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1 ΕΙΑΓΩΓΘ 

1.1 φντομη αναφορά ςτη Ιερά Μονή Ηωοδόχου Πηγήσ 

Σο ζργο αφορά τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ, όπωσ περιγράφονται ςτθν ςυγκεκριμζνθ μελζτθ, για 
τθν  ενίςχυςθ – επιςκευι του υφιςτάμενου ςυγκροτιματοσ κτιρίων τθσ Ιεράσ Μονήσ Ηωοδόχου 
Πηγήσ,  η οποία  βρίςκεται ςτην θζςη Παρθενώνασ, ςτο Καςτζλι Κιςάμου. 
Σο μοναςτιρι αυτό ιταν αποτζλεςμα τθσ ςυμβολισ ανϊνυμων τεχνιτϊν τθσ εποχισ και θ 
καταςκευι του ολοκλθρϊκθκε το 1910. 

Σο δομθμζνο τμιμα καλφπτει ζναν χϊρο 1.226,17 τ.μ. (ςε γιπεδο 6.892,89 τ.μ.), ο οποίοσ 
μοιράηεται ςε ζνα κεντρικό υπζργειο περίκλειςτο, ορκοκανονικοφ ςχιματοσ, περίγραμμα με 
αυλι ςτο εςωτερικό του, ςε ζναν ναό ςτο κζντρο του και ςε οριςμζνα μικρά παραλλθλόγραμμα 
κτίςματα άναρχα δομθμζνα ςτο χϊρο του γθπζδου. 

1.2 κοπόσ 

Ο ςκοπόσ του ζργου είναι θ αποκατάςταςθ των βλαβϊν που ζχουν υποςτεί τα κτίρια τθσ Μονισ, 
ςτθν πάροδο του χρόνου, αλλά και από διάφορα ςειςμικά γεγονότα. Για να επιτευχκεί ο ςκοπόσ 
αυτόσ ιταν απαραίτθτθ αρχικά θ αποτφπωςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ Ιεράσ Μονισ 
Ηωοδόχου Πθγισ Παρκενϊνοσ, θ ςφνταξθ τοπογραφικοφ διαγράμματοσ - διαγράμματοσ 
κάλυψθσ, αρχιτεκτονικισ αποτφπωςθσ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ, αποτφπωςθσ των βλαβϊν - 
ρθγματϊςεων τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ ςειςμικισ ςυμπεριφοράσ των 
υφιςτάμενων  κτιρίων. Ακολοφκωσ ςυντάχκθκε θ τελικι αρχιτεκτονικι μελζτθ των προτάςεων, 
όπωσ και θ μελζτθ τθσ ςειςμικισ ςυμπεριφοράσ των κτιρίων μετά τθν εφαρμογι των ενιςχφςεων- 
επιςκευϊν. 

Σζλοσ, ζγινε καταγραφι και προμετριςεισ των εργαςιϊν που αφοροφν  α) Εργαςίεσ 
ενίςχυςθσ φζρουςασ τοιχοποιίασ, ςτοιχείων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ και τοιχοποιίασ 
πλιρωςθσ τθσ πτζρυγασ Β και β) Εργαςίεσ που αφοροφν τθν πρόταςθ αναδιαμόρφωςθσ τθσ 
πτζρυγασ Β. 

Οι ανωτζρω μελζτεσ ζχουν παραδοκεί από τθν Ιερά Μονι ςτον Οργανιςμό Ανάπτυξθσ 
Κριτθσ Α.Ε. και με βάςθ αυτζσ  θ Τπθρεςία προχϊρθςε ςτθ ςφνταξθ των τευχϊν δθμοπράτθςθσ 
για τθν  προκιρυξθ διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ τθσ καταςκευισ του ζργου. 

το πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του ανωτζρω ζργου ζχει υπογραφεί Προγραμματική φμβαςη 
μεταξφ του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν (φορζασ χρθματοδότθςθσ), του Οργανιςμοφ 
Ανάπτυξθσ Κριτθσ (φορζασ υλοποίθςθσ) και τθσ Ιεράσ Μονισ Ηωοδόχου Πθγισ (Κφριοσ του 
Ζργου) 
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2 ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΚΣΙΜΑΣΩΝ ΠΣΕΡΤΓΑ Β 

 
Θ Πτζρυγα Β αποτελεί μικτή καταςκευή (ζνα μικρό τμήμα από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα και το 
μεγαλφτερο τμήμα από φζρουςα τοιχοποιία). 

