διαµέτρου  

ΑΤΗΕ  
Ν8735.22.
1  

204  ΗΛΜ 41 
100,00% 

Τεµ.  45  5,65  0,00%  254,25   

5  
Αγωγός τύπου ΝΥΑ 
Μονόκλωνος ∆ιατοµής: 1,5 
mm2  

ΑΤΗΕ  
8751.1.2  

100  ΗΛΜ 44 
100,00% 

m  100  1,27  0,00%  127,00   

6  Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 
100, CATEG. 6, 4 ζευγών  

  
N8768.1.2  

157  ΗΛΜ 48 
100,00% 

m  200  4,68  0,00%  936,00   

7  

Καλώδιο τύπου J-YΥe ορατό ή 
εντοιχισµένο ή σε σχάρα, 
διαµέτρου 0,6 mm Φ 2 Χ 2 Χ 
0,6 mm  

ΑΤΗΕ  
Ν8795.21.
1  

205  ΗΛΜ 48 
100,00% 

m  150  3,12  0,00%  468,00   

8  

∆ιακόπτης πιεστικού κοµβίου ( 
µπουτόν) χωνευτός, 
κουδουνιού εξωτερικού 
χώρου, εντάσεως 6 Α,   

ΑΤΗΕ  
Ν8824.1.1  208  ΗΛΜ 49 

100,00% Τεµ.  8  6,28  0,00%  50,24   

9  

Εξωτερικός πίνακας κλήσης 
συστήµατος θυροτηλεφώνων 
µε θυροµεγάφωνο και µε 
δώδεκα  µπουτόν κλήσης,   

ΑΤΗΕ  
Ν8882.1  

211  ΗΛΜ 48 
100,00% 

Τεµ.  1  111,8  0,00%  111,80   

10  
Εσωτερική συσκευή 
θυροτηλεφώνων επίτοιχη ,µε 
τηλέφωνο χειρός ή σταθερό   

ΑΤΗΕ  
Ν8882.2  

212  ΗΛΜ 48 
100,00% 

Τεµ.  8  108,77  0,00%  870,16   

11  Λήψη κεραίας  R - Τ.V.   
ΑΤΗΕ  
Ν8992.11.
1  

217  ΗΛΜ 48 
100,00% 

Τεµ.  24  46,68  0,00%  1.120,32   

12  

Τηλεφωνικός κατανεµητής  
δύο οριολωρίδων των 5 
σειρών µε 2 ακροδέκτες σε 
κάθε σειρά  

ΑΤΗΕ  
8993.2.1  

151  ΗΛΜ 52 
100,00% 

Τεµ.  1  69,28  0,00%  69,28   

13  

Τηλεφωνικός κατανεµητής  
δύο οριολωρίδων των 20 
σειρών µε 2 ακροδέκτες σε 
κάθε σειρά  

ΑΤΗΕ  
8993.2.3  152  ΗΛΜ 52 

100,00% Τεµ.  1  153,2  0,00%  153,20   

14  Πρίζα τηλεφώνου 8 επαφών   ΑΤΗΕ  
Ν9500.1  

219  ΗΛΜ  
100,00% 

Τεµ.  32  7,6  0,00%  243,20   

15  Oµοαξωνικό καλώδιο 75 Ω   ΑΤΗΕ  
Ν9601.5  222  ΗΛΜ 48 

100,00% µµ  250  5,49  0,00%  1.372,50   

16  Εγκατάσταση 
θυροτηλεόρασης πλήρης   

ΑΤΗΕ  
9611  

154   Τεµ.  2  478,78  0,00%  957,56   

17  Κεραία Τ.V. FM   ΑΤΗΕ  
Ν9730.1.3  

223  ΗΛΜ 48 
100,00% 

Τεµ.  1  383,68  0,00%  383,68   

18  Ενισxυτής σήµατος κεραίας 
Τ.V.   

ΑΤΗΕ  
Ν9730.2  224  ΗΛΜ 48 

100,00% Τεµ.  1  83,92  0,00%  83,92   

19  ∆ιακλαδωτήρας σήµατος   ΑΤΗΕ  
Ν9730.4.1  

225  ΗΛΜ 48 
100,00% 

Τεµ.  8  36,18  0,00%  289,44   



 

  Σελίδα 15 από 16 

 

     Αθροισµα Εργασιών :    8.613,25  8.613,25  

Σε µεταφορά: 0,00 160.812,52 

 



 

  Σελίδα 16 από 16 

 

 

∆απάνη  
Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  Κωδικός 

Άρθρου  
Αρ. 
Τιµ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιµή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από µεταφορά: 0,00 0,00 

 1.6. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ           

1  
Πυροσβεστήρας κόνεως 
τύπου Ρα, φορητός Γοµώσεως 
6 kg  

ΑΤΗΕ  
8201.1.2  

047  ΗΛΜ 19 
100,00% 

Τεµ.  10  37,78  0,00%  377,80   

2  
Πυροσβεστήρας διοξειδίου του 
άνθρακα, φορητός Γοµώσεως 
6 kg  

ΑΤΗΕ  
8202.2  

048  ΗΛΜ 19 
100,00% 

Τεµ.  2  69,68  0,00%  139,36   

3  
Πυροσβεστήρας 
αφρού,φορητός, γοµώσεως 10 
lt  

ΑΤΗΕ  
Ν8202.22  

185  ΗΛΜ 19 
100,00% 

Τεµ.  2  78,35  0,00%  156,70   

4  

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του 
άνθρακος,αυτόµατος,µε 
κεφαλή sprinkler γοµώσεως 12 
kg  

ΑΤΗΕ  
Ν8203.1.3  

186   Τεµ.  2  297,03  0,00%  594,06   

5  
Τοπικός πίνακας 
πυρανίχνευσης 2 ζωνών 
συστήµατος κατάσβεσης   

ΑΤΗΕ  
Ν8840.3.1  209  ΗΛΜ 52 

100,00% Τεµ.  1  931,77  0,00%  931,77   

6  
Αυτόνοµο φωτιστικό 
ασφαλείας,σηµάνσεως, 
Φωτιστικό ασφαλείας 18 W  

ΑΤΗΕ  
Ν8987.2  215   Τεµ.  8  92,82  0,00%  742,56   

7  
Αυτόνοµη πινακίδα εξόδου 
κινδύνου, µε λαµπτήρες 
φθορισµού 2χ6 W, 'εξόδου'  

ΑΤΗΕ  
Ν8987.27.
2  

216   Τεµ.  4  61,46  0,00%  245,84   

8  Ανιxνευτής ιονισµού - καπνού   ΑΤΗΕ  
Ν9532.1  220   100,00% Τεµ.  2  156,71  0,00%  313,42   

9  Ανιxνευτής θερµοδιαφορικός   ΑΤΗΕ  
Ν9532.2  

221   Τεµ.  2  205,13  0,00%  410,26   

     Αθροισµα Εργασιών :    3.911,77  3.911,77  

 
1.7. ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗ 
ΓΕΙΩΣΗ  

         

1  Θεµελειακή γείωση   ΑΤΗΕ  
Ν9999  

227  ΗΛΜ 44 
100,00% 

κ.α.  1  6000  0,00%  6.000,00   

     Αθροισµα Εργασιών :    6.000,00  6.000,00  

           

 
Εργασίες Προυπολογισµού   170.724,29  

Σύνολο :    
Σύνολο :    

Γενικό Σύνολο :   170.724,29  
 

Υ∆ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
 
 

Μαρίνης Παναγόπουλος 
Μηχ/γος Μηχ/κός 

Η-Μ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
 
 

Πρόδροµος Ατλαµάζογλου 
Ηλ/γος Μηχ/κός 

Οι Συντάξαντες 
 
 
 

∆ηµήτριος Πετρόπουλος 
Ηλεκ/γος Μηχ/κός 

 
 
 

Μαρία Αναστασίου 
Μηχ/γος Μηχ/κός 

 
 
 

Αναστασία Σιούλα 
Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ 

 



                     ΕΡΓΟ:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΩΝ                                                               ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
                                  8 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Ν.ΚΑΛΥΜΝΟ                                                              ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
                     ΘΕΣΗ:  ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.ΚΑΛΥΜΝΟΥ                                                                          Γ2(∆ΥΠΠΕ)/Υ∆ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
                      

 
                                                                                                          ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
  ΕΡΓΑΣΙΕΣ                                                            ΠΟΣΑ (Eυρώ) 
1 ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ 793.715,87 
2 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ                                                              170.724,29 
3 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ(Α)                                                              964.440,16 
4 ΓΕ+ΟΕ(18%)                                                              173.599,23 
5 ΑΘΡΟΙΣΜΑ    (Β)                                                           1.138.039,39 
6 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 15%*(Β)                                                               170.705,91 

7 ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 
∆ΑΠΑΝΩΝ  
(για τον προσδιορισµό των εργολαβικών 
πτυχίων) 

                                                          1.308.745,30 

8 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ(Γ)  

                                                             
                                                            1.308.745,30 

9 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ    5%                                                                  65.437,27 
10 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                             1.374.182,57 
11 Φ.Π.Α. 24%                                                                329.803,82 
 
12 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
                                                             1.703.986,00 

 
                                                                                                                                                                                                                                Αθήνα ,     Φεβρουαρίου  2019 
                      Υ∆ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ         Υ∆ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ/Τ.Μ.Ε.Π.Μ   Υ∆ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ/Τ.Η/Μ ΜΕΛΕΤΩΝ             Οι συντάξαντες 
                                                                                                                                                                                 α.οικοδοµικά                     β. ηλεκτροµηχανολογικά 
 
                               
                       Παναγόπουλος Μαρίνης         Παγκάλου Όλγα                       Ατλαµάζογλου Πρόδροµος            Κοσκίνη Καλλιόπη              Σιούλα Αναστασία  
                       Μηχανολόγος Μηχ/κός            Πολιτικός Μηχ/κός                   Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός                 Πολιτικός Μηχ/κός              Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός         
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                     ΕΡΓΟ:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
ΟΙΚΙΩΝ 8 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

ΣΤΗ Ν.ΚΑΛΥΜΝΟ 
 

 ΕΞΥΠ. ΜΟΝ.: 5/42 ΣΕ 

 ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ:    
 
 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ:  
 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ 
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ:                       

ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ 
 
ΑΣΕΝ/∆ΜΧ 
 
 
736 ∆ΣΕ ΘΕΣΗ: Ν. ΚΑΛΥΜΝΟΣ 

 
 
 

 Π/Υ: 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

1.703.986,00 € 
 
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 
 

 

Α.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 
Άρθρο 1ο (Αντικείµενο της ΕΣΥ) 
 
Στην παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαµβάνονται οι ειδικοί όροι, 
σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τους όρους της ∆ιακήρυξης και των 
λοιπών συµβατικών τευχών, θα εφαρµοσθούν για την εκτέλεση του Έργου.  
 
Άρθρο 2ο (Αντικείµενο Εργολαβίας) 
 

1. Αντικείµενο της εργολαβίας αποτελεί η επιλογή Αναδόχου για την εκτέλεση του έρ-
γου: 

        «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΩΝ 8 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Ν. ΚΑΛΥΜΝΟ»  
 
      2. Ο συνολικός προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.703.986,00€ 
ως ακολούθως: 
 
  ∆απάνη εργασιών      : 964.440,16   € 
  Γ.Ε. & Ο.Ε.     18%     : 173.599,23   € 
     Απρόβλεπτα   15%     : 170.705,91   € 
     Αναθεώρηση    5%            :   65.437,27   €             
             ΦΠΑ               24%     : 329.803,82   € 
 
 
Το έργο χρηµατοδοτείται από ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ 
 
 
Άρθρο 3ο (Στοιχεία Εργολαβίας) 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 5.2 της ∆ιακήρυξης: 
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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. Το συµφωνητικό. 
2. Η ∆ιακήρυξη. 
3. Η Οικονοµική Προσφορά. 
4. Το Τιµολόγιο Μελέτης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Οι 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 και οι εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν 
από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συµβα-
τικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίη-
σης των µελετών του έργου.  

10. Το Χρονοδιάγραµµα/Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό 
τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 5.3 της ∆ιακήρυξης: 
 
Επίσης συµβατική ισχύ έχουν, επόµενες των αναφερόµενων στην προηγούµενη πα-
ράγραφο, επειδή είναι δηµοσιευµένα κείµενα: 
 
 (1) Τα εγκεκριµµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 53 παρ. 7 του                      

Ν. 4412/16. 
 (2) Οι Ευρωκώδικες. 
 (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή 

του τ. Υ.∆.Ε.). 
 (4)  Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) (Αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273,        

        ΦΕΚ 2221 Β’/ 30-7-12)  (ΕΛ.Ο.Τ.) 
         (5)   Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
  
 Άρθρο 4ο (∆ιενέργεια – Συµµετοχή – Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού – Σύµβαση)    
  
1. Η διενέργεια – συµµετοχή στον διαγωνισµό γίνεται όπως ορίζεται στη ∆ιακήρυξη.  
 
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να περιµένει την κοινοποίηση της απόφασης για την κατα-
κύρωση του διαγωνισµού για όσο χρόνο ορίζεται από το άρθ. 105 (παρ.2 και 4) του 
Ν.4412/16. Στην διακήρυξη καθορίζεται η Αρχή που θα εγκρίνει το αποτέλεσµα της δη- 
µοπρασίας. 
 
3.  Ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί, οφείλει να βρίσκεται στον τόπο και σε χρόνο που θα 
ορίσει η Υπηρεσία για την υπογραφή της σύµβασης κατά το άρθρο 105  παρ. 4 του 
Ν.4412/16 και να καταθέσει τις σχετικές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης όπως προβλέπεται 
στην παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν. 4412/16. 
 Μη εµφάνιση του µειοδότη ή µη προσκόµιση της πιο πάνω εγγύησης συνεπάγεται, 
σύµφωνα µε το άρθρο 105 παρ.5 του Ν.4412/16: 
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 α. έκπτωσή του µε απόφαση του προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας χωρίς 
κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και  
 
 β. κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής υπέρ του κυρίου του έργου σαν ειδική ποι-
νή και αποτελεί λόγο πειθαρχικής δίωξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν. 
3669/08, όπως αυτό ισχύει σύµφωνα µε τη περίπτωση (31) της παρ.1 του άρθρου 377 
του Ν.4412/16. 
 
 Άρθρο 5ο (Έναρξη-Πέρας Εργασιών-Προθεσµίες-Χρονοδιάγραµµα-Παρατάσεις) 
 
1.  Ο ανάδοχος οφείλει να αρχίσει τις εργασίες το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών 
από την υπογραφή της σύµβασης και να περατώσει το σύνολο του έργου µέσα σε 300 
εργάσιµες και µη µέρες, από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 147 του Ν. 4412/16, ορίζονται οι παρακάτω προθεσµίας: 
  
 
       (α)  Αποκλειστικές………………………………………………………………………….. 

• 45 ηµέρες για την ολοκλήρωση πάσης φύσεως εκσκαφών. 

• 120 ηµέρες για την ολοκλήρωση του φέροντα οργανισµού των κτηρίων (οι η-
µέρες υπολογίζονται από ενάρξεως). 

 

         (β)  Ενδεικτικές (παρ. 4β του άρθρ.147 του Ν. 4412/16)   ανά (1-2) µήνες. 

• .......................................................... 

• .......................................................... 

   

2. Επίσης µέσα σε δεκαπέντε (15) µέρες από την υπογραφή της σύµβασης ο ανά-
δοχος οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου που 
να ανταποκρίνεται στην παραπάνω προθεσµία.  
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται σε συµβάσεις έργων που στις δη-
µοπρασίες τους καλούνται να συµµετάσχουν, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και επι-
χειρήσεις εγγεγραµµένες στα νοµαρχιακά µητρώα. Στις περιπτώσεις αυτές η διευθύνου-
σα υπηρεσία κοινοποιεί έγκαιρα στον ανάδοχο πίνακες των εργασιών που πρέπει να ε-
κτελεσθούν. Ο πρώτος πίνακας κοινοποιείται κατά την υπογραφή της σύµβασης 
 
3. Με τα άρθρα 145, 147 και 148 του Ν. 4412/16 καθορίζονται τα αναφερόµενα στην 
συνολική και στις τµηµατικές προθεσµίες, στην παράταση µε ή χωρίς αναθεώρηση και 
στην επιβολή ποινικής ρήτρας.  
 
4.  Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα από τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε την 
παρ. 6 του άρθρου 151 του Ν. 4412/16, η τελική επιµέτρηση των εργασιών επιβάλλεται 
σε βάρος του, για κάθε συµπληρωµένο µήνα καθυστερήσεως, ειδική ποινική ρήτρα πο-
σοστού 2‰ επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον Ανάδοχο και επιβάλλεται 
µετά από απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 
 
5.  Σε ότι αφορά τη διακοπή της κατασκευής των έργων λόγω καιρικών συνθηκών θα 
εφαρµόζονται τα παρακάτω: 
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 α. Στο ηµερολόγιο του έργου, που συµπληρώνεται καθηµερινά θα αναγράφονται 
στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή του έργου, και η δυνα-
τότητα εκτέλεσης εργασιών σε πλήρη ανάπτυξη ή µε ορισµένες προϋποθέσεις (εργασίες 
που δεν επηρεάζονται στο σύνολό τους από δυσµενείς καιρικές συνθήκες) ή η ανάγκη να 
γίνει διακοπή των εργασιών. 
 
 β. Για τις µέρες που επιβάλλεται πλήρης διακοπή εργασιών θα εκδίδεται από την ∆ι-
εύθυνση κάθε µήνα ∆ιαταγή που θα κοινοποιείται στην Προϊστάµενη Αρχή. Οι µέρες που 
θα θεωρούνται νεκρές, θα αναγράφονται στο ηµερολόγιο του έργου αλλά δεν θα παρέ-
χουν στον ανάδοχο το δικαίωµα εφαρµογής των διατάξεων άρθρου 161 του Ν. 4412/16 
περί διαλύσεως της συµβάσεως. 
 
Άρθρο 6ο (Παραλαβή Εργασιών-Συντήρηση έργων) 
 
1. Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 170 του Ν.4412/16. 
 
 
2. Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει µέσα σε δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία 
λήξεως του χρόνου εγγυήσεως. Κατά τον χρόνο αυτό, ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του 
έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 171 του 
Ν.4412/16. Ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) 
µήνες από την υπογραφή της βεβαίωσης περατώσεως του έργου.  
 
Άρθρο 7ο (Πληρωµές) 
 
Η χρηµατοδότηση και οι πληρωµές του έργου διενεργούνται σύµφωνα µε το άρθρο 152 
του Ν. 4412/16 και τις σχετικές διαταγές του ΓΕΣ. Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώ-
σεις ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ. 
Οι λογαριασµοί συντάσσονται από τον Ανάδοχο και υπογεγραµµένοι υποβάλλονται στη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία στα απαιτούµενα αντίτυπα κατά χρονικά διαστήµατα όχι µικρό-
τερα των τριάντα (30) ηµερών. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µετά τον έλεγχο εγκρίνει αυ-
τούς. 

Αν ο λογαριασµός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε βαθµό που να 
είναι δυσχερής η διόρθωσή του, η διευθύνουσα υπηρεσία, µε διαταγή της προς τον ανά-
δοχο, επισηµαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και 
παραγγέλλει την ανασύνταξη και επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόµενη 
µηνιαία προθεσµία για τον έλεγχο του λογαριασµού αρχίζει από την επανυποβολή, ύ-
στερα από την ανασύνταξη από τον ανάδοχο. 
 
Άρθρο 8ο (Προκαταβολές) 
 
Η χορήγηση προκαταβολής ενεργείται µε βάση το άρθρο 150 του Ν. 4412/16. Η χορή-
γηση οποιασδήποτε προκαταβολής γίνεται µετά την εγκατάσταση εργοταξίου από τον 
ανάδοχο επί τόπου του έργου. Για το ποσό αυτό βαρύνεται ο ανάδοχος µε τόκο. 
 