2.1 ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΣΙΜΑΣΩΝ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΕΡΟΝΣΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΠΛΗΡΩΗ) 

2.1.1 Σμήματα τησ Πτζρυγασ Β’ 

 
Θ πτζρυγα Β’ αποτελείται από: 
 
1. το ιςόγειο κυρίωσ κτίςμα, το οποίο αποτελείται από φζρουςεσ λίκινεσ τοιχοποιίεσ με 

αργιλϊδεσ ςυνδετικό κονίαμα  και ςτο νότιο-δυτικό τμιμα του διακζτει  υπόγειο 
κομμάτι   

2. το δεφτερο ιςόγειο κτίςμα, καταςκευαςμζνο από φζρουςα τοιχοποιία από 
οπτοπλινκοδομι κατ’ επζκταςθ βόρεια του κυρίωσ κτίςματοσ, μζςω του οποίου 
εφάπτεται με τθν πτζρυγα Α. 

3. Σο δεφτερο ιςόγειο κτίςμα (κατ’ επζκταςθ) ςτα βόρεια του προαναφερόμενου 
κτίςματοσ με φζροντα οργανιςμό οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, το οποίο εφάπτεται επίςθσ 
με τθν πτζρυγα Α. 

 
Σο κυρίωσ ιςόγειο κτίςμα, εμβαδοφ 191,44 τ.μ., ςτεγάηεται με δίριχτθ ςτζγθ από οπλιςμζνο 
ςκυρόδεμα, επενδυμζνθ με ρωμαϊκό κεραμίδι. Οι εςωτερικζσ τοιχοποιίεσ πλιρωςθσ του λίκινου 
ιςογείου κτίςματοσ είναι κυρίωσ από οπτοπλινκοδομι αλλά και από γυψοςανίδα και ξφλο. Όλεσ 
οι εξωτερικζσ-εςωτερικζσ επιφάνειεσ των τοιχοποιιϊν, φερόντων και μθ, είναι επιχριςμζνεσ και 
χρωματιςμζνεσ. Οριςμζνοι χϊροι ζχουν ψευδοροφζσ ςτα ταβάνια τουσ, ενϊ άλλοι ζχουν 
επζνδυςθ ξφλου ραμποτζ ςτουσ τοίχουσ τουσ.   

Σο ιςόγειο κατ’ επζκταςθ ςτθν βόρεια πλευρά του, εμβαδοφ 18,77 τ.μ., ζχει ωσ φζρουςα 
τοιχοποιία οπτοπλινκοδομι και είναι πλακοςκεπζσ. Όλεσ οι εξωτερικζσ - εςωτερικζσ επιφάνειεσ 
των τοιχοποιιϊν του είναι επιχριςμζνεσ και χρωματιςμζνεσ. 

Σο δεφτερο ιςόγειο κτίςμα (κατ’ επζκταςθ) ςτα βόρεια του προαναφερόμενου κτίςματοσ, 
εμβαδοφ 18,80 τ.μ., ζχει ωσ φζροντα οργανιςμό οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, εξωτερικζσ τοιχοποιίεσ 
πλιρωςθσ από οπτοπλινκοδομι και επίςθσ ςκεπάηεται με πλάκα από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. 
Όλεσ οι εξωτερικζσ- εςωτερικζσ επιφάνειεσ των τοιχοποιιϊν, φερόντων και μθ, είναι επιχριςμζνεσ 
και χρωματιςμζνεσ. Σο ςυνολικό εμβαδόν του ιςογείου τθσ πτζρυγασ Β είναι 229.01 τ.μ. 

Σο υπόγειο κομμάτι, εμβαδοφ 117,27 τ.μ., βρίςκεται  κάτω από τθ νότια πλευρά του 
κυρίωσ λίκινου κτίςματοσ, ζχει φζρουςεσ τοιχοποιίεσ από λικοδομι με ςυνδετικό κονίαμα χϊμα 
και πλάκα οροφισ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα (θ πλάκα οροφισ του είναι το δάπεδο του ιςογείου 
κυρίωσ κτίςματοσ). Οι εςωτερικζσ τοιχοποιίεσ πλιρωςισ του είναι από οπτοπλινκοδομι και όλεσ 
οι εξωτερικζσ - εςωτερικζσ επιφάνειεσ των τοιχοποιιϊν, φερόντων και μθ, είναι επιχριςμζνεσ και 
χρωματιςμζνεσ.  
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2.1.2 ΧΡΘΕΙ ΚΣΙΜΑΣΩΝ 

Όςον αφορά τθν χριςθ του ιςογείου λίκινου κτίςματοσ, περιλαμβάνει: τζςςερα μονόχωρα 
υπνοδωμάτια-κελιά, ζνα δίχωρο κελί (που αποτελείται από: χϊρο ειςόδου, κουηίνα, κακιςτικό 
και υπνοδωμάτιο), μία αποκικθ, ζνα χϊρο υγιεινισ (που περιζχει: τον λζβθτα, ζναν νιπτιρα και 
δφο w.c.) κακϊσ επίςθσ ζναν χϊρο αγιογραφίασ-κελί και ζναν χϊρο αποκικθσ αυτοφ που 
επικοινωνοφν εςωτερικά. 

 Σο ιςόγειο κτίςμα από οπτοπλινκοδομι, κατ’ επζκταςθ ςτα βόρεια του λίκινου, ζχει 
ζναν ενιαίο χϊρο κουηίνασ και ςυνδζεται εςωτερικά ςτθν βόρεια πλευρά του με το επόμενο κατ’ 
επζκταςθ ιςόγειο κτίςμα που περιλαμβάνει μία αποκικθ κουηίνασ και ζνα χϊρο μπάνιου. 

Σο υπόγειο κομμάτι τθσ πτζρυγασ Β περιλαμβάνει: ζνα εργαςτιριο παραςκευισ κεριϊν 
και μία αποκικθ. 

 

2.1.3 ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ 

 
 τθν δυτικι και ςτθν βόρεια όψθ του κυρίωσ κτίςματοσ τθσ πτζρυγασ Β (ςτθν πλευρά τθσ 
εςωτερικισ αυλισ) υπάρχει ζνασ  πλακοςκεπισ θμιυπαίκριοσ χϊροσ (ςτοά με καμάρεσ), εμβαδοφ 
45,05 τ.μ., καταςκευαςμζνοσ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, επιχριςμζνοσ και χρωματιςμζνοσ. Θ 
είςοδοσ ςτουσ  χϊρουσ του κτίςματοσ αυτοφ γίνεται μζςω αυτοφ του θμιυπαίκριου χϊρου. Ο 
θμιυπαίκριοσ αυτόσ δεν ζχει προςβάςιμο δϊμα. 

Ανάμεςα ςτθν πτζρυγα Γ (κτίςμα δυτικά τθσ πτζρυγασ Β από οπτοπλινκοδομι) και ςτο 
κυρίωσ λίκινο κτίςμα τθσ πτζρυγασ Β από λικοδομι, υπάρχει ζνασ  πλακοςκεπισ θμιυπαίκριοσ 
χϊροσ, εμβαδοφ 21,05 τ.μ., καταςκευαςμζνοσ από λικοδομι - οπτοπλινκοδομι, επιχριςμζνοσ και 
χρωματιςμζνοσ. Ο θμιυπαίκριοσ αυτόσ χϊροσ αποτελεί τθν είςοδο ςτθν εςωτερικι αυλι του 
μοναςτθριοφ από το νότο. Σο ςυνολικό εμβαδόν των δφο Θ.Χ. είναι 66,10 τ.μ. 