Άρθρο 9ο (Αναθεωρήσεις) 
 
Οι τιµές της µελέτης υπόκεινται σε αναθεώρηση όπως καθορίζεται στο άρθρο 153 του 
Ν.4412/16. 
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Άρθρο 10ο  (Ποινικές Ρήτρες) 
 
Για κάθε µέρα υπερβάσεως της συνολικής συµβατικής προθεσµίας περατώσεως του έρ-
γου και για χρόνο ίσο µε το 20% της αρχικής συµβατικής προθεσµίας δηλαδή 60  ηµέρες 
ο ανάδοχος υπόκειται σε ηµερήσια ποινική ρήτρα ίση µε 10% της µέσης ηµερήσιας αξίας 
του έργου. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού και για χρόνο ίσο µε το 10% της αρχι-
κής συµβατικής προθεσµίας δηλαδή 30 ηµέρες, η ηµερήσια ποινική ρήτρα ορίζεται ίση 
µε το 20% της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου. Μετά την παρέλευση του συνολικού 
χρόνου των 90  ηµερών ο ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, µε τις διατάξεις του 
άρθρου 160 του Ν. 4412/16.  
 Για κάθε µέρα υπερβάσεως των τµηµατικών προθεσµιών ισχύει ποινική ρήτρα ίση µε το 
15% της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου. 
 
Άρθρο 11ο (Κρατήσεις και Λοιπές Οικονοµικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου) 
 
1.  Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανο-
µένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξά-
τητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 ν.4013/2011, της 
κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικα-
στικών Προσφυγών, σύµφωνα µε το άρθρο 350 παρ. 3 του ν.4412/2016, καθώς και της 
κράτησης 6%0, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν.4412/2016 
και της υπ' αριθµ. ∆ΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466 /12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδο-
µών και Μεταφορών (Β' 2235).  
 
2.  Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται: 
    α.  Να εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, όπως αυτές καθορίζονται 
κάθε φορά. 
 
    β.  Να πληρώσει τα έξοδα των εκ του νόµου απαραιτήτων δηµοσιεύσεων της 
διακήρυξης της δηµοπρασίας. 
 
    γ.  Να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς το ΙΚΑ και τους λοιπούς ασφαλι-
στικούς οργανισµούς, µε υποχρέωση της Υπηρεσίας να ελέγχει αν όλα αυτά συµφωνούν 
µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
    δ.  Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει τον κύριο του έργου. 
 
    ε.  Να εκπληρώσει όλες τις γενικές υποχρεώσεις του όπως αυτές καθορίζονται 
στο άρθρο 138  του Ν. 4412/16. 
 
3.  Επισηµαίνεται ότι o ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων για τα κάθε εί-
δους µεταφορικά του µέσα που θα κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο της χώρας. Επίσης 
δεν απαλλάσσεται ο ανάδοχος από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.∆. 3092/54 για 
τα εισαγόµενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κ.λ.π. καθώς και από τους 
αναφερόµενους φόρους κ.λ.π., σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν, όπως αυτές του 
Ν.∆. 4486/66 ΦΕΚ 131 τεύχος Α και 4535/66 ΦΕΚ 16 τεύχος Α, περί τροποποιήσεως 
φορολογικών διατάξεων.  
Επίσης ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή 
δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου, για καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις που 



 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΩΝ 8 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Ν.ΚΑΛΥΜΝΟ 

Γ2(∆ΥΠΠΕ)/Υ∆ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ               ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                                           ΣΕΛΙ∆Α : 6 

ισχύουν όπως αυτές των Ν. 2366/.53 (ΦΕΚ 83Α/10-4-53), 1081/71 (ΦΕΚ 273Α/27-12-
71) και 893/79. 
 
 
Άρθρο 12ο  
 
Το χρηµατικό ποσό που προστίθεται στον Προϋπολογισµό (και τούτο εφόσον δεν περι-
λαµβάνεται στις τιµές µονάδος), για γενικά έξοδα, όφελος εργολάβου και λοιπά, ορίζεται 
σε 18 %. 
 
Άρθρο 13ο (Αυξοµειώσεις Εργασιών-Σύνταξη ΠΚΤΝΜ) 
 
Για τις αυξοµειώσεις των εργασιών καθώς και για τυχόν νέες εργασίες που θα απαιτηθεί 
η εκτέλεσή τους, ο καθορισµός των σχετικών δαπανών και τιµών µονάδος αντίστοιχα θα 
καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει κα-
τά τον χρόνο της ∆ηµοπρασίας. 
 
 Επιτρέπεται η δυνατότητα χρήσης των επί έλασσον δαπανών, σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στην ισχύουσα νοµοθεσία (άρθρο 156 του Ν. 4412/16). 
 
 
 

Β.  ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 
 
 
 
Άρθρο 14ο (Εγκαταστάσεις Αναδόχου)  
 
1. Με την εγκατάσταση ο ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει στη θέση του έργου 
ευπρόσωπα και κατάλληλα γραφεία και να τα εφοδιάσει µε τα απαραίτητα έπιπλα και εί-
δη (γραφεία, καθίσµατα, θερµάστρες, λυχνίες κ.λ.π) για την παροχή στέγης, στους επι-
βλέποντες και τους βοηθούς τους και να διαθέτει όλα τα απαιτούµενα όργανα για την ε-
κτέλεση των επιµετρήσεων και των λοιπών εργασιών δοκιµασίας υλικών και ελέγχου των 
έργων. 
Επίσης ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις απαιτούµενες δαπάνες για την διάνοιξη προ-
σπελάσεων προς το έργο και στις θέσεις για την λήψη υλικών.  
 
2. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του ερ-
γοταξίου και απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν 
συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του. 

 
 

Άρθρο 15ο  (Κοινωνικές Ασφαλίσεις Προσωπικού)   
 
1.   Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρµόζει τους Νόµους για τις κοινωνικές 
ασφαλίσεις και κάθε άλλο Ταµείο Επικουρικής ή άλλης ασφάλισης, Σωµατείων κ.λ.π και 
να χρησιµοποιεί µόνο εργατοτεχνικό προσωπικό ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά 
Ταµεία. Επίσης έχει υποχρέωση να τηρεί τους ισχύοντες Νόµους, Υπουργικές αποφά-
σεις και Αστυνοµικές ∆ιατάξεις για την Υγεία και Ασφάλεια των εργατοτεχνιτών και να 
παραδίδει στην Υπηρεσία επίβλεψης κάθε στοιχείο από το οποίο να πιστοποιείται ότι το 
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απασχολούµενο στο έργο προσωπικό είναι ασφαλισµένο. Τα ανασφάλιστο προσωπικό 
θα αποµακρύνεται αµέσως από το έργο.  
 
2.    Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους 
νόµους, διατάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ όπως εκφράζονται µέσω 
της υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. Οφείλει δηλαδή 
να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την ασφάλεια τόσο των έργων όσο και του 
προσωπικού, όπως και του προσωπικού του εργοδότη, καθώς επίσης και κάθε τρίτου 
που έχει ή όχι σχέση µε το έργο. Ο ανάδοχος έχει την απόλυτη ευθύνη , αστική και ποι-
νική, για κάθε τυχόν ατύχηµα, ζηµιά ή βλάβη που θα συµβεί σε εργαζόµενο ή συναλλασ-
σόµενο ή και σε κάθε τρίτο, επειδή δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας αλ-
λά και για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επίσης ο ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την 
πληρωµή προστίµου, χρηµατικής ποινής ή αποζηµιώσεως και έχει κάθε άλλη ποινική ή 
αστική ευθύνη, η οποία προκύπτει άµεσα ή έµµεσα από την εκτέλεση του έργου (εργατι-
κά ατυχήµατα, αστικά αδικήµατα κλπ). 

 
Άρθρο 16ο (Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο Εργοτάξιο*) 
 
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 27/15-10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας, Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων (ΓΓ∆Ε) ισχύουν τα παρακάτω: 
 
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµο-
θεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό 
του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλεί-
φονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κα-
τά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ.7-9), Ν.4412/16 (αρθ. 138 παρ.7), 
Ν. 3850/10** (αρ. 42).. 
 
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 
 
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης 
έργων κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.4412/16 (αρθ. 138, παρ.7). 
 
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Α-
σφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : 
∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιά-
γραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες α-
ναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου : : 
Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.7 και αρ.378). 
 
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των 
εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των 
µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή 
τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), 
Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 
    Για την σωστή εφαρµογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόη-
το ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπο-
ρούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας 
και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κα-
τασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 
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3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα 
ακόλουθα : 
 
3.1  Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος  
Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα : 
 
α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργα-
σιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµε-
νη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του άρθρου 12 του 
Π∆ 305/96. 
** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων άρ. δεύτερο, 
καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96, κλπ. 
 
 
ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος 
εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνω-
στοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 
 
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµή-
µα της τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 
(αρ. 3 παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε 
στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 
 
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν 
παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), 
σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευα-
στική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέ-
λεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ). 
 
δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 
προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτη-
θούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 
305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία 
ενσωµατώθηκε Ν.4412/16(αρθ. 138 παρ.7 και αρθ.378). 
 
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆305/96 (αρ. 
3 παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη 
διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 
 
στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο 
Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). 
 
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζό-
µενους και για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη 
διάρκεια κατασκευής του έργου. 
 
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για ό-
σους µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 
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1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και 
στις ΥΑ : ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ-
∆Ε οι οποίες ενσωµατώθηκαν στο Ν.4412/16 (αρθ. 138 παρ.7 και άρθ.378). 
 
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), 
όταν : 
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσό-
τερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 
 
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : 
Π.∆.305/96 (αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ). 
 
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
 
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του 
έχοντος νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας 
(ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 
παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-
3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 
 
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική πα-
ραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία 
ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/16 αρ. (170 και 172). 
 
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έρ-
γου και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και 
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
 
5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµ-
βάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
 
3.2  Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοι-
χείων ασφάλειας και υγείας 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
 
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 
50 εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
 
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο 
έργο 50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως  
 
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή 
σε άτοµα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες 
Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανά-
δοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται 
δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 
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δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των τεχνικού ασφαλείας και 
ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων 
στοιχείων : 
 
1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, 
των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπερι-
λαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους 
κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1α και παρ.3-8). 
 
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, στο οποίο θα αναγρά-
φουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο ιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 
παρ.1 και αρ.17 παρ.1). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας σελιδοµετρείται 

και θεωρείται από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του 

ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να 
τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο 
των εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρ-
θρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µό-
νο. 
 
3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµα-
τος και να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 

Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, 
καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέ-
στερες αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού 
στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφό-
σον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοι-
χεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος 
Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 
 
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανι-
κανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 
 
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν. 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 
 
3.3  Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η-
ΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργα-
σίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 
παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 
 

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, 
Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες 
µηχ/κούς του αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διε-
νέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή 
δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 
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1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε 
αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 
 
3.4  Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων 
Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
 

Για την πιστή εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετί-
ζεται µε το Η.Μ.Α. 

Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση 
και εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των 
αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης 
του ατυχήµατος. 
 
4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών 
στο εργοτάξιο. 
 
 
4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, 
τα παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας : 
 
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοτα-
ξίου µε ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 
105/95, Π∆ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 
 
β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξί-
ου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων 
αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από 
τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέ-
ρος Β, τµήµα II, παρ.2). 
 
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υ-
γρών ή αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους 
κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : Π∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, πα-
ραρτ. IV µέρος Α, παρ.6). 
 
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου δι-
αφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους ερ-
γαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιά-
σεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, πα-
ραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 
 
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξο-
πλισµού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, 
κλπ) : Π∆ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV 
µέρος Α, παρ.13, 14). 
 
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 
εργαζόµενους όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, 
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ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων 
σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και 
τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.∆. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 
(αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. 
οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 
 
4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκ-
φόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
 
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέ-
λευση των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα 
µε : 
- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελού-
µενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα 
για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώ-
ρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και 
την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 
 
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις 
οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. 
αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 
 
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να 
τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρι-
κών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστά-
σεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και 
αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 
 
δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχεί-
ων : Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, 
ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 
(αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 
 
ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : 
α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της ο-
σφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) 
προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : 
Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 
 
4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
 
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 
304/00 (αρ.2). 
 
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµά-
των (χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχη-
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µάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες 
ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, 
κλπ ) : Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 
395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), 
Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ 
αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 
 
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα 
ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοι-
χεία : 
 
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 
 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
 
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
 
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος 
Β΄, τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 

Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 
 
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - 
εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρού-
νται τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 
 
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης 
και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 
15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 
 
5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υ-
γείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος 
των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρό-
σθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος 
των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 
Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 
 
5.1 Κατεδαφίσεις : 
 
Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 
31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 
3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 
2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 
 
5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 
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Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-
ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ 
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-
γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, πα-
ραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ). 
 
5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύ-
ψος, Εργασίες σε στέγες. 
 
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, 
Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α 
παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 
 
 
 
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 
 
Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 
 
5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, 
κλπ.) 
 
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 
 
5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
 
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής 
ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµι-
κών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφά-
νεια της γης.) 
Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ 
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10). 
 
5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα 
 
(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ 
µε χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) 
Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 
3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 
 
6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που 
περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: 
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

 
      A. ΝΟΜΟΙ 
 
 Ν.  495/76 
  
 Ν.  1396/83 
  
 Ν.  1430/84   
 
 Ν.  2168/ 93 
 
 Ν.  2696/99   
  
 Ν.  3542/07 
  
 Ν.  3669/08 (άρθρα 80 
έως 110) 
 
 Ν.  3850/10  
 
 Ν.  4030/12 
 
 
 
  Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ  
 
 Π. ∆.      413/77 
 
 Π. ∆.        95/78 
  
 Π. ∆.      216/78 
 
 Π. ∆.      778/80  
 
 Π. ∆.    1073/81 
 
 Π. ∆.      225/89 
 
 Π. ∆.        31/90 
 
 Π. ∆.        70/90 
 
 Π. ∆.        85/91 
 
 Π. ∆.      499/91 
 
 

 
 
  
 ΦΕΚ    337/Α/76 
    
 ΦΕΚ    126/Α/83 
  
 ΦΕΚ      49/Α/84 
 
 ΦΕΚ    147/Α/93 
  
 ΦΕΚ      57/Α/99 
  
 ΦΕΚ      50/Α/07 
  
 ΦΕΚ    116/Α/08 
  
 ΦΕΚ      84/Α/10 
 
 ΦΕΚ    249/Α/12 
  
  
 
∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
 
ΦΕΚ    128/Α/77 
 
 ΦΕΚ     20/Α/78  
 
 ΦΕΚ     47/Α/78  
 
 ΦΕΚ   193/Α/80 
 
 ΦΕΚ   260/A/81 
 
 ΦΕΚ   106/Α/89 
 
 ΦΕΚ     31/Α/90 
 
 ΦΕΚ     31/Α/90 
 
 ΦΕΚ      38/Α/91 
 
 ΦΕΚ    180/Α/91 
 
  
                      

 
    
 
Π. ∆.     395/94 
 
 Π. ∆.     396/94 
  
 Π. ∆.     397/94 
 
 Π. ∆.     105/95 
 
 Π. ∆.     455/95 
  
 Π. ∆.     305/96 
 
 Π. ∆.       89/99 
 
 Π. ∆.     304/00 
 
 Π. ∆.     155/04 
 
 Π. ∆.     176/05 
 
 Π. ∆.     149/06 
 
 Π. ∆.         2/06 
    
 Π. ∆.     212/06 
   
 Π. ∆.       82/10 
   
 Π. ∆.       57/10 
  
   
    Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ  
 
ΥΑ    130646/84 
 
ΚΥΑ     3329/89  
  
ΚΥΑ   8243/1113/91 
 
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 
  
ΚΥΑ  16440/Φ.10.4/445/93 
 
 

 
  
 
ΦΕΚ   220/Α/94 
 
ΦΕΚ   220/Α/94 
 
ΦΕΚ   221/Α/94 
 
 ΦΕΚ    67/Α/95 
 
ΦΕΚ   268/Α/95 
 
ΦΕΚ   212/Α/96 
 
ΦΕΚ     94/Α/99 
 
ΦΕΚ   241/Α/00 
 
ΦΕΚ   121/Α/04 
 
ΦΕΚ    227/Α/05 
 
ΦΕΚ   159/Α/06 
 
ΦΕΚ    268/Α/06 
    
ΦΕΚ    212/Α/06 
  
ΦΕΚ    145/Α/10 
  
ΦΕΚ      97/Α/10 
 
   
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 
ΦΕΚ     154/Β/84 
 
ΦΕΚ     132/Β/89 
  
ΦΕΚ     138/Β/91 
 
ΦΕΚ     187/Β/93 
  
ΦΕΚ     765/Β/93 
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Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ  
  
ΚΥΑ   αρ. 8881/94 
 
ΥΑ    αρ.οικ. 31245/93 
  
ΥΑ     3009/2/21-γ/94 
 
ΥΑ  2254/230/Φ.6.9/94 
  
ΥΑ    3131.1/20/95/95 
  
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 
 
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 
 
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 
 
ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 
 
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 
       
ΚΥΑ  αρ. ∆13ε/4800/03 
 
ΚΥΑ   αρ.6952/11 
  
ΥΑ   3046/304/89 
 
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 
 
ΥΑ  αρ. οικ. 433/2000 
 
ΥΑ  ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 
 
ΥΑ  ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01 
 
 ΥΑ  ∆ΠΑ∆/οικ/889/02 
 
 ΥΑ  ∆MEO/Ο/613/11 
 
 ΥΑ   21017/84/09 
 
Πυροσβεστική διάταξη  7, 
Απόφ.  7568.Φ.700.1/96 

 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
  
ΦΕΚ      450/Β/94 
 
ΦΕΚ      451/Β/93 
 
ΦΕΚ      301/Β/94 
 
ΦΕΚ        73/Β/94 
 
ΦΕΚ      978/Β/95 
  
ΦΕΚ      677/Β/95 
 
ΦΕΚ    1035/Β/96 
 
 ΦΕΚ     113/Β/97 
 
 ΦΕΚ     987/Β/99 
 
 ΦΕΚ   1186/Β/03 
  
 ΦΕΚ     708/Β/03 
 
 ΦΕΚ     420/Β/11 
 
 ΦΕΚ       59/∆/89 
 
 ΦΕΚ   1035/Β/00 
 
 ΦΕΚ   1176/Β/00 
 
 ΦΕΚ     686/Β/01  
 
 ΦΕΚ     266/Β/01 
 
 ΦΕΚ       16/Β/03 
 
 ΦΕΚ     905/Β/11 
 
 ΦΕΚ   1287/Β/09 
 
 ΦΕΚ      155/Β/96 

 
∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 
 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  6/08  
 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  Σ.ΕΠ.Ε 
 
 
 
 
 

 
 
 
ΑΡ.ΠΡ.∆ΕΕΠ 
Π/208/12-9-03 
 
ΑΡ.ΠΡ.∆ΙΠΑ∆/οικ/215/
31-3-08 
 
ΑΡ.ΠΡ.10201/12/Α∆Α:
Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 
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Άρθρο 17ο  (Προσωπικό Αναδόχου) 
 
Ο ανάδοχος θα υποβάλει για έγκριση µέσα σε ένα µήνα από την υπογραφή της σύµβα-
σης, το πλήρες Οργανόγραµµά του. 
 