Βόρεια του προαναφερόμενου Θ.Χ., ςτθν πλευρά τθσ εςωτερικισ αυλισ, υπάρχει ζνα 
ςτζγαςτρο, καταςκευαςμζνο από ξφλινθ πζργκολα (μονόριχτθ), με επζνδυςθ ρωμαϊκό κεραμίδι, 
εμβαδοφ 6,85 τ.μ. 
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3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΠΡΟΣΑΘ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΠΣΕΡΤΓΑ Β 
 
1. Εργαςίεσ ενίςχυςθσ φζρουςασ τοιχοποιίασ, ςτοιχείων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ και 
τοιχοποιίασ πλιρωςθσ και  
2. Εργαςίεσ που αφοροφν τθν αναδιαμόρφωςθ των υπαρχόντων κελιϊν - αποκθκϊν - κουηινϊν - 
w.c. - εργαςτθρίου ςτο ιςόγειο τθσ πτζρυγασ Β και τθν δθμιουργία οκτϊ (8) μονόχωρων κελιϊν με 
w.c., ενόσ (1) δίχωρου κελιοφ με w.c. και χϊρο εργαςτθρίου αγιογραφίασ. υνολικά κα 
δθμιουργθκοφν εννζα (9) κελιά, οκτϊ (8) μονόχωρα και ζνα (1) δίχωρο. 

 Σο υπόγειο τθσ πτζρυγασ Β κα ενιςχυκεί - επιςκευαςτεί χωρίσ να αλλάξει θ διάταξθ των 
χϊρων. 

 Σο ιςόγειο τθσ πτζρυγασ Β κα ενιςχυκεί-επιςκευαςτεί. Όςον αφορά τθν αναδιαμόρφωςθ των 
χϊρων του ιςογείου τθσ πτζρυγασ Β κα γίνουν οι παρακάτω εργαςίεσ ςτουσ χϊρουσ 1-11. 

 τον χϊρο 11 και ςτον χϊρο 10, κα δθμιουργθκοφν δφο μονόχωρα κελιά, διαςτάςεων 
3,30μ.x4,50μ. το κακζνα, τα οποία κα περιλαμβάνουν ζνα w.c. το κακζνα, διαςτάςεων 
1,50μ.x2,10μ. το κάκε κελί κα υπάρχει εντοιχιςμζνθ ντουλάπα .Σο  παράκυρο του χϊρου 10 κα 
μετακινθκεί και το παράκυρο του χϊρου 11 κα αλλάξει διαςτάςεισ. 

 τον χϊρο 9, κα δθμιουργθκεί ζνα μονόχωρο κελί, διαςτάςεων 3,15μ.x4,50μ., το οποίο κα 
περιλαμβάνει ζνα w.c. διαςτάςεων 1,50μ.x2,10μ. Σο παράκυρο του κελιοφ κα μετακινθκεί και 
ςτο κελί κα υπάρχει εντοιχιςμζνθ ντουλάπα. 

 τον χϊρο 8 κα κακαιρεκεί θ υπάρχουςα κουηίνα και το ξφλινο διαχωριςτικό. Θα 
δθμιουργθκεί ζνα δίχωρο κελί ςυνολικϊν διαςτάςεων (4,65μ.x3,30μ.) + (2,60μ.x4,50μ.), με w.c. 
διαςτάςεων 1,50μ.x2,10μ., και ζνασ χϊροσ αγιογραφίασ διαςτάςεων 3,20μ.x3,30μ. το κελί κα 
υπάρχουν εντοιχιςμζνεσ ντουλάπεσ. 

 τον χϊρο 6 κα αποξθλωκοφν τα ιδθ υγιεινισ των κοινοχριςτων w.c και κα κλείςει θ παλαιά 
είςοδόσ τουσ προσ τθν δυτικι πλευρά τθσ εςωτερικισ αυλισ. Θα δθμιουργθκοφν δφο νζα w.c. τα 
οποία κα προςαρτθκοφν ςτα δφο γειτονικά κελιά (χϊροι 5 και 7) μετά από κακαίρεςθ τμιματοσ 
τθσ υπάρχουςασ οπτοπλινκοδομισ και λικοδομισ αντίςτοιχα. Οι διαςτάςεισ του κάκε w.c. κα 
είναι (2,25μ.x1,15μ.). τθν είςοδο του κάκε w.c., διαςτάςεων 1,20μ.x 1,45μ., κα τοποκετθκεί μία 
εντοιχιςμζνθ ντουλάπα. 

 τουσ  χϊρουσ 5 και 7, κα δθμιουργθκοφν δφο μονόχωρα κελιά (ςτα οποία ζχει προςαρτθκεί 
w.c.) : το κελί 7 διαςτάςεων 4,57μ.x4,04μ. και το κελί 5 διαςτάςεων 3,50μ.x4,63μ. Θ πόρτα που 
ςυνδζει το κελί 5 με το διπλανό κελί 4 κα κλείςει και ςτο κάκε κελί κα τοποκετθκεί εντοιχιςμζνθ 
ντουλάπα. 

 το κελί 4, διαςτάςεων 3,44μ.x4,63μ., κα κλείςει θ πόρτα που το ςυνδζει με το διπλανό του 
κελί 3, το παράκυρο του κελιοφ κα μετακινθκεί και κα τοποκετθκεί μία εντοιχιςμζνθ ντουλάπα. 
Επίςθσ κα δθμιουργθκεί νζο w.c. διαςτάςεων 1,50μ.x2,10μ.  

 το κελί 3, διαςτάςεων 3,54μ.x4,63μ., κα κλείςει θ πόρτα που το ςυνδζει με τθν διπλανι 
κουηίνα (χϊροσ 2), τo παράκυρο κα μετακινθκεί και κα τοποκετθκεί μία εντοιχιςμζνθ ντουλάπα. 
Επίςθσ κα δθμιουργθκεί νζο w.c. διαςτάςεων 1,50μ.x2,10μ.  

 τον  χϊρο 2, διαςτάςεων 3,30μ.x5,20μ., θ υπάρχουςα κουηίνα κα αποξθλωκεί και ςτθν κζςθ 
τθσ κα δθμιουργθκεί ζνα νζο κελί και κα τοποκετθκεί μία εντοιχιςμζνθ ντουλάπα.. Σο κελί αυτό 
ςτθν βόρεια πλευρά του κα επικοινωνεί με τον χϊρο 1, που κα δθμιουργθκεί ζνα νζο w.c. 
διαςτάςεων 1,40μ.x2,00μ. (τοποκετείται ςτθν νότια πλευρά του χϊρου 1). τθν κζςθ τθσ πόρτασ 
του χϊρου 1 που επικοινωνεί με τθν εξωτερικι ανατολικι αυλι κα γίνει παράκυρο για το νζο 
w.c. διαςτάςεων 0,40μ.x0,50μ.   

 τθν βόρεια πλευρά του χϊρου 1  κα κακαιρεκεί το υπάρχον w.c. και κα δθμιουργθκεί ζνασ 
νζοσ χϊροσ αποκικευςθσ διαςτάςεων 5,75μ.x2,00μ. και κα τοποκετθκεί εντοιχιςμζνθ ντουλάπα. 

 Σο παράκυρο που βλζπει ςτθν εξωτερικι ανατολικι αυλι διαςτάςεων 0,90μ.x1,48μ. κα 
μετατραπεί ςε πόρτα διαςτάςεων 0,90μ.x2,15μ., ϊςτε ο νζοσ χϊροσ αποκικευςθσ να αποκτιςει 
εξωτερικι ανεξάρτθτθ είςοδο.  
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4 ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΩΝ ΕΠΕΜΒΑΕΩΝ 
 
Σα ανωτζρω κτίςματα υπζςτθςαν ςοβαρζσ ηθμίεσ από το ςειςμό τθσ 12/10/2013 ςτθ φζρουςα 
τοιχοποιία τουσ όπωσ και ςτθν τοιχοποιία πλιρωςισ τουσ, υπάγονται ςτισ διατάξεισ  του 
ΦΕΚ3652/31-12-2014 και θ επιςκευι τουσ κα γίνει με βάςθ τα άρκρα τθσ απόφαςθσ με Αρ. 
Πρωτ.: οικ:6772/Β9β τθσ 19/12/2011 τθσ Τ.Α.. του ΦΕΚ3201/30-12-2011. 