Ο ανάδοχος εφόσον δεν είναι ∆ιπλωµατούχος Μηχ/κος, υποχρεούται να προσλάβει ∆ι-
πλωµατούχο Μηχ/κο ειδικότητος ανάλογης µε την φύση του εκτελούµενου έργου, ο ο-
ποίος θα παρευρίσκεται συνεχώς στο έργο και θα παρακολουθεί αυτοπροσώπως τις ερ-
γασίες, ιδίως δε εκείνες του οπλισµένου σκυροδέµατος, παριστάµενος ο ίδιος επιτόπου 
κατά την διάστρωση του σκυροδέµατος. 
 
Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει το εξής ανώτατης, ανώτερης και µέ-
σης εκπαίδευσης προσωπικό (άρθρο 139 του Ν. 4412/16). 
 

α. Ένα (1) Πολιτικό Μηχανικός ΠΕ 

β. Ένα (1) Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ  

γ.    Ένα (1) εργοδηγό οικ. έργων ΤΕ 

δ. Ένα (1) εργοδηγό Η-Μ έργων ΤΕ 
 

     
Για το παραπάνω προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση του εργοταξίου ο 
ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην ο-
ποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζοµένων, σύµφωνα µε την παρ. 6 
του άρθρου 6 του ν.1418/84 όπως διαµορφώθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 2 του 
Ν.2229/94. 
 

Ο ανάδοχος µε εντολή της υπηρεσίας, χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, είναι υπο-
χρεωµένος να µελετήσει κατά τον τεχνικοοικονοµικότερο τρόπο οποιαδήποτε τροποποί-
ηση του Φέροντος Οργανισµού, που απαιτείται για την αποπεράτωση του έργου, υπο-
βάλλοντας συγχρόνως και πλήρη κατασκευαστικά σχέδια µε αναπτύγµατα και κατάλογο 
σιδηρού οπλισµού σε τέσσερις (4) φωτοτυπίες µαζί µε τα πρωτότυπα διαφανή. Ακόµη 
είναι υποχρεωµένος να συντάξει και να υποβάλει έγκαιρα πλήρεις καταλόγους , ανα-
πτύγµατα οπλισµού και όλα τα κατά την κρίση της Υπηρεσίας κατασκευαστικά σχέδια 
που απαιτούνται για όλες τις κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα, βάσει της στατικής 
µελέτης που πρόκειται να του παραδοθεί από την Υπηρεσία, µε τυχόν συµπληρώσεις σε 
λεπτοµερειακά στοιχεία της. Ο εργολήπτης είναι ακόµη υποχρεωµένος να ελέγξει την 
όλη µελέτη της Υπηρεσίας και να υποδείξει τυχόν ατέλειες ή σφάλµατά της, όντας συνυ-
πεύθυνος για τη στατική επάρκεια της κατασκευής και την καλή και ασφαλή λειτουργία 
των εγκαταστάσεών της. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς απαίτηση για παράτα-
ση προθεσµίας (εκτός εάν η δαπάνη των δικτύων, µετά από αναλυτικό προϋπολογισµό 
υπερβεί την αντίστοιχη συµβατική), να προβεί έγκαιρα στην σύνταξη και υποβολή για έ-
γκριση των απαραίτητων µελετών (το αργότερο εντός του πρώτου τετάρτου του συµβα-
τικού χρόνου) για τη σύνδεση του κτιρίου µε τα δίκτυα του Στρδου ή της πόλεως σύµφω-
να µε τις ειδικές απαιτήσεις του έργου (αποχέτευση ακαθάρτων - οµβρίων, ύδρευση, η-
λεκτροδότηση κλπ). Απαραίτητη είναι η ένταξη των εργασιών των δικτύων στο αρχικό 
χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου.  

Για τα έργα που ο προϋπολογισµός τους υπερβαίνει το ανώτατο όριο κατά το οποίο γί-
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νονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις ∆ (εταιρικό) τάξης και άνω, ο ανάδοχος πριν την 
έναρξη του έργου, υποχρεούται στην εκπόνηση Προγράµµατος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ), 
το οποίο θα υποβάλλει εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών από της υπογραφής της Σύµ-
βασης - σε δύο αντίτυπα - προς έγκριση στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Το ΠΠΕ θα συ-
ντάσσεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Πρότυπο ISO 10005/1995.  
 
 
 
Άρθρο 18ο  
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δικά του µέσα  και προσωπικό να εκτελέσει τις απαραίτητες 
τοπογραφικές εργασίες, τόσο για την συµπλήρωση της πολεοδοµικής µελέτης ή των το-
πογραφικών διαγραµµάτων όσο και για κάθε άλλη εργασία που θα απαιτηθεί, όπως κε-
ντρώσεις θεµελίων, υψόµετρα κτιρίων κ.λ.π µε την βοήθεια οργάνων ακριβείας (χωροβά-
της, ταχύµετρο κ.λ.π) χωρίς αποζηµίωση γιατί η σχετική αµοιβή συµπεριλαµβάνεται στην 
όλη εργολαβία.  
Για την επιµέτρηση των χωµατουργικών εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από 
την έναρξη κάθε εργασίας, να κατασκευάσει σταθερό σηµείο εξαρτήσεως και να αποτυ-
πώσει τη φυσική κατάσταση του χώρου του έργου (κτίριο, αναχώµατα, οδοί προσπέλα-
σης κ.λ.π) και να συντάξει σχετικά διαγράµµατα χωρίς αποζηµίωση γιατί η σχετική δα-
πάνη καλύπτεται από την όλη εργολαβία. Με βάση την παραπάνω αποτύπωση θα συ-
νταχθούν οι επιµετρήσεις αφανών εργασιών (εκσκαφών, αναχωµάτων, τάφρων, λιθοδο-
µών, θεµελίων κ.λ.π). 
Σε περίπτωση ασυµφωνίας του παραπάνω τοπογραφικού διαγράµµατος και εκείνου της 
µελέτης πρέπει αυτό να υποβάλλεται στην Υπηρεσία που συνέταξε την µελέτη για την 
προσαρµογή των νέων στοιχείων της.  
 
Άρθρο 19ο (Πρόσθετες Απαιτήσεις) 
 
1. Περιβαντολογική Αδειοδότηση δεν απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 1, παρ. 2 και 3 και 
το άρθρο 2 του νόµου 4014 (ΦΕΚ 209 Α’/21-09-2011). 
 
2. Ο ανάδοχος έχει επίσης την υποχρέωση, άνευ ιδιαίτερης αµοιβής, να µεριµνά και να 
εξασφαλίζει όλες τις απαιτούµενες άδειες που προβλέπονται από την νοµοθεσία ασχέ-
τως αν αναφέρονται ή µη στα τεύχη ∆ηµοπράτησης και να προβαίνει σε κάθε ενέργεια  
για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου. 
 
Άρθρο 20ο  
 
Ο ανάδοχος οφείλει µετά το τέλος των εργασιών να παραδώσει το έργο, όπως και το 
χώρο του εργοταξίου καθαρό. 
 
Άρθρο 21ο  
 
Οι τιµές µονάδας του Τιµολογίου εφαρµόζονται σε τελειωµένες εργασίες και περιέχουν τα 
τυχόν απαιτούµενα οδοιπορικά των εργατοτεχνιτών, την αξία των υλικών (εκτός αυτών 
που χορηγούνται από την Υπηρεσία και για τα οποία γίνεται αναφορά στο Τιµολόγιο), 
την προσκόµιση υλικών, εργαλείων και µηχανηµάτων επιτόπου των έργων, όπως και 
οποιουδήποτε άλλου µέσου ή υλικού αναγκαίου για την εκτέλεση του έργου έστω και αν 
δεν αναφέρεται ρητά στην Τεχνική Περιγραφή και τα άρθρα του Τιµολογίου, αλλά προ-
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κύπτει σαν υποχρέωση του αναδόχου από τα άρθρα της παρούσας συγγραφής και του 
Ν.4412/16. 
 
 
 
Άρθρο 22ο  
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγήσει στον επιβλέποντα κατάσταση του προσωπικού 
που θα εργαστεί στο εργοτάξιο, να µεριµνήσει για τον εφοδιασµό του προσωπικού µε 
σχετικά σηµειώµατα για την είσοδό του στο εργοτάξιο και να διασφαλίσει το διαβαθµι-
σµένο υλικό (έγγραφα, σχέδια κ.λ.π) από το βαθµό «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ» και πάνω, σε σι-
δερένιο φοριαµό και σε δωµάτιο µε ικανές συνθήκες ασφαλείας. Το δωµάτιο θα πρέπει 
να φρουρείται και σε περίπτωση που το έργο βρίσκεται έξω από το Στρδο, να φυλάγεται 
από φύλακα του αναδόχου. 
 
Άρθρο 23ο  (Μητρώο Έργου) 
 
1. Ο Ανάδοχος θα καταρτίσει και θα υποβάλει µε δαπάνη του το Μητρώο του έργου, το 
οποίο στην πλήρη µορφή του θα περιλαµβάνει απαραίτητα τα παρακάτω: 
 
 α. Πίνακα απογραφής, που εµφανίζει περιληπτικά τα επιµέρους έργα, εγκαταστά-
σεις, εξοπλισµό κλπ., που συγκροτούν το όλο Έργο. 
 
 β. Επτά (7) πλήρεις σειρές σχεδίων των κτιρίων και του περιβάλλοντα χώρου µε δι-
αστάσεις και λεπτοµέρειες µε τα δίκτυα ηλεκτροφωτισµού, ύδρευσης αποχέτευσης κ.λ.π, 
όπως αυτά έχουν εκτελεστεί. 
 
Τα σχέδια των δικτύων θα συµπεριλαµβάνουν : 
 
  (1) Σταθερά χαρακτηριστικά σηµεία 
  (2) Ενδιάµεσα βοηθητικά σηµεία 
  (3) Τεύχος στοιχείων υψοµετρικών αφετηριών µε ενδεικτικά σχέδια της θέσης 
τους. 
  (4) Όδευση 
   (5) Αποστάσεις 
   (6) Γωνίες διευθύνσεως και αζιµούθιο 
   (7) Κορυφές 
   (8) Τοµές 
   (9) Περιγραφές 
 

Σε περίπτωση επεκτάσεως υφισταµένων εγκαταστάσεων, ένα (1) τουλάχιστον από 
τα χαρακτηριστικά σηµεία (σταθερό ή βοηθητικό) θα είναι εξαρτηµένο από τα υπάρχοντα 
δίκτυα ή εγκαταστάσεις, ώστε στη συνέχεια µε βάση αυτό να ενηµερωθούν τα παλιά 
σχέδια από την Υπηρεσία. 

 γ. Τεύχος συνοπτικής παρουσίασης όλων των ερευνών πεδίου και εργαστηρίων 
(γεωτεχνικές έρευνες, γεωλογικές έρευνες και µελέτες). 
 
 δ. Τεύχος για όλες τις δοκιµές και διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου. 
 
 ε. Περιγραφική έκθεση των κυρίων φάσεων εργασιών, των µεθόδων που χρησιµο-
ποιήθηκαν, των δυσκολιών κλπ. 
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 στ. Ο ανάδοχος υποχρεούται, µε έξοδά του, στην λήψη φωτογραφιών προ της ε-
νάρξεως των εργασιών, κατά τον χρόνο κατασκευής του έργου και µετά την ολοκλήρωσή 
του. Οι φωτογραφίες αυτές, που θα είναι ευκρινείς, διαστάσεων 30 εκ. επί 20 εκ. θα α-
πεικονίζουν µία ευρεία περιοχή του έργου σε τρία στάδια, δηλαδή προ, κατά και µετά την 
κατασκευή του έργου, και πάντοτε σε συσχετισµό µε τα υφιστάµενα έργα. Στο πίσω µέ-
ρος της φωτογραφίας θα αναγράφεται η ηµεροµηνία που λήφθηκε και τα τεχνικά και οι-
κονοµικά στοιχεία του έργου. 
 
 ζ. Τα στοιχεία του µητρώου του έργου αριθµηµένα και ταξινοµηµένα σε φακέλους 
θα συνταχθούν στα Ελληνικά και θα υποβληθούν στην Υπηρεσία σε ψηφιακή µορφή, σε 
µια σειρά πρωτοτύπων για αναπαραγωγή (σε διαφανές χαρτί για τα σχέδια) καθώς και 
σε επτά (7) αντίτυπα. Τα κείµενα θα είναι δακτυλογραφηµένα και βιβλιοδετηµένα σε τεύ-
χη.  
 
 η. Μετά την υποβολή απάντων των παραπάνω στοιχείων θα γίνει έλεγχος από την 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και έγκρισή τους, η οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
προηγηθεί χρονικά της προσωρινής παραλαβής του έργου. 
 

θ. Η ολοκλήρωση και η παράδοση των παραπάνω πρέπει να γίνει πριν από την 
έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης των Εργασιών. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται - κατά 
συµβατική έννοια - ως ισότιµα µε τις κατασκευές. Συνεπώς η µη υποβολή τους θα καθυ-
στερήσει την έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης των Εργασιών.  

Σε περίπτωση αµέλειας του αναδόχου για την εκτέλεση αυτής της υποχρεώσεως, 
αυτή θα εκτελείται από την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. 

 
Άρθρο 24ο  
 
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, γιατί κάθε σχετική δα-
πάνη περιλαµβάνεται στο εργολαβικό όφελος, να προβεί στην κατασκευή, τοποθέτηση, 
συντήρηση και στη συνέχεια καθαίρεση και αποµάκρυνση των επιβαλλοµένων προστα-
τευτικών κατασκευών και µέσων σηµάνσεως σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, που 
απαιτούνται για την προάσπιση των εργαζοµένων και του κοινού από οποιουσδήποτε 
κινδύνους που ενδεχόµενα δηµιουργούνται κατά την κατασκευή. 
 
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανεγείρει και να διατηρεί πάντοτε ικριώµατα και περι-
φράγµατα για την προστασία των εργατών και του κοινού και να αναρτά πινακίδες κινδύ-
νου για την πρόληψη ατυχηµάτων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διορίσει υπεύθυνο για 
την πρόληψη ατυχηµάτων κάποιον από το προσωπικό του, το όνοµα και την θέση του 
οποίου οφείλει να αναφέρει στον επιβλέποντα το έργο. 
 
3. Το αποθηκευµένο υλικό θα πρέπει να είναι κατά τέτοιο τρόπο τοποθετηµένο που να 
µη δηµιουργεί προβλήµατα στην κυκλοφορία. 
 
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να περιορίσει τις εγκαταστάσεις των µηχανηµάτων του, την 
αποθήκευση των υλικών του και τις εργασίες των υπαλλήλων του µέσα στα όρια που 
προβλέπονται από το Νόµο, τις διατάξεις και τις εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας 
και να µην κάνει αδικαιολόγητη χρήση του εργοταξίου (σκορπισµένα υλικά). 
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5. Ο ανάδοχος δεν πρέπει να φροντίζει ή να επιτρέπει τη φόρτιση τµήµατος του έργου ή 
υφιστάµενου κτίσµατος (σε περίπτωση προσθήκης) µε βάρη που θα µπορούσαν να θέ-
σουν σε κίνδυνο την ασφάλειά του. 
 
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις οδηγίες του επιβλέποντα όσον αφορά στις 
επιγραφές, διαφηµίσεις, κινδύνους πυρκαγιάς και καπνίσµατος. 
 
Άρθρο 25ο  
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει όλα τα δικαιώµατα και αµοιβές για παραχωρηµέ-
νες άδειες χρησιµοποιήσεως ευρεσιτεχνιών, να υπερασπίζονται όλες τις αγωγές ή απαι-
τήσεις για παραβίαση δικαιωµάτων διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και να αποζηµιώνει την 
Υπηρεσία για κάθε ζηµία που θα υποστεί από την αιτία αυτή. Εφόσον υποδειχθεί από τη 
Υπηρεσία συγκεκριµένη µέθοδος κατασκευής ή συγκεκριµένο προϊόν για τα οποία  πρέ-
πει  να  πληρωθούν τα  ανωτέρω  δικαιώµατα,  τότε την  ευθύνη  θα  έχει η Υπηρεσία. 
Σε περίπτωση όµως κατά την οποία ο εργολήπτης έχει πληροφορίες ότι η χρησιµότητα 
της µεθόδου ή του προϊόντος κατοχυρώνεται από ευρεσιτεχνία και δεν ενηµερώσει την 
Υπηρεσία, τότε θα έχει ευθύνη για την ζηµία που θα προκύψει. 
 
Άρθρο 26ο  
 
1. Σε περίπτωση εκτέλεσης του έργου από κοινοπραξία ισχύει το άρθρο ισχύει το άρθρο 
140 του Ν. 4412/16. 
 
2. Σε περίπτωση εκτέλεσης µικτού οικοδοµικού έργου µε χωριστές εργολαβίες (οικοδοµι-
κά-Η/Μ) µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κατακύρωση του διαγωνισµού οι ανάδοχοι 
υποχρεούνται να συντάξουν και να υποβάλουν στη ∆ιεύθυνση χρονοδιάγραµµα σε συ-
νεργασία µεταξύ τους, που θα περιλαµβάνει και τις οικοδοµικές και τις µηχανολογικές 
εργασίες. Το διάγραµµα θα υπογράφεται και από τους δύο αναδόχους και θα αποτελεί: 
 
 α. Τη βάση της συνεργασίας τους. 
 β. Τη βάση για την έγκριση πινάκων εργασιών εφόσον απαιτούνται. 
 γ. Τον πίνακα διαθέσεως του απαιτούµενου προσωπικού σε τρόπο ώστε να απο-
φεύγονται διαφωνίες και προστριβές που θα είχαν σαν αποτέλεσµα καθυστερήσεις και 
φθορές της εργασίας του ενός σε βάρος του άλλου. Ο κάθε ανάδοχος είναι υπεύθυνος 
για την έγκριση και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών που αντιστοιχούν στην εργολαβία 
του και υποχρεούται να λαµβάνει µέτρα για αποφυγή φθορών σε τελειωµένες εργασίες 
της άλλης εργολαβίας. 
Ειδικότερα κάθε ανάδοχος ευθύνεται : 
  (1) Για τυχόν καθαιρέσεις ή ζηµιές σε εργασίες της άλλης εργολαβίας µε υπο-
χρέωση να τις αποκαταστήσει χωρίς καµιά αποζηµίωση. 
  (2) Για τυχόν παρεµπόδιση εργασιών της άλλης εργολαβίας µε υποχρέωση να 
συµµορφώνεται µε το χρονοδιάγραµµα που συνέταξε µαζί µε το δεύτερο ανάδοχο. 
  (3) Για την αποκοµιδή των µπαζών και τον καθαρισµό των υπολειµµάτων των 
εργασιών από δάπεδα και τοίχους. 
Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των αναδόχων και ειδικά πάνω σε αντικείµενα που α-
φορούν κατασκευαστικές εργασίες ή την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος, αυτή λύνεται 
από τον ∆ντή της ∆ΣΕ που εκτελεί το έργο. 
 
Άρθρο 27ο  
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1. Για τις εργασίες για τις οποίες υπάρχουν διάφοροι τρόποι κατασκευής και αποχρώσεις 
όπως εµφανείς τοιχοποιίες, πεζούλια, ποδιές, κορνιζώµατα, γύψινα, µωσαϊκά, πόρτες, 
παράθυρα, κάγκελα, επενδύσεις, επιστρώσεις, αρτιφισιέλ, χρωµατισµοί κ.λ.π απαραίτη-
τη προϋπόθεση είναι η κατασκευή δειγµάτων. Όσες εκ των εργασιών καλύπτονται από 
πρότυπα του ΕΛΟΤ, θα γίνονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των προτύπων αυτών. 
 
2. Όλα τα υλικά θα είναι τυποποιηµένα προϊόντα κατασκευαστών, που ασχολούνται κα-
νονικά µε την παραγωγή τους και θα έχουν εφαρµοστεί µε επιτυχία σε ανάλογες κατα-
σκευές τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια. Υλικά ή µηχανήµατα του αυτού είδους θα είναι 
του αυτού κατασκευαστή. Όσα εκ των υλικών καλύπτονται από πρότυπα του ΕΛΟΤ, θα 
ακολουθήσουν τις προδιαγραφές αυτών των προτύπων. 
Υποχρεούται επίσης να υποβάλλει στην Υπηρεσία τις πιστοποιήσεις των υλικών που έ-
χουν χρησιµοποιηθεί για την ενεργειακή αναβάθµιση των κτιρίων, ώστε να συµπεριληφ-
θούν στο αρχείο του έργου. 
 
 
3. Για όλα τα υλικά (εκτός από µηχανήµατα και συσκευές για τα οποία θα προσκοµι-
σθούν προς επιλογή πληροφοριακά έντυπα – prospectus – δύο τουλάχιστον καλής φή-
µης κατασκευαστικών οίκων) ο ανάδοχος θα προσκοµίσει δείγµατα δύο γνωστών κατα-
σκευαστών από τα οποία θα επιλεγεί το ένα από αρµόδια επιτροπή, που θα συγκροτηθεί 
για το σκοπό αυτό, όπως στην παρ. ζ του παρόντος άρθρου ορίζεται. Τα προτεινόµενα 
από τον ανάδοχο υλικά και µηχανήµατα θα είναι της αυτής περίπου αξίας µε εκείνη, που 
χρησιµοποιήθηκε κατά τη διαµόρφωση του αντίστοιχου άρθρου του Τιµολογίου της εγκε-
κριµένης µελέτης. 
 
4. Για όλα τα µηχανήµατα και τις κύριες συσκευές πριν από την επιλογή τους θα υποδει-
χθούν από τον ανάδοχο δύο τουλάχιστον σοβαρές εγκαταστάσεις (για κάθε είδος µηχα-
νήµατος ή συσκευής) της αυτής περίπου δυναµικότητας, τις οποίες θα επισκεφθεί για 
µόρφωση γνώµης, ως προς την επιτυχή εφαρµογή και απόδοση, η παραπάνω επιτρο-
πή. 
 
5. Μετά την εκλογή και έγκριση των δειγµάτων ή prospectus από την ∆ιευθύνουσα Υπη-
ρεσία θα πραγµατοποιείται η παραγγελία και η προµήθεια των υλικών. 
 
6. Τα υλικά θα τοποθετούνται και θα χρησιµοποιούνται στο έργο µόνο µετά την έγκριση 
της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας (κατόπιν ελέγχου ότι είναι από τα εγκριθέντα) η οποία δι-
καιούται να αξιώσει την άµεση αποµάκρυνση από το εργοτάξιο κάθε υλικού που θα κρί-
νεται ακατάλληλο ή δεν έχει εγκριθεί, ώστε να µην υπάρχει περίπτωση να χρησιµοποιη-
θεί στο έργο. 
7. Η παραλαβή και ο έλεγχος ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται στην κατα-
σκευή του έργου ή ενσωµατώνονται σε αυτό, όπως και ο χαρακτηρισµός των εδαφών, 
γίνεται όπως ορίζει το άρθρο 159 του Ν. 4412/16. 
 
 
Άρθρο 28ο  
 
Στις τιµές του Τιµολογίου (εφόσον σ’ αυτό δεν ορίζεται διαφορετικά) περιλαµβάνεται: 
   
  α.  Η δαπάνη για την προµήθεια και τοποθέτηση φαλτσογωνιών και πηχίσκων 
στις από σκυρόδεµα κατασκευές, η µόρφωση σκοτιών όπως και η διάνοιξη οπών, φω-
λεών και αυλακιών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, που είναι απαραίτητα για την 
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εκτέλεση διαφόρων εργασιών µε την υποχρέωση του αναδόχου να αποκαταστήσει τα 
τµήµατα του έργου που θα θιγούν (µερεµέτια) χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση. 
  β. Η δαπάνη για την προµήθεια και τοποθέτηση πλαστικών παρεµβυσµάτων 
που θα εξασφαλίζουν τη σωστή επικάλυψη σκυροδέµατος στους σιδηρούς οπλισµούς 
του φέροντος οργανισµού του κτιρίου, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 
 
Άρθρο 29ο  
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, στην εκτέλεση εδαφοτεχνι-
κής µελέτης – έρευνας, που θα βασίζεται σε ικανό αριθµό, (τουλάχιστον τριών) δειγµατο-
ληπτικών γεωτρήσεων ανά ζεύγος οικιών Α-∆ και Β-Γ,  µε επί τόπου εργαστηριακές µε-
τρήσεις, δοκιµές, πενετροµετρήσεις και γεωφυσικές διασκοπήσεις. Απαραίτητα η µελέτη 
αυτή θα συνοδεύεται µε πρόταση για την ενδεικνυόµενη θεµελίωση εφόσον δεν υφίστα-
ται οριστική στατική µελέτη ή µελέτη εφαρµογής της Υπηρεσίας.  Εάν υφίσταται στατική 
µελέτη (οριστική ή µελέτη εφαρµογής) ο ανάδοχος υποχρεούται να ελέγξει την επάρκεια 
της υπόψη µελέτης θεµελίωσης του έργου. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαί-
τερη αποζηµίωση να ελέγξει τη συνταχθείσα από την Υπηρεσία µελέτη της διευθέτησης 
των οµβρίων υδάτων του περιβάλλοντα χώρου. 

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ζητήσει δοκιµές για τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν ή 
εργαστηριακές έρευνες (πχ. αντοχή σκυροδέµατος, αδρανών κλπ). Οι έρευνες αυτές θα 
γίνουν σε εργαστήριο του ΥΠΕΧΩ∆Ε ή του ΕΜΠ ή ΑΠΘ ή ακόµη και σε πιστοποιηµένα 
εργαστήρια του αναδόχου. Οι δαπάνες για τις έρευνες και την τυχόν εδαφοτεχνική µελέ-
τη, βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
Άρθρο 30ο  
 
Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ακρίβεια των διαστάσεων, σταθµών, κλίσεων 
κ.λ.π των διαφόρων στοιχείων του έργου, όπως αναφέρονται στην µελέτη ή ορίζονται 
κατά την κατασκευή. Κάθε δαπάνη για αποκατάσταση ανακρίβειας ή κακοτεχνίας βαρύ-
νει αποκλειστικά τον ανάδοχο.  
 
 
Άρθρο 31ο  
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει χωρίς αµοιβή µαρµάρινη ορθογωνική πλάκα 
0,50Χ0,25 µ., πάχους 0,03 µ, σε θέση του κτιρίου που θα υποδείξει η Υπηρεσία και στην 
οποία θα σκαλιστεί ο αριθµός µητρώου του κτιρίου, ο οποίος και θα βαφεί µε µαύρο ανε-
ξίτηλο χρώµα. Υπόδειγµα θα του επιδειχθεί από την Υπηρεσία (αφορά κτιριακά έργα). 
 
 
 
 
Άρθρο 32ο  
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει στο προσωπικό της Υπηρεσίας (επιβλέποντες – βοη-
θούς κλπ) όλα τα απαραίτητα µέσα προστασίας κατά την ενάσκηση των καθηκόντων 
τους (µάσκες. γάντια, στολές κλπ). 
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Γ.  ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 
 
 
Άρθρο 33ο  
 
1. Οι επιµετρήσεις των εργασιών θα γίνονται κατά κτίριο ή είδος δικτύου και θα συντάσ-
σονται σύµφωνα σύµφωνα µε το άρθρο 151 του Ν. 4412/16. Όσον αφορά στην οριστική 
επιµέτρηση, αυτή θα είναι ενιαία σε πίνακα, στις στήλες του οποίου θα καταχωρούνται οι 
ποσότητες των εργασιών αθροιζόµενες σε ειδική στήλη. 
 
2. Ως προς τον τρόπο επιµέτρησης για τα διάφορα είδη εργασιών, ισχύουν τα όσα καθο-
ρίζονται από τα αντίστοιχα άρθρα Τιµολογίου, τους συµβατικούς όρους (Τ.Σ.Υ. -Τεχνική 
Περιγραφή), τις εγκεκριµένες αναλύσεις τιµών (ΑΤΟΕ, ΑΤΕΟ, κ.λ.π) και ειδικότερα για τις 
εκσκαφές θεµελίων κ.λ.π. η ΠΤΠ Χ1 του ΥΠΕΧΩ∆Ε (άρθρο 2). 
 
3. Σε περίπτωση που δεν ορίζεται στο Τιµολόγιο τρόπος επιµέτρησης, επιµετρούνται και 
πληρώνονται οι πραγµατικά εκτελέσιµες ποσότητες εργασιών, χωρίς να λαµβάνονται 
υπόψη οι οποιεσδήποτε συνήθειες ή έθιµα. Ειδικότερα το βάρος του σιδηρού οπλισµού 
του έργου, βάση καταλόγων των εργοστασίων παραγωγής, των διαµέτρων των ράβδων 
και των ανά µέτρων µήκους ή τετραγωνικό µέτρο βαρών. Τυχόν ζυγίσεις σιδηρών οπλι-
σµών θα αποσκοπούν σε προσωρινή πιστοποίηση υλικών θα αφορούν µόνο σε ποσότη-
τες που είναι απαραίτητες για το υπόψη έργο και προσκοµίζονται στο εργοτάξιο. 
 
4. Οι τιµές του Τιµολογίου αναφέρονται σε οποιονδήποτε όροφο και σε οποιαδήποτε θέ-
ση από το δάπεδο εργασίας, εκτός αν στο Τιµολόγιο καθορίζεται διαφορετικά. Επίσης οι 
τιµές των κονδυλίων σκυροδέµατος, τούβλων, κισσηροδέµατος, ξυλοτύπων, σιδηρού 
οπλισµού, επιχρισµάτων και οποιουδήποτε άλλου άρθρου του Τιµολογίου, ισχύουν για 
οποιοδήποτε τµήµα του έργου οποιονδήποτε διαστάσεων και µορφής, έστω και αν δεν 
υπάρχουν λεπτοµέρειες στα σχέδια και στην περιγραφή. Ειδικότερα τονίζεται ότι η κάθε 
είδους σποραδικές µικροεργασίες (π.χ. φρεάτια, λιποσυλλέκτες, ποδιές παραθύρων από 
σκυρόδεµα, στηθαία κλιµάκων από σκυρόδεµα, κρασπεδόρειθρα, καπνοδόχοι από τού-
βλα, επιχρίσµατα χωνευτών ερµαρίων, διακοσµητικά υποστυλώµατα από σκυρόδεµα, 
τσιµεντοκονία φρεατίων, νιπτήρων, κρασπεδορείθρων, πυθµένων χωνευτών ερµαρίων, 
επιστέψεις πεζουλιών από σκυρόδεµα κ.λ.π), εφόσον δεν αποτιµώνται µε αναλυτική ε-
πιµέτρηση και µε τα κονδύλια της εγκεκριµένης µελέτης του σκυροδέµατος, ξυλοτύπων, 
τσιµεντοκονίας κ.λ.π , θα αποτιµώνται – χωρίς καµία απολύτως προσαύξηση – µε τα α-
ντίστοιχα άρθρα σκυροδέµατος, ξυλοτύπων, τσιµεντοκονίας κ.λ.π , έστω και αν οι παρα-
πάνω κατασκευές δεν περιλαµβάνονται ή αναφέρονται στη µελέτη, αλλά θα απαιτηθούν 
κατά την διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών. Για τις πιο πάνω εργασίες απαγορεύεται η 
σύνταξη ειδικών κονδυλίων ή η αποτίµησή τους µε άλλο τρόπο. 
 
 
 
 

∆.  ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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Άρθρο 34ο  
 
Τα προϊόντα που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα είναι κατά προτί-
µηση εγχώρια ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Άρθρο 35ο  
 
Εφόσον ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε συµπλήρωση Τιµολογίου, τα έντυπα προσφο-
ράς (Τιµολόγιο και Προϋπολογισµός) θα χορηγούνται διπλά από την Υπηρεσία, θα είναι 
αριθµηµένα, θα µονογράφονται δίπλα στον αριθµό από τον ∆ντη της ∆ΣΕ και θα χρεώ-
νονται στους µειοδότες. Η κατάσταση µε τους εργολήπτες που θα έχουν χρεωθεί τις 
προσφορές, θα παραδίνεται στην επιτροπή διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού για τον έλεγχο 
της γνησιότητας των προσφορών. Οι προσφορές που θα παραδοθούν από τους µειοδό-
τες θα είναι δακτυλογραφηµένες. 
 
Άρθρο 36ο  
 
Η εφαρµοστέα νοµοθεσία καθορίζεται στο άρθρο 7 της ∆ιακήρυξης δηλαδή, για την δη-
µοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι 
παρακάτω διατάξεις: 
 
         α.   Ο Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) (∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 
και Υπηρεσιών-Προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) κατασκευής δη-
µόσιων έργων) 
        β. Οι διατάξεις του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α΄ 25/86)  
 γ. Το άρθρο  27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε (ΦΕΚ 137 Α΄/24-8-
93).                  
          δ. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφό-
σον δεν περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέ-
ρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργο-
λαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που 
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω 
 
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν επίσης οι διατάξεις: 
 

• Ισχύοντες Κανονισµοί και Τεχνικές Προδιαγραφές 
• Ο Ελληνικός Κανονισµός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισµένο 

Σκυρόδεµα (ΕΚΩΣ 2000) που εγκρίθηκε µε την αριθµ. ∆17α/116/ΦΝ, 429/18-10-
2000 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. και ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός-ΕΑΚ 
2000, όπως διορθώθηκαν το 2003 – (ΦΕΚ 1306 Β/12-9-03 και 781 Β/18-6-03 α-
ντίστοιχα). 

• Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 381/Β/24-3-
2000), καθώς και οι αποφάσεις και εγκρίσεις, που αναφέρονται σε ειδικές κατα-
σκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού οπλισµού και λοιπών υλικών, σε εγκρίσεις συστη-
µάτων προέντασης κ.λπ. 

• Ο Ισχύων Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός Γ.Ο.Κ. 
• Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97) όπως ισχύει σή-

µερα. 
• Ο Κανονισµός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
• Οι Κανονισµοί ∆ιάθεσης Λυµάτων, Ακαθάρτων και Όµβριων 



 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΩΝ 8 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Ν.ΚΑΛΥΜΝΟ 

Γ2(∆ΥΠΠΕ)/Υ∆ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ               ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                                           ΣΕΛΙ∆Α : 
26 

• Οι Κανονισµοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 
• Οι Κανονισµοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
• Οι Ευρωκώδικες σε θέµατα που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κανονι-

σµούς και αποφάσεις. 
• Τα νέα αναλυτικά Τιµολόγια διαφόρων κατηγοριών εργασιών (Η/Μ κ.λπ.) καθώς 

και τα αντίστοιχα Περιγραφικά Τιµολόγια. (ΦΕΚ 363 Β/19-2-13) 
• Ο Ισχύων  Κτιριοδοµικός Κανονισµός.  
•  Οι κανονισµοί που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδι-

αγραφές, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία δηµο-
σίευσης της Περίληψης ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας. 

• Οι Ε.Τ.Ε.Π (ΦΕΚ 2226 Β/30-7-12) 
• Οι ισχύουσες διατάξεις περί ελάχιστων προδιαγραφών ασφαλείας και υγείας που 

           πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. 
• Οι ισχύουσες διατάξεις για υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφα-

λείας στις οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα. 
  
 
 
 
                                                                        Αθήνα,         Φεβρουαρίου 2019 
 

 
 
Υ∆ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  
   

 
     

 
Μαρίνης Παναγόπουλος 
      Μηχ. Μηχ/κός 

 
 
Υ∆ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ/Τ.Μ.Ε.Π.Μ 

 
 
 
 

Όλγα Παγκάλου 
Πολ. Μηχ/κός 

 
 
  Η Συντάξασα 
       
   
 
 
Καλλιόπη Κοσκίνη 
   Πολ. Μηχ/κός 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και τη 
διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονοµασία: [Ελληνικό ∆ηµόσιο] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [6] 
-Ταχυδροµική διεύθυνση/Πόλη/Ταχ. Κωδικός:[Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΤΑ A’»/ΒΥΡΩΝΑΣ/ ΒΣΤ 
902] 
-Αρµόδιος για πληροφορίες: [∆ΝΤΗΣ 736 ∆ΣΕ (210 7675450), ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ (210 
7675406)] 

- Ηλ. ταχυδροµείο: [736dse@army.gr ] 
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.army.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του 
σχετικού CPV): [Κατασκευή Στρατιωτικών Οικιών 8 ∆ιαµερισµάτων στη Ν. Κάλυµνο – 
CPV: 45216200-6] 
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [19PROC004515720] 
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [Έργα] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [……] 
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία: [   ] 
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 
Αρµόδιος ή αρµόδιοι2 : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδροµείο: 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, 
µικρή ή µεσαία επιχείρηση3; 

 

Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή 
προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο 
πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 
των εργαζοµένων µε αναπηρία ή 
µειονεκτούντων εργαζοµένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε 
αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων 
ανήκουν οι απασχολούµενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 
είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων 
οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο 
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήµατος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος 
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.  
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α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου 
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 
αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσηµο κατάλογο5: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύµβασης: 
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 
απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική 
βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος 
µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συµµετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης 
από κοινού µε άλλους6; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους 
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς 
φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της 
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τµήµατα Απάντηση: 
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Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος  ή 
των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός 
φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 
που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους 
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοµατεπώνυµο 
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία 
σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων 
προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV 
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα 
µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε 
ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους 
νοµίµους εκπροσώπους αυτών.  

Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως 
οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις 
έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 
οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς. 
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 
στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της 
σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή 
υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόµενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύµβασης που θα 
αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες 
(κατ' εφαρµογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος 
οικονοµικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας 
τµήµα της σύµβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της 
σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 
πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος 
µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 
υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες8 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση9· 

2. δωροδοκία10,11· 

3. απάτη12· 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες13· 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας14· 

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων15. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου16 το 
οποίο είναι µέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού 
που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]17 

Εάν ναι, αναφέρετε18: 
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ηµεροµηνία:[   ],  
σηµείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού 
[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]19 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 
(«αυτοκάθαρση»)20; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν21: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης  

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
την πληρωµή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης22, στην Ελλάδα 
και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσµευτική; 
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού: 
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε: 
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει 
συµπεριλαµβανόµενων  κατά περίπτωση, 
των δεδουλευµένων τόκων ή των 
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 
διακανονισµό για την καταβολή τους ;23 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτοµερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτοµερείς 
πληροφορίες 
[……]  

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 24 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 
επαγγελµατικό παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συµφερόντων ή επαγγελµατικό 
παράπτωµα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίου25; 

 
 
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει 
µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις26 : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται 
να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης 
υπόψη της εφαρµοστέας εθνικής 
νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη 
συνέχε συνέχιση της επιχειρηµατικής του 
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις 
περιστάσεις27  
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας 
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα28; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες:  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
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µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν:  
[..........……] 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας 
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς 
µε σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συµφερόντων29, 
λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύµβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν 
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο 
αναµειχθεί στην προετοιµασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύµβασης30; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια31 
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας 
σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης 
σύµβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούµενης σύµβασης , αποζηµιώσεις ή 
άλλες παρόµοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να [] Ναι [] Όχι 
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επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισµού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε 
αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών 
που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις 
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/200532: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής 
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο 
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση 
που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 
οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς 
να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι 
εγγεγραµµένος στα σχετικά 
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος 
εγκατάστασής

33; του: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συµβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονοµικός φορέας µέλος συγκεκριµένου 
οργανισµού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική 
επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 
εργασιών του οικονοµικού φορέα για τον 
αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύµβασης : 
και/ή, 
1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονοµικού φορέα για τον αριθµό 
ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύµβασης είναι ο εξής 34: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόµισµα 
έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόµισµα 
έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόµισµα 
 
 
 
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόµισµα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος 
εργασιών του οικονοµικού φορέα στον 
επιχειρηµατικό τοµέα που καλύπτεται 
από τη σύµβαση και προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύµβασης για τον αριθµό 
οικονοµικών ετών που απαιτούνται είναι ο 
εξής: 
και/ή, 
2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονοµικού φορέα στον τοµέα και 
για τον αριθµό ετών που απαιτούνται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης είναι ο εξής35: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόµισµα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόµισµα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόµισµα 
 
 
 
 
 
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόµισµα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 
σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 

[…................................…] 
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ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη 
την απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την 
ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονοµικός φορέας: 
4)Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές 
αναλογίες36 που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός 
φορέας δηλώνει ότι οι πραγµατικές τιµές 
των απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως 
εξής: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισµός της απαιτούµενης 
αναλογίας-αναλογία µεταξύ x και y37 -και η 
αντίστοιχη αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

5) Το ασφαλισµένο ποσό στην 
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελµατικών 
κινδύνων του οικονοµικού φορέα είναι το 
εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόµισµα 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή 
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι 
οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός 
φορέας δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται 
να έχει προσδιοριστεί στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση: 
1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις 
έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, 
ο οικονοµικός φορέας έχει εκτελέσει τα 
ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 
καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σηµαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις 
προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39, 
ο οικονοµικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις 
αγαθών του είδους που έχει 
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 
είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και 
τους παραλήπτες δηµόσιους ή ιδιωτικούς40: 

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  
[…...........] 
Περιγραφή ποσά ηµεροµηνίες παραλήπτες 

     

2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να 
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες41, ιδίως τους υπεύθυνους για 
τον έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων 
έργων, ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και 
λαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα για την 
διασφάλιση της ποιότητας και τα µέσα 
µελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα 
ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να [....……] 
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εφαρµόσει τα ακόλουθα συστήµατα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού 
και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης: 
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες 
που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, 
για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει 
να ανταποκρίνονται σε κάποιον 
ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχων42 όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναµικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονοµικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
µέσα µελέτης και έρευνας που αυτός 
διαθέτει καθώς και τα µέτρα που λαµβάνει 
για τον έλεγχο της ποιότητας; 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελµατικών προσόντων διατίθενται 
από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 
εφαρµόζει τα ακόλουθα µέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύµβασης: 

[……] 

8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναµικό του οικονοµικού φορέα και ο 
αριθµός των διευθυντικών στελεχών του 
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη 
διάθεσή του τα ακόλουθα µηχανήµατα, 
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισµό για 
την εκτέλεση της σύµβασης: 

[……] 

10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή 
υπεργολαβίας43 το ακόλουθο τµήµα (δηλ. 
ποσοστό) της σύµβασης: 

[....……] 

11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών  
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: 
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα 
απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δηµόσιες συµβάσεις 
προµηθειών: 
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 
προσκοµίσει τα απαιτούµενα 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 
υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε 
τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 
προϊόντων, επαληθευόµενη µε 
παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή 
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύµβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 
µπορούν να προσκοµιστούν: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν 
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης. 

Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συµπεριλαµβανοµένης της 
προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά 
το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα 
συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά 
τα συστήµατα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 
υποψηφίων 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού 
των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να 
συµµετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες µπορούν να 
συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις 
µορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να 
προσκοµιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύµβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, 
διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον: 

Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισµός του αριθµού Απάντηση: 
Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς 
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 
πρόκειται να εφαρµοστούν για τον 
περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων 
µε τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά 
ή λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονοµικός φορέας διαθέτει τα 
απαιτούµενα έγγραφα: 
Εάν ορισµένα από τα εν λόγω 
πιστοποιητικά ή λοιπές µορφές 
αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 
ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι45 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]46 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα 
µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών 
εγγράφων που αναφέρονται47, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος 
µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν48. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 
έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος 
Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της 
διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό 
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 

 

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας 
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, 
των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 
απαιτούνται µόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και 
της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 
2 εκατοµµύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 
εκατοµµύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών 
δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν 
υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ. 

4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή 
µειονεκτούντων ατόµων. 

5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

6 Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος. 

7  Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική επαγγελµατική 
εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο 
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριµένες ικανότητες.” 

8 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύµβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό  για 
επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος.  

9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, 
σ. 42). 

10 Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται 
ως “διαφθορά”. 

11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται 
στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη 
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διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 
73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία). 

12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  

όπως κυρώθηκε µε 
το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 
2002 για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος 
αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και 
τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  

που ενσωµατώθηκε µε το ν. 
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 
δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων 
εταιρειών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

20 Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε 
διαδικασία σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της 
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 
τελευταίο εδάφιο)  

21 Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, 
κατ᾽ εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των 
µέτρων που λήφθηκαν.  

22 Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

23 Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω 
αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για 
επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του 
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περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 
οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο 
κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς  

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης 
στις κείµενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

26 . Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί 
ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης. 

30 Πρβλ άρθρο 48. 

31  Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 
από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 

32 Για συµβάσεις έργου, η εκτιµώµενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο (1.000.000) 
ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

33 Όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α, οι οικονοµικοί φορείς από 
ορισµένα κράτη µέλη οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται 
στο Παράρτηµα αυτό. 

34  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

35  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

36 Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

37 Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

38 Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση 
εµπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

39 Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση 
εµπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

40 Πρέπει να απαριθµούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαµβάνει τόσο 
δηµόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

41 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άµεσα στην 
επιχείρηση του οικονοµικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονοµικός 
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φορέας, όπως καθορίζεται στο µέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συµπληρώνονται χωριστά έντυπα 
ΤΕΥ∆. 

42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 
ονόµατός της από αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
προµηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

43 Επισηµαίνεται ότι εάν ο οικονοµικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τµήµα της σύµβασης 
σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την 
εκτέλεση του εν λόγω τµήµατος, τότε θα πρέπει να συµπληρωθεί χωριστό ΤΕΥ∆ για τους σχετικούς 
υπεργολάβους, βλέπε µέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

44 ∆ιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

48 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 
πρόσβαση.  
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ &  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Γ.Ε.Σ. 

ΔΥΠΠΕ) ΕΡΓΟ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΩΝ 8 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Ν.ΚΑΛΥΜΝΟ 

 
 
 
 

1.  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1.1  Γενικά 

 

 Το έργο αφορά στην κατασκευή συγκροτήματος στρατιωτικών κατοικιών σε 
οικόπεδο  1.386,25μ2 στην περιοχή Αγ.Αθανάσιος της πόλης της Καλύμνου. Η Δόμηση 
στο οικόπεδο διέπεται από τις ειδικές  διατάξεις του ΦΕΚ 694Δ /8-12-1980 
 Το έργο έχει την έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής της Περιφερειακής 
ενότητας Καλύμνου (Αρ. Πρωτ. 204/2015) καθώς και έγκριση των όρων Δόμησης από 
την Πολεοδομία Δ. Καλύμνου (Αρ. 4/2016), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 
ΦΕΚ 749Δ/10-8-1987 
 Στην μελέτη περιλαμβάνονται οι τροποποιήσεις του Συμβουλίου 

Αρχιτεκτονικής. 

1.2 Περιγραφή του αντικειμένου 

Προβλέπεται η κατασκευή 8 διαμερισμάτων που κατανέμονται σε 4 κτίρια  εντός 
του οικοπέδου. Τα 3 κτίσματα είναι διώροφα και το ένα μονόροφο.  
Υπόγειο διαθέτουν τα 2 κτίρια. Η στέγαση γίνεται με δώματα. 
Η κατακόρυφη επικοινωνία των κτισμάτων γίνεται με 2 ανοικτά κλιμακοστάσια. 
Πραγματοποιούμενα εμβαδά διαμερισμάτων: 
6 διαμερίσματα των 78.08μ2 
1 διαμέρισμα των     41.20μ2 
1 διαμέρισμα των    44.29μ2 

Στο έργο περιλαμβάνεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου καθώς και η 
περίφραξη του οικοπέδου. 

1.3  Η Κατασκευή 
- Ο  Φ.Ο θα γίνει από από οπλισμένο σκυρόδεμα.Tα κλιμακοστάσια είναι στατικά 
ανεξάρτητα. Προβλέπεται  αρμός  με τα γειτονικά τους κτίρια. 
- Τα στοιχεία πλήρωσης και η διαμερισμάτωση των χώρων γίνεται με οπτοπλινθοδομή.  
- Ολες οι επιφάνειες του Φ.Ο και των οπτοπλιθοδομών επιχρίονται. 
- Η κατασκευή θα έχει θερμομονώσεις και υγρομονώσεις.  
- Η θέρμανση των κτιρίων θα γίνει με κεντρικό σύστημα θέρμανσης από λεβητοστάσιο 
που θα τοποθετηθεί στο υπόγειο του μονορόφου κτίσματος. 
- Στα δώματα των κτιρίων τοποθετούνται ηλιακοί συλλέκτες για την παροχή ζεστού 
νερού. 
  

Τοποθετούνται επίσης : 
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 - Εξωτερικά  κουφώματα ξύλινα  ανοιγόμενα παραδοσιακού τύπου, όπως προβλέποναι 
στη μελέτη 
-  Εσωτερικά κουφώματα ξύλινα 
- Mεταλλικά κουφώματα στους χώρους των υπογείων. 
- Στηθαία ή κάγκελα στους εξώστες 
- Mεταλλικά στέγαστρα με επικάλυψη plexiglass. 
- Mεταλλικές υδρορόες 
- Mεταλλικές ανεμόσκαλες για την επισκεψιμότητα  των δωμάτων. 
- Kεραμικά πλακίδια στα δάπεδα και τους εξώστες των διαμερισμάτων. 
- Δάπεδα πατητής τσιμεντοκονίας στα κλιμακοστάσια και τις εξωτερικές βαθμίδες. 
 
Ο χρωματισμός των όψεων θα γίνει σε συνεργασία με την επίβλεψη και την πολεοδομία 
του Δήμου. Γενικά προτείνονται: 
- κίτρινη ώχρα σε όλες τις επιχρισμένες επιφάνειες. 
-εξωτερικά  κουφώματα  λευκά.  
-τα κάγκελα ,τα στέγαστρα , οι υδρορόες και οι μεταλλικές ανεμόσκαλες θα βαφούν σε 
απόχρωση του γκρι. 
 
Στον περιβάλλοντα χώρο κατασκευάζονται(βλ.Σχ. Α02): 
- Τοιχία από οπλισμένο σκυρόδεμα εμφανούς ξυλοτύπου για την παραλαβή των 
υψομετρικών διαφορών του εδάφους και στην περίφραξη του οικοπέδου. 
- Βαθμίδες από οπλισμένο σκυρόδεμα με επικάλυψη πατητής τσιμεντοκονίας 
 -Δάπεδα με επικάλυψη  από τσιμεντόπλακες. 
- Περιοχή στάθμευσης αυτοκινήτων με πατημένο χώμα 
- Ελεύθεροι χώροι  για φύτευση. 
 
1.4  Η θέση των κτιρίων  και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου θα είναι αυτή που 
προβλέπεται στα σχέδια  

Πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται : 
 - Σε σύνταξη νέου τοπογραφικού σχεδίου για  επαλήθευση των υψομέτρων της 
μελέτης. 
   Στο τοπογραφικό θα εμφανίζονται επίσης οι θέσεις των δικτύων σύνδεσης των 
κτιρίων με τα κοινόχρηστα δίκτυα (ηλεκτρικά, ύδρευση, αποχέτευση κλπ)καθώς και οι 
θέσεις και τα υψόμετρα των τοιχίων της περίφραξης του περιβάλλοντα χώρου. 

- Στην σύνταξη σχεδίου εκσκαφών και καθορισμό των σταθμών έδρασης 
των κτιρίων, καθώς και των σταθμών των επιπέδων εισόδου στα κτίρια, ώστε να 
ακολουθηθούν πλήρως τα προβλεπόμενα στην μελέτη 
- Στην σύνταξη σχεδίου απορροής ομβρίων περιβάλλοντα χώρου 
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- Στην σύνταξη πίνακα ερμαρίων,ντουλαπών, μελέτης εφαρμογής 
στεγάστρων κλπ, όπως προβλέπονται στα κεφάλαια της Τεχνικής Περιγραφής 
 
Τα παραπάνω θα υποβληθούν για έγκριση στην Υπηρεσία. 

 
1.5    Ο Ανάδοχος υποχρεούται , μετά το τέλος των εργασιών να υποβάλλει στην 
Υπηρεσία τις πιστοποιήσεις των υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί, ώστε να 
συμπεριληφθούν στο αρχείο του έργου. 
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2.      ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 

2.1.1 Εκσκαφές 

Γενικές εκσκαφές προς μόρφωση γηπέδων θα εκτελεσθούν για την διαμόρφωση του 
περιβάλλοντα χώρου και για την διαμόρφωση της γενικής επιφάνειας έδρασης των 
κτιρίων. 

 Ειδικές εκσκαφές θεμελίων και τάφρων θα εκτελεστούν για την θεμελίωση των 
πεδίλων και των συνδετηρίων δοκών,την κατασκευή των διαφόρων δικτύων καθώς και 
των διαμορφώσεων και προσβάσεων του περιβάλλοντα χώρου 

Οι πυθμένες των εκσκαφών θα είναι επίπεδοι και καθαροί. Θα ληφθούν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την αντιστήριξη των παρειών των σκαμμάτων.  

 
 Τα προϊόντα εκσκαφών: 

(1) Στις απαιτούμενες ποσότητες θα χρησιμοποιηθούν στη διαμόρφωση του 
περιβάλλοντα χώρου και στην επανεπίχωση των θεμελίων. 

(2) Εάν υπάρξουν πλεονάζοντα και εφόσον κριθούν από την επίβλεψη 
ακατάλληλα για επίχωση,  θα μεταφερθούν προς απόρριψη σε μέρη επιτρεπόμενα από τις 
Αρχές. 
 
2.1.2 Επιχώσεις 

 
Με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής ή δάνεια χώματα (εφόσον τα προϊόντα εκσκαφής 

κριθούν ακατάλληλα για επίχωση), θα γίνει επίχωση σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
προδιαγραφές (συμπύκνωση min95% σε στρώσεις των 20εκ) στην  επανεπίχωση των 
λάκκων των θεμελίων και στη διαμόρφωση των διαφόρων επιπέδων του περιβάλλοντα   
χώρου σύμφωνα με τη μελέτη.  

Η συμπύκνωση θα γίνει με οποιαδήποτε μέσα (οδοστρωτήρας, δονητικές πλάκες 
κ.λ.π.) επι ήδη διαστρωμένων καταλλήλων και υγειών προϊόντων σε θέσεις επιχωμάτων, 
με τη βέλτιστη υγρασία. 
Ακολουθούν οι παρακάτω διαστρώσεις: 
 
(1) Με σκύρα 0,7-3cm θα διαστρωθεί η περιοχή κάτω από το δάπεδο  υπογείου και 
ισογείου επι εδάφους, σε πάχος 30εκ. 
(2) Με θραυστό υλικό λατομείου 3Α (και με συμπύκνωση min98% σε στρώσεις των 
10εκ) θα διαστρωθεί: 
(α) Η περιοχή κάτω από το δάπεδο υπογείου και ισογείου επι εδάφους,  , σε πάχος 
20εκ σε 2 στρώσεις των 10εκ. 
(β) Η περιοχή κάτω από τα πεζοδρόμια και τις εξωτερικές πλακοστρώσεις σε πάχος 
10εκ. 
 
 Στο σκάμμα εκσκαφής θα κατασκευαστεί εξυγιαντική στρώση από κροκάλες 
μέσης διαμέτρου 20εκ, σε πάχος 80εκ, εάν απαιτείται. 
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2.2 ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
 
 Η κατασκευή του φέροντος οργανισμού του κτιρίου θα γίνει εξ ολοκλήρου 
από οπλισμένο σκυρόδεμα, με τρόπο ώστε να ικανοποιούνται οι ισχύοντες κανονισμοί 
και σύμφωνα με την στατική μελέτη, ως εξής: 
 

2.2.1 Με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, στο οποίο θα προστεθεί 
υπερευστοποιητικό τύπου SPL ή ανάλογο, για τη μείωση του πορώδους και την αύξηση 
της εργασιμότητας και αντοχής θα κατασκευαστεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου και η 
θεμελίωσή του. 

2.2.2 Με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 θα κατασκευαστούν τα δάπεδα του 
υπογείου και οι εξωτερικές δαπεδοστρώσεις. 
 

 2.2.3 Λοιπές Κατασκευές από Σκυρόδεμα 

Τα λοιπά στοιχεία της κατασκευής από σκυρόδεμα θα γίνουν ως εξής: 
- Η εξομαλυντική στρώση των θεμελίων, πάχους 10εκ, θα εκτελεσθεί με 

σκυρόδεμα C12/15  
- Τα σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα των οπτοπλινθοδομών στις ποδιές και τα 

υπέρθυρα των κουφωμάτων και όπου αλλού προβλέπεται από τη μελέτη, θα 
κατασκευαστούν με σκυρόδεμα C12/15.  

- Τα  στηθαία  των εξωστών και των  δωμάτων θα κατασκευαστούν με 
σκυρόδεμα Β’ φάσης C20/25, πάχους 20 εκ. (βλέπε στατική μελέτη). 

- Οι εξωτερικές δαπεδοστρώσεις με σκυρόδεμα C16/20 σε πάχος 15εκ. 
- τα τοιχία του περιβάλλοντα χώρου και η θεμελίωσή τους  με σκυρόδεμα 

C20/25 
 

 
Η σύνθεση, η σκυροδέτηση και ο έλεγχος των σκυροδεμάτων θα είναι σύμφωνα 

με τον Κανονισμό Οπλισμένου Σκυροδέματος και τα πρότυπα του ΕΚΩΣ 2000 και 2003. 
Επισημαίνεται ιδιαιτέρως η υποχρέωση του επιβλέποντος για την έκδοση έγγραφης 
εντολής προς τον ανάδοχο για λήψη των απαραίτητων δοκιμίων καθώς και οι λοιπές 
υποχρεώσεις του με βάση τα αναγραφόμενα στη Δ/γή Διαρκούς Ισχύος 
Φ.916.00/117/338011/Σ.1406/30 Ιουν 1998/ΓΕΣ/ΔΥΠΟ/2ο/1β. 

Απαγορεύεται η χρήση θαλασσινού νερού για την Παρασκευή σκυροδέματος. Το 
νερό που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Ν.Κ.Τ.Σ. 
 