 

4.1 ΕΡΓΑΙΕ ΕΝΙΧΤΘ ΦΕΡΟYΑ ΣΟΙΧΟΠΟΙΙΑ, ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΜΕΝΟΤ 
ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΠΛΘΡΩΘ ΠΣΕΡΤΓΑ Β 

Οι προαναφερόμενεσ βλάβεσ αυτζσ κα αντιμετωπιςκοφν ωσ εξισ: 

 
ΕΡΓΑΙΑ(1) Αρχικά, ςτθν εςωτερικι πλευρά του υπογείου και του ιςογείου τθσ πτζρυγασ Β, κα 
κακαιρεκοφν τα παλαιά επιχρίςματα α) τθσ φζρουςασ τοιχοποιίασ και β) τμθμάτων των 
τοιχοποιιϊν πλιρωςθσ που απαιτείται ενίςχυςθ, ςφμφωνα με τον αρικμό τιμολογίου 22.23 του 
ΑΣΟΕ. Κατόπιν τα προϊόντα κακαιρζςεων κα φορτοεκφορτωκοφν με μθχανικά μζςα ςφμφωνα με 
τον αρικμό τιμολογίου 20.30 του ΑΣΟΕ. Σζλοσ κα τοποκετθκεί ενιςχυμζνο επίχριςμα, 
πάχουσ:0,06μ., με δομικό πλζγμα 2#Σ196, επίχριςματα τριπτά τριβιδιςτά επί μεταλλικοφ 
πλζγματοσ με τςιμεντοαςβεςτοκονίαμα , ςφμφωνα με τον αρικμό τιμολογίου 71.52 του ΑΣΟΕ. 
 
22.23: 637,97τ.μ. 
20.30: 57,42 κ.μ. 
71.52: 637,97τ.μ.  
 
ΕΡΓΑΙΑ(2) Κακαίρεςθ κεραμικϊν πλακιδίων τθσ φζρουςασ τοιχοποιίασ ϊςτε να τοποκετθκεί το 
ενιςχυμζνο επίχριςμα, ςτθν εςωτερικι πλευρά του ιςογείου τθσ πτζρυγασ Β, χωρίσ να 
καταβάλλεται προςοχι για τθν εξαγωγι ακζραιων πλακϊν. Οι εργαςίεσ γίνονται ςφμφωνα με τον 
αρικμό τιμολογίου 22.21.01 του ΑΣΟΕ. Κατόπιν τα προϊόντα κακαιρζςεων κα 
φορτοεκφορτωκοφν με μθχανικά μζςα ςφμφωνα με τον αρικμό τιμολογίου 20.30 του ΑΣΟΕ. 
 
22.21.01: 8,61τ.μ. 
 20.30: 0,78κ.μ. 
 
ΕΡΓΑΙΑ(3) Προετοιμαςία των προαναφερόμενων επιχριςμζνων επιφανειϊν τοίχων τθσ 
φζρουςασ τοιχοποιίασ ςτθν εςωτερικι πλευρά του υπογείου και ιςογείου τθσ πτζρυγασ Β, για 
χρωματιςμοφσ ςφμφωνα με τον αρικμό τιμολογίου 77.15 του ΑΣΟΕ. Ζπειτα ςπατουλάριςμα των 
προαναφερόμενων επιχριςμάτων ςφμφωνα με τον αρικμό τιμολογίου 77.17.01 του ΑΣΟΕ. Σζλοσ 
χρωματιςμόσ τθσ φζρουςασ τοιχοποιίασ ςτθν εςωτερικι πλευρά του υπογείου και ιςογείου τθσ 
πτζρυγασ Β ςφμφωνα με τον αρικμό τιμολογίου 77.80.01 του ΑΣΟΕ. 
 
77.15: 637,97 τ.μ.  
77.17.01: 637,97 τ.μ.  
77.80.01: 637,97 τ.μ.  
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ΕΡΓΑΙΑ(4) Σοποκζτθςθ ενιςχυμζνου επιχρίςματοσ με δομικό πλζγμα ςτθν φζρουςα τοιχοποιία 
τθσ εξωτερικισ πλευράσ τθσ πτζρυγασ Β και ςτισ καμάρεσ τθσ πτζρυγασ Β, επίχριςματα τριπτά 
τριβιδιςτά επί μεταλλικοφ πλζγματοσ με τςιμεντοαςβεςτοκονίαμα , ςφμφωνα με τον αρικμό 
τιμολογίου71.52 του ΑΣΟΕ. Αρχικά κα κακαιρεκοφν τα παλαιά επιχρίςματα ςφμφωνα με τον 
αρικμό τιμολογίου 22.23 του ΑΣΟΕ και τζλοσ κα φορτοεκφορτωκοφν με μθχανικά μζςα ςφμφωνα 
με τον αρικμό τιμολογίου 20.30του ΑΣΟΕ. 
 
71.52: 344,76τ.μ. 
  20.30: 31,03κ.μ.  
  22.23: 344,76τ.μ.  
 
ΕΡΓΑΙΑ(5) Προετοιμαςία των προαναφερόμενων επιχριςμζνων επιφανειϊν τοίχων τθσ 
φζρουςασ τοιχοποιίασ τθσ εξωτερικισ πλευράσ τθσ πτζρυγασ Β και των καμαρϊν τθσ, για 
χρωματιςμοφσ ςφμφωνα με τον αρικμό τιμολογίου 77.15 του ΑΣΟΕ. Ζπειτα ςπατουλάριςμα των 
προαναφερόμενων επιχριςμάτων ςφμφωνα με τον αρικμό τιμολογίου 77.17.01 του ΑΣΟΕ. Σζλοσ 
χρωματιςμόσ τθσ φζρουςασ τοιχοποιίασ τθσ εξωτερικισ πλευράσ τθσ πτζρυγασ Β και των 
καμαρϊν  τθσ, ςφμφωνα με τον αρικμό τιμολογίου 77.83 του ΑΣΟΕ. 
 
77.15: 344,76τ.μ.  
  77.17.01: 344,76τ.μ. 
  77.83: 344,76τ.μ.  
 
ΕΡΓΑΙΑ(6) Σοποκζτθςθ βλιτρων για τθν ςφνδεςθ του ενιςχυμζνου επιχρίςματοσ με δομικό 
πλζγμα ςτο ζδαφοσ κακϊσ και με τθν πλάκα οροφισ. 
τισ καμάρεσ, θ ςφνδεςθ του ενιςχυμζνου επιχρίςματοσ με δομικό πλζγμα με το ζδαφοσ γίνεται 
μζςω βλιτρων. Θ ςφνδεςθ του ενιςχυμζνου επιχρίςματοσ με δομικό πλζγμα με τθν πλάκα 
οροφισ των καμαρϊν γίνεται με τθν τοποκζτθςθ  βλιτρων ανά 0,35μ. (0,33μ./τεμ., Φ10). Θ 
εργαςία αυτι περιλαμβάνεται ςτθν τιμι του τιμολογίου 71.52 του ΑΣΟΕ. 
 
 ΕΡΓΑΙΑ(7) Εμφανίηονται ρθγματϊςεισ ςτα μωςαϊκά πατϊματα τθσ εςωτερικισ πλευράσ του 
ιςογείου. Οι προαναφερόμενεσ ρθγματϊςεισ ςε ςτοιχεία οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ κα 
ςυγκολλθκοφν με εποξειδικζσ ρθτίνεσ.  
4,73μ.  
 
ΕΡΓΑΙΑ(8) Σοποκζτθςθ επιχρίςματοσ χωρίσ δομικό πλζγμα ςε τμιματα τθσ τοιχοποιίασ 
πλιρωςθσ που χρειάηονται επιςκευι, ςτθν εςωτερικι πλευρά του ιςογείου τθσ πτζρυγασ Β 
(αρμολογιματα όψεων πλινκοδομϊν παντόσ είδουσ) με βάςθ τον αρικμό τιμολογίου 71.01.04 
του ΑΣΟΕ. 
 
71.01.04: 15,90τ.μ. 
 