 
2.3     ΟΠΛΙΣΜΟΙ 

 
2.3.1 Για την κατασκευή του Φ.Ο του κτιρίου και των δευτερευουσών 

κατασκευών από σκυρόδεμα (κύριος οπλισμός και συνδετήρες) θα χρησιμοποιηθεί 
στρεπτός νευροχάλυβας Β500C. Οπλισμός των σενάζ 4Φ10, συνδετήρες Φ8/25. 
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2.3.2 Δομικό πλέγμα Τ131-B500A θα τοποθετηθεί  δυο στρώσεις  στα δάπεδα των 
υπογείων και των εκτεταμένων δαπεδοστρώσεων περιβάλλοντα χώρου. Στα περιμετρικά 
πεζοδρόμια το δομικό πλέγμα τοποθετείται σε μία στρώση  
2.3.3 Θα χρησιμοποιηθούν απαραίτητα πλαστικά παρεμβύσματα για την εξασφάλιση 
των επικαλύψεων σκυροδέματος των οπλισμών στις πλάκες, δοκούς, υποστυλώματα, 
τοιχεία κλπ., σύμφωνα με τον ΕΚΩΣ 2000 και 2003(βλ. άρθρο 28 ΕΣΥ). Σιδερένιες 
καβίλλιες απαγορεύονται. 
 Οι επικαλύψεις των οπλισμών θα είναι οι απαιτούμενες για την εκτέλεση έργων 
σε παραθαλάσσιο περιβάλλον §5.1 κατηγορία 3 του Ν.Κ.Ω.Σ 

 
 
2.4. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ 
 

Θα χρησιμοποιηθούν: 
2.4.1 Κοινοί ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών για τη σκυροδέτηση των 

στοιχείων του Φ.Ο και των θεμελίων. 
 
2.4.2 Χυτών μικροκατασκευών για τη σκυροδέτηση στηθαίων, πεζοδρομίων, σενάζ 

κλπ. 
2.4.3  Ξυλότυποι χυτών τοίχων για τα τοιχία υπογείου και τους τοίχους αντιστήριξης 

περιβάλλοντα χώρου 
2.4.4       Ξυλότυποι ανεπίχριστων επιφανειών σκυροδέματος  

 Προβλέπονται για τους τοίχους της περίφραξης, τους τοίχους αντιστήριξης, τα 
στηθαία εξωτερικών  βαθμίδων. 

 Θα κατασκευαστούν με όλως ιδιαίτερη επιμέλεια είτε από ξυλόπλακες 
άριστης κατάστασης, τύπου BETOFORM, πάχους 19mm τουλάχιστον, είτε 
από ισοπαχείς πλανισμένες σανίδες, αρίστης κατάστασης (το πολύ δύο 
χρήσεων), πάχους 2,5cm και πλάτους συνήθως 10-12εκ. 

Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής τελικής εμφάνισης, ο ανάδοχος υποχρεούται 
στην επίχριση των επιφανειών αυτών με τσιμεντοκονίαμα των 450kg τσιμέντου με 
προσθήκη ειδικών συγκολλητικών ρητινών, για αισθητικά άρτιο αποτέλεσμα. 
 
 
 Γενικά δεν επιτρέπεται απόκλιση των διαστάσεων από την οριζόντια και από 
την κατακόρυφη μεγαλύτερη από 0,3 0/00 (τρία τοις χιλίοις), και εν πάση περιπτώσει όχι 
μεγαλύτερη των 3 εκ για τις συνολικές διαστάσεις του κτιρίου. 
 Αναμονές από γαλβανισμένα σύρματα ή άλλες κατάλληλες αναμονές 
τοποθετούνται στον ξυλότυπο, πριν από την διάστρωση του σκυροδέματος στις 
επιφάνειες που θα τοποθετηθεί μονωτικό υλικό για την θερμομόνωση εξωτερικών 
στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος.  
 Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην ασφαλή αγκύρωση των στοιχείων αυτών 
στον Φ.Ο.   
  Γι’ αυτό και δεν συνίσταται  στην περίπτωση αυτή ή εκ των υστέρων 
διαμόρφωση αναμονών. Στις πιο πάνω περιπτώσεις η εκ των υστέρων πρόσδεση 
γαλβανισμένου σύρματος πάνω στον φέρονται οργανισμό (αν δηλαδή έχει λησμονηθεί η 
προτοποθέτηση αναμονής) θα γίνει με  μπετόκαρφο με HILTI. 
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 ΣΗΜ. Οι διαστάσεις του ξυλοτύπου του φέροντα οργανισμού φαίνονται στα 
κατασκευαστικά σχέδια της στατικής μελέτης, πρέπει όμως να ληφθούν προσεκτικά 
υπόψη οι διαστάσεις και τα σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης καθώς και οι οπές που 
σημειώνονται στην μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων. 
 

 
2.5 ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (ΜΗ ΦΕΡΟΝΤΑ) 

2.5.1 Γενικά 

 Τα τοιχώματα πλήρωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις  για την θερμομόνωση, 
την ηχοπροστασία, την πυροπροστασία και θα εξασφαλίζουν αντοχή, στατική επάρκεια, 
υγρομόνωση κλπ. 
 
 Η κατασκευή και τα υλικά των τοιχωμάτων πλήρωσης θα ανταποκρίνονται 
στις τεχνικές προδιαγραφές και γενικά θα είναι κατασκευαστικά και αισθητικά άριστα. 
Προβλέπεται η κατασκευή εξωτερικών τοιχωμάτων πλήρωσης και εσωτερικών 
τοιχωμάτων με συμβατική δόμηση. 
 
 Τα τοιχώματα θα εδράζονται επί της πλάκας του οπλισμένου σκυροδέματος 
και θα σφηνώνονται στον Φ.Ο. (πλάκα ή δοκάρι) . 
       Ειδικά στην περίπτωση των εξωτερικών τοιχοποιιών ορόφου ο 
εξωτερικός οπτόπλινθος θα τοποθετηθεί σε προεξοχή από την πλάκα του οπλισμένου 
σκυροδέματος σε πλάτος ίσο με το πάχος της θερμομόνωσης της δοκού(max 
4εκ.)ώστε η τελική επιχρισμένη επιφάνεια (δοκών και στοιχείων πλήρωσης) να είναι 
ομοεπίπεδη. 
 

2.5.2 Εξωτερικά Τοιχώματα Πλήρωσης 

 
  Όλες οι εξωτερικές τοιχοποιίες θα γίνουν από οπτοπλινθοδομές διακένων 
οπτοπλίνθων 9/12/19 εκ, με συνδετικό υλικό ασβεστοκονίαμα 1:2:5 με προσθήκη 150kg 
τσιμέντου. Ειδικότερα: 
  Προβλέπεται η κατασκευή διπλών δρομικών τοίχων με ενδιάμεση μόνωση και 
κενό, συνολικού πάχους 30εκ. 
 
 
2.5.3. Εσωτερικά τοιχώματα πλήρωσης 

 Τα εσωτερικά διαχωριστικά τοιχώματα προβλέπονται από οπτοπλινθοδομές 
δρομικές (10 εκ.) ή μπατικές (20 εκ.). Κατασκευάζονται από τυποποιημένη 
οπτοπλινθοδομή διαστάσεων 6x9x19 εκ. 
 Οι τοιχοποιίες είναι  εκατέρωθεν επιχρισμένες.  
  
 
 
2.5.4       Άλλες κατασκευές από οπτοπλιθοδομή. 
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Με δρομικές οπτοπλινθοδομές προβλέπονται ακόμα: 

- Η κουπαστή των  κλιμακοστασίων  
- Η καπνοδόχος του λεβητοστασίου 

   
Οι παραπάνω κατασκευές θα έχουν  σενάζ 15εκ  στο τελείωμα. 

 
2.5.5 Ενισχύσεις από Οπλισμένο Σκυρόδεμα 

 Σε όλες τις οπτοπλινθοδομές προβλέπονται ενισχύσεις (σενάζ) από οπλισμένο 
σκυρόδεμα C12/15 ανάλογου πλάτους με το τοίχωμα. Οι ενισχύσεις αυτές θα συνδέονται 
μεταξύ τους στα διασταυρούμενα τοιχώματα και συγχρόνως θα χρησιμοποιούνται και ως 
πρέκια των κάθε είδους ανοιγμάτων.  
 
 Οι ενισχύσεις αυτές δεν θα συνδεθούν με τον φέροντα οργανισμό. 
 
 Ακόμη ανεξάρτητα υπέρυθρα (πρέκια) από οπλισμένο σκυρόδεμα χρησιμοποιούνται 
σε όλα τα κουφώματα, των οποίων το ύψος διαφέρει από το ύψος της συνεχούς 
ενίσχυσης (σενάζ) των τοιχοποιϊών. Προβλέπονται: 
 
α.  Στους μπατικούς τοίχους ή διπλούς δρομικούς  προβλέπονται σενάζ ύψους 15 εκ. 

στις θέσεις των ποδιών και των πρεκιών-όπου δεν συμπίπτουν με το δοκάρι- των 
κουφωμάτων. Στις τοιχοποιϊες που δεν προβλέπονται ανοίγματα και έχουν ύψος 
πάνω από 3,00 μ., θα κατασκευαστεί σενάζ ανά 2,00 μ. περίπου ή στο μέσον του 
ύψους τους. Τα σενάζ προβλέπεται να έχουν οπλισμό 2Φ10 άνω 2Φ10 κάτω και 
τσέρκια Φ8/25. 

β.  Στους δρομικούς τοίχους προβλέπονται σενάζ 10 x 15 εκ. πάνω από τις πόρτες και 
τα παράθυρα. Σε τοίχους που υπερβαίνουν τα 3,00 μ. ύψος τοποθετείται σενάζ ανά     
2,00 μ.  

 Προβλέπεται να έχουν οπλισμό 2Φ8 άνω 2Φ8 κάτω και τσέρκια Φ6/25. 
γ.  Στους διπλούς δρομικούς τοίχους συνολικού πλάτους έως 30 εκ. προβλέπεται σενάζ 

20 εκ. στις ποδιές των παραθύρων και σε όλο το μήκος του τοίχου. 
  Θα έχουν οπλισμό  4Φ10 άνω, 4Φ10 κάτω και τσέρκια Φ8/25. 
 

2.5.6 Στηθαία - Ποδιές 

 Τα στηθαία των δωμάτων και των εξωστών, όπως προβλέπονται στη μελέτη, 
θα κατασκευασθούν από σκυρόδεμα C20/25 πάχους 20 εκ. οπλισμένα με χάλυβα Β500C. 
 Η πάνω οριζόντια επιφάνεια των στηθαίων των δωμάτων καλύπτεται με  
μαρμαρόπλακες πάχους 2 εκ., με κλίση 1 %, προεξοχή προς το εσωτερικό του δώματος 
και εγκοπή ποταμού για την απορροή των νερών. 
 

2.6      ΜΟΝΩΣΕΙΣ – ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ 

            Προβλέπονται θερμομονώσεις και στεγανώσεις των στοιχείων του έργου. 
Τα πάχη των θερμομονώσεων θα είναι αυτά που θα προκύψουν από την μελέτη 
θερμομόνωσης του κτιρίου.(βλ. Η-Μ μελέτη). 
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  Θερμαινόμενοι θα είναι όλοι οι χώροι ισογείου, ορόφου. Τα υπόγεια 
υπολογίζονται ως μη θερμαινόμενοι χώροι. 
 
2.6.1 Μονώσεις Δαπέδων 

2.6.2 Μονώσεις Δαπέδων επί Εδάφους χωρίς Απαίτηση Θερμομόνωσης 

 

 Προβλέπεται στα  δάπεδα των υπογείων χώρων . 
 Όλες οι εργασίες μόνωσης θα κατασκευασθούν χωρίς απαίτηση 
θερμομόνωσης κάτω από την  πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα ως εξής: 
Πάνω από την τελική στρώση 3Α γίνεται διάστρωση τεντωμένων φύλλων πλαστικού 

πολυαιθυλενίου (νάϋλον) ,πλάτους 5μ, βάρους 200g/m2. Τα φύλλα 
αλληλοεπικαλύπτονται κατά 10εκ τουλάχιστον και συγκολλούνται σ’ όλο το μήκος 
τους με ειδική αυτοκόλλητη ταινία συσκευασίας, πλάτους 5εκ τουλάχιστον. Τελικώς 
κατασκευάζεται πλάκα από σκυρόδεμα C16/20, σε πάχος 15εκ ,στο οποίο θα προστεθεί 
στεγανωτικό μάζης . 
 

2.6.3 Μονώσεις Δαπέδων επί Εδάφους με Απαίτηση Θερμομόνωσης 

Προβλέπονται στα ισόγεια των κτιρίων που εδράζονται επι εδάφους. 
 
 Εφαρμόζονται τα παρακάτω:  

- Πάνω από την τελική στρώση 3Α γίνεται διάστρωση τεντωμένων φύλλων 

πλαστικού (πολυαιθυλενίου),πλάτους 5μ, βάρους 200kg/m2 νάϋλον. Τα φύλλα 
αλληλοεπικαλύπτονται κατά 10εκ τουλάχιστον και συγκολλούνται σ’ όλο το μήκος 
τους με ειδική αυτοκόλλητη ταινία συσκευασίας, πλάτους 5εκ τουλάχιστον. Τα 
περιμετρικά άκρα του πλαστικού σε  κάθε  φάτνωμα των  συνδετηρίων  δοκών  
εξέχουν  30 έως  40εκ  του αντίστοιχου ανοίγματος του φατνώματος.  
- Γίνεται διάστρωση  πλακών θερμομονωτικού υλικού  εξηλασμένης 

πολυστερόλης 5εκ ,τύπου ROOFMATE SL DOW ή αναλόγου. 
- Ακολουθεί διάστρωση τεντωμένων φύλλων πλαστικού (πολυαιθυλενίου), όπως 

παραπάνω ,χωρίς όμως προεξέχοντα άκρα. Το πλαστικό αυτό επικαλύπτεται από 
τα εξέχοντα άκρα της προηγούμενης στρώσης πλαστικού που αναδιπλώνονται 
και συγκολλούνται με αυτοκόλλητη ταινία συσκευασίας, πλάτους τουλάχιστον 
5εκ, σ’ όλη την περίμετρο κάθε φατνώματος. 

- Τελικώς κατασκευάζεται αντιστοίχως η πλάκα από σκυρόδεμα C16/20 , στο οποίο 
θα προστεθεί στεγανωτικό μάζης, σε πάχος 15εκ  

 
2.6.4 Μονώσεις Τοιχωμάτων Υπογείου 

 
Όλα τα εξωτερικά τοιχώματα σε επαφή με το έδαφος προστατεύονται από την υγρασία 
ως εξής: 
 Στη σκυροδέτηση των στοιχείων του σκυροδέματος τοποθετείται πρόσμικτο 
στεγανωτικό μάζας. Γίνεται επισκευή τυχόν ατελειών του σκυροδέματος με τσιμεντοειδές 
στεγανοποιητικό υλικό 
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Η εξωτερική παρειά των τοιχίων καλύπτεται : 
- Με μεμβράνη  PVC. Η μεμβράνη θα είναι άοπλη της Drayfil ή ανάλογη ως 
προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά, αδιάβροχη πάχους 1,50mm, με αντοχή σε εφελκυσμό 
18N/mm2, παραμόρφωση θραύσης κατά τη διαμήκη έννοια 317% και κατά την εγκάρσια 
340%, με συμπεριφορά της ραφής σε δοκιμή διάτμησης να θραύεται η μεμβράνη εκτός 
της περιοχής της ραφής και με αντοχή σε χημικά (αλμυρό νερό, θειικά κλπ.) και 
αντίσταση στις ρίζες φυτών. 
- Με γαιούφασμα ενδεικτικού τύπου Polyfelt TS-700 ή αναλόγου με CBR 
(αντίσταση σε διάτρηση) μεγαλύτερη των 3000N, αντίσταση σε εφελκυσμό μεγαλύτερη 
των 19KN/m και πάχους μεγαλύτερο των 2,5mm υπό πίεση 2Κpa. 
  
 Η  μεμβράνη του PVC και το γαιούφασμα θα επικαλύψουν όλη την εξωτερική 
παρειά των τοιχείων. 
  
  Περιμετρικά του υπογείου  κατασκευάζονται στραγγιστήρια με τοποθέτηση 
στη χαμηλότερη στάθμη εξωτερικά  διάτρητου τσιμεντοσωλήνα Φ30. Ακολουθεί  
επικάλυψη του τσιμεντοσωλήνα με χαλίκι σε πάχος 20εκ. 
  Τοποθετείται πρόσθετο αποστραγγιστικό σύστημα ENKADRAIN Β8 ή 
ανάλογο. Πρόκειται για σύνθετο προϊόν, αποτελούμενο από ανοιχτό πυρήνα απορροής 
(με πορώδες 95%) εκ σκληρών ινών πολυαμιδίου που περιβάλλεται σε μορφή σάντουιτς 
από δύο μη υφαντά θερμοσυγκολλούμενα πολυεστερικά γαιοϋφάσματα πάχους 0,7mm. 
   Το ENKADRAIN θα γυρίσει και θα περιβάλλει το διάτρητο τσιμεντοσωλήνα 
Φ30 . 
   
  Σημειώνεται ακόμα ότι για την αγκύρωση της μεμβράνης PVC στα τοιχία του 
υπογείου θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλα βλήτρα με ροδέλες. Τα σημεία αυτά θα 
επικαλυφθούν από το επόμενο φύλλο PVC κατά 10εκ. 
  Εσωτερικά στα τοιχία θα γίνει στεγανωτική επάλειψη με THOROSEAL 
 
 
2.6.5 Μονώσεις Οροφών  Μη Θερμομονωμένων Κλειστών Χώρων  (Υπόγειοι 

Χώροι) 

Στο κάτω μέρος της πλάκας οροφής των  υπογείων θα τοποθετηθούν στον 
ξυλότυπο, πριν την  σκυροδέτηση, θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης 
τύπου SHAPEMATE της DOW ή αναλόγου πάχους 5εκ. 
 
2.6.6 Μονώσεις Δωμάτων 

 
 Στα δώματα των κτιρίων  θα κατασκευαστεί θερμοϋγρομόνωση με τον 
ακόλουθο τρόπο: 
- Καθαρισμός της επιφάνειας της πλάκας. 
- Επάλειψη της επιφάνειας με διπλή στρώση ασφαλτικού γαλακτώματος ενδ. τύπου 
ESHACOAT 1 της ΕΣΧΑ (1 primer + 1 στεγανωτικό υλικό). Συνολική κατανάλωση 
υλικού 1kg/m2.  
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- Τοποθέτηση μονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης ,πάχους 5εκ, τύπου 
ROOFMATE της DOW ή αναλόγου. 
-     Κατασκευή κυψελωτού κονιοδέματος των 450kg τσιμέντου για τη δημιουργία των 
ρύσεων (με κλίση 1,5% περίπου) ελάχιστου πάχους 5εκ στις θέσεις των υδρορροών. 
-         Επάλειψη με τσιμεντοκονία 600 kg τσιμέντου εξομάλυνσης πάχους 2 εκ. 
-   Επάλειψη της τσιμεντοκονίας και των στηθαίων με μία στρώση ασφαλτικού 
βερνικιού τύπου ESHACOAT 2  της ΕΣΧΑ ή ισοδύναμο σε κατανάλωση 0,60 kg/m2. 
-  Επικόλληση εν θερμώ ασφαλτικής μεμβράνης τύπου ΕΣΧΑΓΚΑΜ της ΕΣΧΑ ή 
ισοδύναμο με βάρος 4,0 kg/m2 με επικάλυψη άνω και κάτω φύλλο πολυαιθυλενίου και 
οπλισμό. Η δεύτερη αυτή μεμβράνη φέρει οπλισμό πολυεστερικού υφάσματος βάρους 
180 gr/m2 και ανέρχεται στις κατακόρυφες επιφάνειες (στηθαία) σε ύψος 10 εκ. πάνω 
από την πρώτη μεμβράνη. 
- Επ΄ αυτού διαστρώνονται ελεύθερα διηθητικό φύλλο από γεωϋφασμα 155 gr/m2 με 
επικάλυψη στις ενώσεις. 
-    Τέλος θα γίνει πλακόστρωση με τσιμεντόπλακες διαστάσεων 30/30, πάχους 3εκ, που 
θα τοποθετηθούν κολυμπητές με ισχυρό κονίαμα. Μεταξύ τους θα υπάρχει αρμός που θα 
αρμολογηθεί με ισχυρή τσιμεντοκονία. 
 
-  Περιμετρικά θα κατασκευαστεί λούκι ισχυρής τσιμεντοκονίας τεταρτοκυκλικής 
διατομής για την άμβλυνση της γωνίας ανόδου της στεγανωτικής και συγχρόνως 
ατμοφρακτικής μεμβράνης. Το λούκι διαστάσεων 5 επί 5 cm περίπου κατασκευάζεται 
από τσιμεντοκονίαμα σε 2 στρώσεις. Εντός του τσιμεντοκονιάματος προστίθεται ειδική 
συγκολλητική, αντιρηγματώδης ρητίνη τύπου ΕΣΧΑΜΠΟΝΤ σε αναλογία 10% επί 
βάρους χρησιμοποιηθέντος τσιμέντου. 
 
- Σιφώνια απορροής.  
  Θα χρησιμοποιηθούν ειδικά σιφώνια απορροής θα συνδεθούν με τις υδρορροές. 
Τα σιφώνια θα έχουν ειδικές φλάντζες, μεταξύ των οποίων θα εξασφαλίζεται με βίδωμα η 
στεγανωτική μεμβράνη, ώστε να μην υπάρχει κανείς κίνδυνος για την εισροή νερού στα 
κάτω της στεγανωτικής μεμβράνης στρώματα. 
 
ΣΗΜ: Στους εξώστες των κτιρίων γίνεται επάλειψη της επιφάνειας για υγρομόνωση  με 
διπλή στρώση ασφαλτικού γαλακτώματος ενδ. τύπου ESHACOAT 1 της ΕΣΧΑ  
 
2.6.7    Μόνωση τοίχων-φερόντων στοιχείων. 

 
 
 - Στις εξωτερικές τοιχοποιίες θα τοποθετηθεί θερμομόνωση με πλάκες 
εξηλασμένης πολυστερόλης, τύπου “WALLMATE DOW” (ή άλλου ισοδυνάμου), στο 
κενό των τοίχων , σε πάχος 5εκ 
 -Τα υποστηλώματα οι δοκοί  και τα σενάζ θα μονωθούν εξωτερικά με πλάκες 
γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης, τύπου EPS 80 GREY, πάχους 4εκ. Να γίνει 
πρόβλεψη της μόνωσης στην κατασκευή του ξυλοτύπου. 
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2.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

2.7.1  Επενδύσεις Τοιχωμάτων με Κεραμικά Πλακίδια 

Τοποθετούνται:  
- Στα λουτρά των διαμερισμάτων μέχρι την οροφή. 
- Πάνω από τους πάγκους των κουζινών και σε ύψος 60εκ. 

 
Θα χρησιμοποιηθούν κεραμικά πλακίδια τοίχου  διαστάσεων 20x20 εκ.. 

Ελληνικής προέλευσης, άριστης ποιότητας, μονόχρωμα, χωρίς ανάγλυφη την ορατή 
επιφάνειά τους, με συνεχείς αρμούς. 

Θα επικολληθούν με ενισχυμένη κόλλα κεραμικών πλακιδίων τύπου (π.χ. 
συνδυασμός κόλλας σε σκόνη τύπου STELKI και κόλλας ρευστής τύπου NEOSTICK σε 
αναλογία (3:1), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή).  αφού έχει προηγηθεί 
κατασκευή επιχρίσματος επί των τοίχων. Ανάλογη κατασκευή προβλέπεται και επί των 
τοιχωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος με τελική επένδυση κεραμικά πλακίδια. Η 
αρμολόγηση θα γίνει με στόκο πλακιδίων με αρμούς ~ 3 χιλ.  
  Όλες οι γωνίες εισέχουσες και εξέχουσες και οι περίμετροι των επιφανειών που 
επενδύονται με πλακάκι θα είναι απόλυτα ευθύγραμμες, απόλυτα οριζόντιες ή κάθετες. 
 

2.8    ΔΑΠΕΔΑ - ΣΟΒΑΤΕΠΙ 

2.8.1   Γενικά 

 Γενικά, σε όλα τα επίπεδα, προβλέπεται συνολικό πάχος δαπέδων μέχρι 5εκ. 
που υλοποιείται με τη διάστρωση, πάνω στην πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος: 
- Ισχυρού τσιμεντοκονιάματος των 450kgr τσιμέντου πάχους 2,5εκ περίπου 
- Τελικού δαπέδου. 
 

Περιμετρικά, στη συναρμογή των δαπέδων με τους τοίχους,  τα κατακόρυφα 
στοιχεία του φέροντος οργανισμού, κλπ., σε όλους τους χώρους, εκτός των λουτρών- θα 
τοποθετηθεί κατάλληλο σοβατεπί από ίδιο ή συγγενές προς το δάπεδο υλικό. Όλα τα 
σοβατεπιά θα έχουν το ίδιο ύψος και δεν θα αφήνουν σχισμές, αρμούς, κλπ. μεταξύ τους 
ή μεταξύ οριζόντιων και κατακόρυφων στοιχείων των κατασκευών.  
 

2.8.2 Δάπεδα από Κεραμικά Πλακίδια 

 
 Oλα τα δάπεδα των διαμερισμάτων, εξωστών και βεραντών  επιστρώνονται με 

κεραμικά πλακίδια δαπέδου διαστάσεων  30/30 σε όλους τους χώρους και 20/20 στα 
λουτρά  . Θα τοποθετηθούν με αρμό 3 mm. Πρόκειται για  αντιλιοσθητικά πλακίδια 
μεγάλης αντοχής, μονόπυρα, επιφανειακά ανυάλωτα, πλήρους υαλοποιημένης μάζας 
ελληνικής προέλευσης. Θα έχουν αντοχή στα χημικά προϊόντα καθαρισμού και 
απορροφητικότητα μικρότερη του 1%. Τέλος θα είναι τραβηχτά με ανάγλυφες έντονες 
νευρώσεις στην πίσω όψη. 

Στους χώρους που δεν προβλέπεται επένδυση τοίχων με πλακίδια τοποθετείται 
σοβατεπί από αντίστοιχα κεραμικά πλακίδια ύψους 10 εκ. 
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 Επισημαίνεται ότι στους χώρους όπου έχουμε κεραμικά πλακίδια και ως επένδυση 
των τοιχωμάτων τους και ως τελικά δάπεδα θα πρέπει να συμφωνεί το μέγεθος των 
πλακιδίων δαπέδου με το μέγεθος των πλακιδίων των επενδύσεων και ότι θα πρέπει να 
υπάρχει σύμπτωση των αρμών τους. 
 
 Τα κεραμικά πλακίδια τοποθετούνται  σε υπόστρωμα από  τσιμεντοκονίαμα 
πάχους 25 mm περίπου, αναλογίας 1:4  
 Οι στάθμες και οι κλίσεις που προβλέπονται στην μελέτη θα ακολουθηθούν 
με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Προβλέπεται πρόσθετο τσιμεντοκονίας από 
συνθετικό ελαστικό γαλάκτωμα  
 
 Η σφράγιση των αρμών θα γίνει με στόκο πλακιδίων, βάσης τσιμέντου, στις 
αποχρώσεις των πλακιδίων (οι έγχρωμοι τόνοι να εφαρμοστούν εσωτερικά με τις 
υποδείξεις της επίβλεψης).Ειδικά στους υγρούς χώρους η αρμολόγηση θα γίνει με ειδικό 
εποξειδικό υλικό αρμολόγησης Πριν την διάστρωση θα πρέπει να καθαρίζονται οι αρμοί 
από τα υπολείμματα του υλικού συγκόλλησης, ώστε ο αρμός να είναι καθαρός. 
 

2.8.3  Δάπεδα πατητής τσιμεντοκονίας 

 
 Τα δάπεδα των πλατυσκάλων και οι βαθμίδες των δύο   κλιμακοστασίων 
καθώς και οι εξωτερικές βαθμίδες στον περιβάλλοντα χώρο θα επιστρωθούν με   πατητή 
τσιμεντοκονία ενδεικτικού τύπου ΠΡΟΛΑΤ ή αναλόγου.  
 Τοποθετείται σε υπόστρωμα  τσιμεντοκονίας .Το υπόστρωμα θα πρέπει να 
είναι λείο και απαλλαγμένο από σκόνες, υπολείμματα σοβάδων κλπ. Ακολουθείται η 
διαδικασία εφαρμογής του υλικού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. 
 Μετά το στέγνωμα της τσιμεντοκονίας οι επιφάνειες τρίβονται με γυαλόχαρτο 
και ακολουθεί επάλειψη με αντίστοιχο βερνίκι-σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή, ώστε να αποφευχθεί ο στιγματισμός της επιφάνειας από ρύπους, λάδια 
κλπ. 
 Τα σοβατεπιά, όπως και τα σκαλομέρια, θα είναι από μάρμαρο Βεροίας και θα έχουν 
ύψος 10εκ. Θα τοποθετηθούν χωνευτά στο τοίχο με τσιμεντοκονίαμα. 

 
2.8.4 Μαρμάρινα Κατώφλια - Ποδιές 

 
 Τα κατώφλια των εξωτερικών θυρών και παραθύρων  επιστρώνονται με 
μάρμαρο σκληρό, λευκό, προέλευσης Βεροίας πάχους 3 cm και πλάτους όσο το πάχος 
του εξωτερικού τοίχου στο οποίο εντάσσονται. 
 
 Τα στηθαία των δωμάτων επικαλύπτονται με πλάκες μαρμάρου πάχους 2 cm 
επί τσιμεντοκονίας των 450 kg τσιμέντου. Θα  έχουν κλίση 2% προς την πλευρά του 
δώματος. 
 
2.8.5 Βιομηχανικά Δάπεδα 
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 Στα δάπεδα των υπογείων κατασκευάζεται βιομηχανικό δάπεδο με 
υστερόχυτο σκυρόδεμα ελάχιστου πλάτους 5εκ. 
 Στη κατασκευή του βιομηχανικού δαπέδου θα εφαρμοστούν όλες οι 
προδιαγραφές εφαρμογής του και θα ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις των χώρων(αρμοί, 
κλίσεις κλπ) 
 Θα είναι λειασμένο με περιστροφικό λειαντικό μηχάνημα με προσθήκη 
σκληρυντικού. 
 

   Πριν την έναρξη των εργασιών απαιτείται προετοιμασία των επιφανειών 
Δεν θα εκτελούνται εργασίες πάνω σε επιφάνειες που παρουσιάζουν τις ακόλουθες 
ατέλειες: 

α) ξεφλουδισμένες επιφάνειες 
β) ρωγμές τάσης, κούφια, σαθρά , πολύ ομαλές επιφάνειες 
δ) πολύ ξηρές ή πολύ υγρές επιφάνειες 
ε) επιφάνειες που δεν είναι στέρεες 

       στ) επιφάνειες που δεν έχουν τοποθετηθεί οι προβλεπόμενες Η/Μ εγκαταστάσεις 
 

2.9 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

 
Ανάλογα με τη θέση τους στο κτίριο, το υλικό κατασκευής, και τη λειτουργία 

τους τα κουφώματα διακρίνονται σε εσωτερικά (μεταξύ των εσωτερικών χώρων των 
κτιρίων και σε εξωτερικά που μαζί με τους εξωτερικούς τοίχους και τα δώματα 
ολοκληρώνουν το εξωτερικό περίβλημα του κτιρίου.  
 
Ανάλογα με την κατασκευή τους διαχωρίζονται σε : 
1.  Κουφώματα εξωτερικά ξύλινα 
2.  Κουφώματα εσωτερικά ξύλινα  
3.  Κουφώματα μεταλλικά περσιδωτά 
4.    Κουφώματα μεταλλικά  
4. Κουφώματα πυράντοχα 
 
Ο ακριβής τύπος των κουφωμάτων καθορίζεται στον πίνακα κουφωμάτων. 
 

Τα αναγραφόμενα στα σχέδια ύψη πρεκιών και ποδιών των κουφωμάτων είναι 
από τη στάθμη του οπλισμένου σκυροδέματος της φέρουσας πλάκας. 
 

 

2.9.1 Κουφώματα Εξωτερικά ξύλινα 

 
Τα εξωτερικά κουφώματα θα είναι ξύλινα ανοιγόμενα  σύμφωνα με το ΦΕΚ 694Δ 
/8-12-1980 και θα έχουν παραδοσιακή μορφή. Θα έχουν τζαμλίκι με διπλά τζάμια 
και εξώφυλλα αναδιπλούμενα με ταμπλάδες , όπως φαίνονται στον πίνακα 
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κουφωμάτων .Θα διαθέτουν πιστοποιητικό για την  κατηγορία Ενεργειακής 
Απόδοσης Β  
 
Θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
- Προφίλ από τρικολητή ξυλεία  Μεράντι ή αντιστοίχου , διατομής 68mm. 
- Συνδέσεις με την μέθοδο των μόρσων ώστε να έχουν απόλυτη ακρίβεια στην 
γωνία σύνδεσης και μεγάλη αντοχή στο χρόνο. 

- Διπλές υαλώσεις σε διάταξη: κρύσταλλο 4mm/διάκενο 16mm/κρύσταλλο 
4mm  

 
- Στεγανοποίηση φύλλου κάσας με  περιμετρικά λάστιχα. 

 
- Βαφή με υδατοδιαλυτά οικολογικά βερνίκια εμποτισμού, τριών φάσεων, σε 

λευκή απόχρωση  
 

 Τα εξαρτήματα των κουφωμάτων, ελαστικά παρεμβλήματα επαφής, 
βουρτσάκια, χειρολαβές, πόμολα κλπ. θα είναι τα προτεινόμενα από τις βιομηχανίες 
κατασκευής . 
 Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στη σφράγιση των περιμετρικών αρμών των 
κουφωμάτων στην επαφή τους με τα δομικά στοιχεία (μπετόν, επίχρισμα, τούβλο, 
μαρμαροποδιά, κλπ.).  Θα κατασκευάζεται αρμός πλάτους τουλάχιστον 4 mm, που 
θα σφραγίζεται με σιλικόνη. 
 
  Οι ψευτόκασες θα κατασκευασθούν από στραντζαριστή λαμαρίνα 1,5 χιλ. 
γαλβανισμένη εν θερμώ. 
 

 
 

2.9.2 Κουφώματα Εσωτερικά ξύλινα 

 

Οι εσωτερικές θύρες θα είναι ξύλινες μονόφυλλες ή δίφυλλες, στρεπτές ή 
συρόμενες με κάσσα από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,5 mm με 
σκοτίες στις επαφές με το επίχρισμα. Τα θυρόφυλλα θα είναι πρεσσαριστά με επένδυση 
φορμάικας πάχους 45 χιλ. 
  Όλες οι εσωτερικές θύρες θα έχουν 3 στροφείς και χειρολαβές εκατέρωθεν με 
ενσωματωμένη κλειδαριά με κλειδί. Οι συρόμενες θα έχουν μηχανισμούς κύλισης (με 
ανάρτηση) 
  Να ληφθεί πρόνοια οι κλειδαριές να μπορούν να συνδυάζονται με τα πόμολα 
(διάμετρος, άξονας πόμολου κ.λπ.). 

 
 
 

2.9.3  Κουφώματα Μεταλλικά Περσιδωτά 

 
Το παράθυρο του λεβητοστασίου θα είναι  περσιδωτό για λόγους αερισμού. Θα 
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φέρει περσίδες  από στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,5 χιλ., σχήματος Ζ, με κάσσα από 
γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα, πάχους 1,5 χιλ. στραντζαρισμένο, έτσι ώστε το τελείωμά 
της στον τοίχο (επίχρισμα) να δημιουργεί σκοτία. Εσωτερικά προβλέπεται να 
τοποθετηθεί σίτα μεταλλική. 

 
 

2.9.4      Θύρες μεταλλικές 
Προβλέπονται μονόφυλλες και τοποθετούνται στο υπόγειο στις θέσεις που 

φαίνονται στα σχέδια. Στο κάτω μέρος προβλέπονται περσίδες εξαερισμού. 
           Θα κατασκευαστούν από σκελετό με διατομές μορφοσιδήρου και επένδυση 
αμφίπλευρα μαύρης λαμαρίνας, πάχους 1,5mm. 
 

2.9.5    Θύρες Μεταλλικές Πυράντοχες 

Προβλέπεται μονόφυλλη πυράντοχη θύρα στο λεβητοστάσιο. 
 

Θα έχει πυραντοχή 60 λεπτών  Το θυρόφυλλο θα είναι τύπου SANDWICH με 
εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα DKP και εσωτερική πλήρωση από άκαυστο 
θερμομονωτικό υλικό με βάση ορυκτές ίνες, πυκνότητας τουλάχιστον 100 kg/m3. 
Δεν θα χρησιμοποιηθούν υλικά με βάση τον αμίαντο. 

Η κάσσα θα είναι κατασκευασμένη από λαμαρίνα DKP, πάχους 1,5 mm 
τουλάχιστον, εφοδιασμένη με διάταξη καπνοστεγανότητας από θερμοδιογκούμενες 
ταινίες, κατάλληλα προστατευμένες με μεταλλικά ελάσματα. 

Προβλέπεται  βαφή αντισκωριακής προστασίας, βάσης ψευδαργύρου σε διπλή 
στρώση, (FINE RUST PRIMER), και από επάνω  βαφή χρώματος φωτιάς.  

Θα συνοδεύονται  από πιστοποιητικό ελέγχου πυραντίστασης ως ενιαίο 
σύνολο(κάσα, θυρόφυλλο κλπ) 
 
 

2.10 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

2.10.1 Επιχρίσματα Εξωτερικών τοίχων 

 
Όλοι οι εξωτερικοί τοίχοι του κτιρίου επιχρίονται. 
 
Τα επιχρίσματα θα είναι τριών στρώσεων τριφτά τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των     
450 kg τσιμέντου. 
 
Κατασκευάζονται ως εξής: 
- Πρώτη στρώση (πεταχτό) πάχους 5 χιλ. με τσιμεντοκονίαμα αναλογίας 1:2 των 450 

kg τσιμέντου με άμμο λατομείου χονδρόκοκκο. 
- Δεύτερη στρώση (λάσπωμα) με τσιμεντοκονίαμα αναλογίας 1:2 των 450 kg 

τσιμέντου με άμμο λατομείου «Β» μετριόκοκκο. Το πάχος του λασπώματος θα είναι 
τουλάχιστον 1,5 εκ. Όλες οι τρύπες και αυλάκια οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων 
(Η/Μ, Οικοδομικών) θα κλείνονται στο στάδιο του λασπώματος. 
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- Τρίτη στρώση (επιφανειακή στρώση) με μαρμαροτσιμεντοκονίαμα αναλογίας 1:2 

των  400 kg τσιμέντου με μαρμαρόσκονη. Το πάχος της στρώσης αυτής είναι 
τουλάχιστον     6 χιλ. 

 Προβλέπεται η χρήση ρευστοποιητικού για την βελτίωση των 
υδατοαπωθητικών ιδιοτήτων του επιχρίσματος. 
 Ιδιαίτερα ενισχυμένα κοινά επιχρίσματα (τσιμεντοκονιάματα με προσθήκη 
γαλακτώματος Latex) θα χρησιμοποιηθούν σε πολύ εκτεθειμένες θέσεις, όπου απαιτείται 
ιδιαίτερη αντοχή και υδατοστεγανότητα.  Ως παράδειγμα αναφέρεται το κάτω μέρος των 
εξωτερικών τοιχωμάτων, και οι εσωτερικές επιφάνειες των στηθαίων  
των δωμάτων. 
 
2.10.2 Εσωτερικά Επιχρίσματα  
 
 Επιχρίονται όλοι οι εσωτερικοί τοίχοι , οι οροφές και ο φέρων οργανισμός 
του κτιρίου. Κατασκευάζονται όπως τα εξωτερικά επιχρίσματα 
 Σε όλες τις εκτεθειμένες εξωτερικές δίεδρες γωνίες των εσωτερικών 
επιχρισμάτων θα τοποθετηθούν προ της φάσης της τελικής στρώσης γωνιόκρανα 
γαλβανισμένα για την εξασφάλιση της αντοχής των επιχρισμάτων στα επικίνδυνα αυτά 
σημεία έναντι των μηχανικών καταπονήσεων. 
 

2.11  ΓΥΨΙΝΑ 
 

Σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των διαμερισμάτων, θα τοποθετηθούν γύψινα 
απλής μορφής των 8cm στη συνάντηση τοίχων και οροφής 
 

2.12 ΕΡΜΑΡΙΑ –ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ 

- Ερμάρια τοποθετούνται στις κουζίνες των διαμερισμάτων στις θέσεις που 
φαίνονται στα σχέδια των κατόψεων. Θα υπάρχει κενό για τις θέσεις κουζίνας και 
ψυγείου. Προβλέπονται επιδαπέδια σε ύψος 90εκ περίπου μαζί με τον πάγκο και 
κρεμαστά ερμάρια ύψους 72εκ. Μεταξύ τους θα υπάρχει κενό 60εκ που επενδύεται με 
πλακίδια 20/20. Τα επιδαπέδια ερμάρια θα διαθέτουν ένα ράφι και τα κρεμαστά 2 ράφια. 
Σε κάθε κουζίνα θα τοποθετηθεί στήλη με συρτάρια πλάτους 45-60εκ.για τα μεγάλα 
διαμερίσματα και 30εκ για τα μικρά. 
-  Ντουλάπες τοποθετούνται στις θέσεις που προβλέπονται στα σχέδια 
(υπνοδωμάτια,διάδρομοι). Προβλέπονται σε όλο το ύψος των χώρων(από δάπεδο μέχρι 
οροφή) περίπου 3.00μ. Είναι χωρισμένες σε 2 τμήματα.Το κάτω τμήμα προβλέπεται σε 
ύψος 1.70μ περίπου και το πάνω 1.30μ.Στα κάτω τμήματα προβλέπονται ράβδοι για το 
κρέμασμα των ρούχων.Σε κάθε ντουλάπα θα υπάρχει μία στήλη με 4 συρτάρια βάθους 25 
εκ έκαστο. Τα συρτάρια τοποθετούνται εσωτερικά. Το πάνω τμήμα θα διαθέτει ράβδο για 
κρέμασμα ρούχων σε 2 φύλλα και τα υπόλοιπα θα έχουν 2 ράφια. Στην περίπτωση 
τοποθέτησης πλυντηρίου το ερμάριο θα ξεκινάει πάνω από το ύψος των 1.20 και θα έχει 
ράφια.  
 
 
 Όλα τα ερμάρια και οι ντουλάπες προβλέπονται ξύλινα με επένδυση 
μελαμίνης. 
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Γενικά για όλα τα ερμάρια και τις ντουλάπες ισχύουν οι πιο κάτω γενικές οδηγίες 
κατασκευής: 

-  Θα κατασκευασθούν επί μέτρω .Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 
για έγκριση  στην Υπηρεσία Πίνακα Ερμαρίων-Ντουλαπών  με τις ακριβείς 
διαστάσεις που θα υλοποιήσει. 

 Τα κουτιά των ερμαρίων και των ντουλαπών  θα κατασκευασθούν γενικά από 
αυτοφερόμενα πανώ mdf-μελαμίνης πάχους 16 mm με περιμετρικά πηχάκια PVC. Oι 
θύρες των φύλλων θα κατασκευάζονται από πλακάζ με επένδυση μελαμίνης πάχους 
τουλάχιστον 0,8 mm. 
Τα σόκορα των φύλλων  θα επενδυθούν περιμετρικά πηχάκια PVC 
 
- Τα ερμάρια πάγκου ή τα ολόσωμα ερμάρια θα εδράζονται επί του δαπέδου.  
Τα κρεμαστά όμως θα στηρίζονται στα τοιχώματα. 
- Τα επιδαπέδια ερμάρια θα έχουν σοβατεπί. 
-             Στο ερμάριο κάτω από τον νεροχύτη θα τοποθετηθεί για λόγους 
υδατοστεγάνωσης ανάγλυφο φύλλο αλουμινίου. 
- Τα φύλλα  θα αναρτηθούν με κρυφούς μεντεσέδες, με ισχυρό ελατήριο . 
-                   Στα συρτάρια προβλέπονται μηχανισμοί κύλισης  
-            Μεταξύ των φύλλων, πλαϊνών, σταθερών πανώ, κλπ. θα αφήνονται σκοτίες 
πλάτους 10 mm κατά κανόνα. 
-                 Θα τοποθετηθούν απλά γραμμικά  πόμολα. 
 
 Οι επαφές των ερμαρίων με τα τοιχώματα, κλπ. δομικά στοιχεία θα 
σφραγίζονται με σιλικόνη ανάλογου χρώματος, ή εφόσον δεν υπάρχει χρώμα συγγενές, 
με άχρωμη σιλικόνη.  
       Ο πάγκος κουζίνας προβλέπεται  τυποποιημένος άκαυστος   από φορμάϊκα 
τύπου Duropal με ένθετη ανοξείδωτη γούρνα. 
  
  
2.13 ΑΡΜΟΙ 

 

Αρμοί διαστολής  προβλέπονται μεταξύ των κτιρίων και των κλιμακοστασίων 
Η θέση και το εύρος  τους καθορίζονται στην στατική μελέτη. 

Για τη διαμόρφωσή τους θα χρησιμοποιηθούν πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης 
8-10 kg/m2 . 

Για την σφράγιση των κατακόρυφων και οριζόντιων αρμών θα χρησιμοποιηθούν 
γενικά μορφοποιημένα υλικά με προφίλ από αλουμίνιο και ελαστικά (Δάπεδο- Τοίχοι -
Οροφή ) 

Οι Αρμοί Διαστολής εντός εδάφους θα σφραγισθούν  εξωτερικά με ελαστική 
ταινία στεγάνωσης που θα αγκυρωθεί εκατέρωθεν στα τοιχώματα από τη φάση 
σκυροδέτησης (στον Ξυλότυπο), κορδόνι αφθώδους Πολυαιθυλενίου και Σφραγιστική 
μαστίχη εξωτερικά προ της τελικής επίχωσης. 
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2.14     Λοιπές Κατασκευές  

 
- Υδρορροές 

Οι θέσεις των υδρορροών είναι καθορισμένες από τον σχεδιασμό των ρύσεων 
απορροής ομβρίων από τα δώματα του κτιρίου. Κατασκευάζονται από γαλβανισμένους 
σιδηροσωλήνες   που η διατομή τους ορίζεται από την Η/Μ μελέτη. 
Στερεώνονται   στην   εξωτερική   παρειά   του   κτιρίου με ειδικά γαλβανισμένα 
στηρίγματα στους τοίχους των όψεων. 
 
- Ανεμόσκαλες 

Ανεμόσκαλες τοποθετούνται στις θέσεις που προβλέπονται στα σχέδια για την 
προσπέλαση των δωμάτων για λόγους συντήρησης. Οι ανεμόσκαλες θα προβλεφθούν με 
δυνατότητα απομάκρυνσης τους εάν αυτό απαιτηθεί από την πολεοδομία. 

Κατασκευάζονται από γαλβανισμένες σιδηροσωλήνες Φ2 ½ “ (βαθμιδοφόροι) και 
βαθμίδες Φ1 ½” ηλεκτροσυγκολλημένους στις βαθμιδοφόρους. 
 

- Κουπαστές κλιμακοστασίων-εξωστών 
Στα κλιμακοστάσια και τους εξώστες προβλέπεται  κουπαστή από γαλβανισμένο 
σωλήνα κυκλικής διατομής Φ2″ με στηρίγματα ανά 1m.στο τελείωμα του κτιστού 
στηθαίου. 
 

-  Κιγκλιδώματα  
  
 Προβλέπονται στα πλατύσκαλα των κλιμακοστασίων (βλ. σχέδια) 
 Η μορφή και οι διαστάσεις τους θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 

κτιριοδομικού κανονισμού, Η κατασκευή τους θα είναι  συνδυασμός λαμών και 
σωληνωτών διατομών (κουπαστή Φ2″, ορθοστάτες λάμες 50x50 χιλ. και  οριζόντιες 
βέργες Φ1 ½″).  

 
- Μεταλλικά στέγαστρα 

 
Τοποθετούνται : 

- Στους εξώστες των καθιστικών των διαμερισμάτων 
- Στις εισόδους του ισόγειου κτιρίου 
- Στα 2 κλιμακοστάσια του συγκροτήματος. 
Η θέση, οι διαστάσεις  και η μορφολογία τους φαίνονται στα σχέδια της μελέτης. 

Αποτελούνται από πλαίσιο χαλύβδινων διατομών σχήματος Ι , διαδοκίδωση με λάμες και 
επικάλυψη ακρυλικά φύλλα plexiglass.  

Ο Ανάδοχος πριν την εκτέλεση της κατασκευής θα προσκομίσει στην Υπηρεσία για 
έγκριση σχέδια εφαρμογής των στεγάστρων με τις διατομές, τον τρόπο στήριξης , την 
απορροή των ομβρίων κλπ. Οι κατασκευές των στεγάστρων θα είναι αισθητικά άρτιες. 
 
- Καλύμματα φρεατίων, σχάρες καναλιών, καλωδιώσεων και αποχέτευσης στους 

χώρους του κτιριακού συγκροτήματος, σύμφωνα με την μελέτη Η/Μ 

19 
 



 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ &  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Γ.Ε.Σ. 

ΔΥΠΠΕ) ΕΡΓΟ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΩΝ 8 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Ν.ΚΑΛΥΜΝΟ 

 
 
 

εγκαταστάσεων. Θα είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο ή ολόσωμες χαλύβδινες 
διατομές. Θα είναι αφαιρετά και με καλή εφαρμογή με τα πλαίσια υποδοχής τους. 

 
 

2.15 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

2.15.1 Γενικά 

 Προβλέπονται εσωτερικοί  και εξωτερικοί χρωματισμοί του κτιρίου. Οι 
εσωτερικοί χρωματισμοί του κτιρίου διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 
 
α. Κοινοί χρωματισμοί με πλαστικό χρώμα επιχρισμένων επιφανειών. 
β. Χρωματισμοί σπατουλαριστοί με πλαστικό χρώμα τοίχων σε επιφάνειες 

επιχρισμάτων. 
γ        Χρωματισμοί ριπολίνης. 
α. Βερνικοχρωματισμοί  σιδηρών επιφανειών. 
 
 Κατά την εκτέλεση των χρωματισμών προβλέπεται η προστασία ευπαθών 
κατασκευών όπως κουφωμάτων, πλακιδίων, ψευδοροφών, σοβατεπιών, υαλοπινάκων, 
κ.λ.π. και για να μην απαιτείται εκ των υστέρων καθαρισμός των επιφανειών από τις 
αβλεψίες ή τις αστοχίες του ελαιοχρωματιστή. 
 Τα εξωτερικά ξύλινα κουφώματα θα έρθουν προβαμένα με εργοστασιακή βαφή , 
όπως προβλέπεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 
 
2.15.2  Χρωματισμοί Κοινοί με πλαστικό Χρώμα επί Επιφανειών Επιχρισμένων, 

Ασπατουλάριστοι. 
 

Εκτελούνται με: 
1. Μία στρώση πλαστικού ασταρώματος. 
2. Δύο στρώσεις πλαστικού χρώματος αραιωμένου με νερό. 
 
Προβλέπονται : σε όλους τους τοίχους και τις οροφές των υπογείων 

 

2.15.3 Χρωματισμοί Σπατουλαριστοί με πλαστικό Χρώμα επί Επιφανειών    
Επιχρισμένων   

 

Εκτελούνται με : 
• Ξύσιμο της επιφάνειας με σπάτουλα, καθάρισμα από σκόνη. 
• Σπατουλάρισμα με υλικό σπατουλαρίσματος  
• Αστάρωμα της επιφανείας με ένα χέρι αστάρι ( primer) 
• Δύο στρώσεις πλαστικού χρώματος αραιωμένου με νερό  

 

Προβλέπονται : 
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Σε όλους τους εσωτερικούς τοίχους των κτιρίων πλην των τοίχων που θα έχουν 

επένδυση πλακιδίων. 

 

 

2.15.4 Βερνικοχρωματισμοί Σιδηρών Επιφανειών 

 Αποτελούνται από: 

• Βερνικοχρωματισμούς άνευ προετοιμασίας. 

• Βερνικοχρωματισμούς κατόπιν προετοιμασίας. 

 

2.15.4.1 Βερνικοχρωματισμοί άνευ Προετοιμασίας 

 

Εκτελούνται με: 
• Ξύσιμο και καθαρισμό της επιφάνειας. 
• Μία στρώση αντισκωριακού ασταριού αλκιδικών ρητινών  
• Δύο στρώσεις βερνικοχρώματος. 

 
Προβλέπονται για τη βαφή σκελετών από στραντζαριστές διατομές όπου υπάρχει 
κατασκευή με μεταλλικό σκελετό αφανή καθώς και για τα σιδερένια περσιδωτά 
παράθυρα. 
 

 

2.15.4.2     Βερνικοχρωματισμοί  σιδηρών με σπατουλάρισμα 

 Προβλέπονται βερνικοχρωματισμοί ντούκο σιδηρών επιφανειών όλων των 
μεταλλικών θυρών, κασών , στεγάστρων , ανεμοσκαλών, σωληνώσεων και υδρορροών 
αφού προηγηθεί βαφή με ισχυρό αντισκωριακό σε δύο στρώσεις και σπατουλάρισμα.  
 Στις γαλβανισμένες επιφάνειες θα προηγηθεί αστάρωμα με ειδικό PRIMER και 
βαφή με ειδικό χρώμα κατάλληλο για γαλβανισμένες επιφάνειες. 
 Τα θερμαντικά σώματα θα έρθουν βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή από το 
εργοστάσιο παραγωγής τους. 

 

2.15.5   Εξωτερικοί Χρωματισμοί 

 Με υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα ακρυλικής βάσης θα χρωματιστούν όλες οι 

εξωτερικές επιφάνειες των τοιχοποιιών των όψεων του κτιρίου. 

2.15.6      Επιλογή Χρωματισμών 

 Στην μελέτη προτείνονται ώχρα για τις εξωτερικές τοιχοποιίες, λευκά κουφώματα 
και γκρί σε όλα τα μεταλλικά στοιχεία. Η τελική επιλογή όμως θα γίνει  σε συνεργασία με 
την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και την Πολεοδομία Καλύμνου.  
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2.17 ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 

 Περιλαμβάνει τις απαραίτητες κατασκευές και διαμορφώσεις που απαιτούνται 

για την κατασκευή των προβλεπομένων στην μελέτη. 

 

2.17.1   Τοιχία –βαθμίδες περιβάλλοντα χώρου. 

 
Προβλέπεται η κατασκευή τοιχίων περίφραξης και περιβάλλοντα χώρου από 

σκυρόδεμα καθώς και εξωτερικών βαθμίδων , όπως προβλέπονται στα σχέδια και στα 
αντίστοιχα κεφάλαια της παρούσας τεχνικής περιγραφής. 

Στο τοπογραφικό που θα υποβάλλει στην Υπηρεσία ο Ανάδοχος θα αναγράφονται 
σαφώς οι θέσεις και τα υψόμετρα των τοιχίων. 

 
2.17.2 Δάπεδο από Τσιμεντόπλακες  

 Προβλέπονται να τοποθετηθούν στα περιμετρικά πεζοδρόμια και σε επιλεγμένα 
τμήματα, όπως φαίνονται στο σχέδιο Α02. Τοποθετούνται με ισχυρό τσιμεντοκονίαμα 
των 450 kg τσιμέντου, επί υπόβασης  οπλισμένου σκυροδέματος πάχος 15 εκ. , όπως 
αναγράφεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο των σκυροδεμάτων. Οι πλάκες διαστάσεων 50/50 
θα αρμολογηθούν με αρμούς 1 cm μεταξύ τους. Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος θα 
προσκομίσει στην Υπηρεσία για έγκριση σχέδιο απορροής των ομβρίων των 
πλακόστρωτων τμημάτων. 
 
  2.17.3   Δάπεδο χώρου στάθμευσης. 
 
  Στην περιοχή στάθμευσης οχημάτων το δάπεδο  θα παραμείνει χωμάτινο μετά 
από διαδοχική συμπίεση  της επιφάνειας  με οδοστρωτήρα. 
 
 2.17.4     Σχάρες 
 

Μεταλλικές γαλβανισμένες εσχάρες( ενδεικτικού τύπου ASCO) με σκελετό 
στήριξης τοποθετούνται για την απορροή των ομβρίων του περιβάλλοντα στα σημεία που 
θα προκύψουν από την μελέτη απορροής ομβρίων του αναδόχου. Η διατομή και η θέση 
θα προκύψουν απο την μελέτη ρύσεων που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος. 
 
2.17.5  Πόρτα εισόδου. 

Η πόρτα εισόδου στο οικόπεδο είναι μεταλλική, δίφυλλη ανοιγόμενη πλάτους 
3.00μ και ύψους 1.00μ περίπου. Θα απέχει ελαφρά από το δάπεδο για την απρόσκοπτη 
λειτουργία της. Θα ανοίγει προς τα έξω και θα στηρίζεται στα πλαϊνά τοιχία της 
περίφραξης. Τα φύλλα θα αποτελούνται από πλαίσιο γαλβανισμένων κοιλοδοκών 
60x40x4 χιλ και θα φέρουν ταμπλά από γαλβανισμένη λαμαρίνα τοποθετημένη 
αμφίπλευρα με ενισχύσεις στο εσωτερικό , πάχους 1,5 χιλ. 

Ο Ανάδοχος πριν την κατασκευή της πόρτας οφείλει να προσκομίσει 
κατασκευαστικά σχέδια για έγκριση στην Υπηρεσία. 
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2.17.6   Φωτιστικά σώματα 

 
Προβλέπεται εξωτερικός φωτισμός του χώρου. Οι θέσεις και ο αριθμός των 

σωμάτων θα προκύψουν από την Η-Μ μελέτη φωτισμού του χώρου. 
 

2.17.7   Φύτευση 
 

Φυτεύσεις με δένδρα, θάμνους και χλοοτάπητα, προβλέπονται σε παρτέρια και 
περιοχές κυρίως στους περιμετρικούς ακάλυπτους χώρους. Η φύτευση πρέπει να γίνει 
ώστε να βελτιωθεί το μικροκλίμα της περιοχής λαμβάνοντας υπόψη την ελεύθερη 
ηλιοφάνεια των χώρων κατά τον χειμώνα και την σκίαση το καλοκαίρι. 
 

Κάθε εργασία θα εκτελεστεί με τον τρόπο που πρέπει, όπως περιγράφεται στις 
αντίστοιχες ΕΤΕΠ και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης. 

Όλες οι φυτεύσεις και λοιπές εγκαταστάσεις και ειδικές διαμορφώσεις νοούνται 
επί εδάφους που η τελική του επιφάνεια, σε όλη της την έκταση και σε πλήρη βαθμό, έχει 
πριν από κάθε άλλο διαμορφωθεί σε ανάγλυφο σύμφωνα με την Μελέτη. 

Προβλέπονται: Χωματουργικές Εργασίες ,Φυτοτεχνικές Εργασίες, Προετοιμασία 
Λάκκου Φυτεύσεως ,Εργασίες Φυτεύσεως ,Άρδευση 

Πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στην 
Υπηρεσία για έγκριση κατάλογο όλων των προτεινόμενων φυτών, φυτοτεχνικών υλικών 
κλπ 

 
            

 

 
 ΣΥΝΤΑΞΗ                                   ΤΡ.ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
     ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ 
 

  2Ο    /1                                           ΤΡ.ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
     ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ 
 

  
 2Ο Γραφείο                                  ΜΑΡ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
         ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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