ΕΡΓΑΙΑ(9) Χρωματιςμόσ των επιφανειϊν όλων των εςωτερικϊν τοιχοποιιϊν πλιρωςθσ του 
ιςογείου τθσ πτζρυγασ Β, ςφμφωνα με τον αρικμό τιμολογίου 77.80.01 του ΑΣΟΕ. 
 
77.80.01: 55,69τ.μ.  
 
ΕΡΓΑΙΑ(10) Κακαίρεςθ των κεραμικϊν πλακιδίων τθσ τοιχοποιίασ πλιρωςθσ ςτθν εςωτερικι 
πλευρά του ιςογείου τθσ πτζρυγασ Β, ςφμφωνα με τον αρικμό τιμολογίου 22.21.01 του ΑΣΟΕ. 
Κατόπιν τα προϊόντα κακαιρζςεων κα φορτοεκφορτωκοφν με μθχανικά μζςα ςφμφωνα με τον 
αρικμό τιμολογίου 20.30 του ΑΣΟΕ. 
 
22.21.01: 13,74τ.μ.  
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20.30: 1,24κ.μ.  
ΕΡΓΑΙΑ(11) Επίςθσ, λόγω των εργαςιϊν που αφοροφν τισ ενιςχφςεισ τθσ φζρουςασ τοιχοποιίασ 
και τθσ τοιχοποιίασ πλιρωςθσ ςτθν εςωτερικι πλευρά του κτιρίου, είναι απαραίτθτθ θ 
κακαίρεςθ ψευδοροφϊν (όπου υπάρχουν) οι οποίεσ βρίςκονται ςε χαμθλότερο φψοσ από το 
μζγιςτο των επιφανειϊν που χρειάηονται ενίςχυςθ, , ςφμφωνα με τον αρικμό τιμολογίου 22.53 
του ΑΣΟΕ. Κατόπιν τα προϊόντα κακαιρζςεων κα φορτοεκφορτωκοφν με μθχανικά μζςα 
ςφμφωνα με τον αρικμό τιμολογίου 20.30 του ΑΣΟΕ. 
 
22.53: 74,70τ.μ.  
20.30: 22,41κ.μ.  
 
ΕΡΓΑΙΑ(12) Χρωματιςμόσ όλων των ταβανιϊν ςτθν εςωτερικι πλευρά του υπογείου τθσ 
πτζρυγασ Β, ςφμφωνα με τον αρικμό τιμολογίου 77.80.01 του ΑΣΟΕ. 
 
77.80.01: 108,22τ.μ.  
 
ΕΡΓΑΙΑ(13) τθν εξωτερικι πλευρά τθσ πτζρυγασ Β, παρουςιάηονται ρθγματϊςεισ ςε ταβάνια, 
προβόλουσ δοκάρια και ςτισ καμάρεσ τθσ. Οι προαναφερόμενεσ ρθγματϊςεισ ςε ςτοιχεία 
οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ κα ςυγκολλθκοφν με εποξειδικζσ ρθτίνεσ .39,37μ.  
 
ΕΡΓΑΙΑ(14) Σοποκζτθςθ επιχρίςματοσ χωρίσ δομικό πλζγμα ςε ταβάνια, προβόλουσ και δοκάρια 
ςτθν εξωτερικι πλευρά τθσ πτζρυγασ Β και των καμαρϊν τθσ με βάςθ τον αρικμό τιμολογίου 
71.21 του ΑΣΟΕ. 
 
71.21: 61,13τ.μ. 
 
ΕΡΓΑΙΑ(15) Προετοιμαςία των προαναφερόμενων επιχριςμζνων επιφανειϊν για χρωματιςμοφσ 
ςφμφωνα με τον αρικμό τιμολογίου 77.15 του ΑΣΟΕ. Ζπειτα ςπατουλάριςμα των 
προαναφερόμενων επιχριςμάτων ςφμφωνα με τον αρικμό τιμολογίου 77.17.01 του ΑΣΟΕ. Σζλοσ 
χρωματιςμόσ όλων των ταβανιϊν, προβόλων, ςτθκαίων και δοκαριϊν ςτθν εξωτερικι πλευρά τθσ 
πτζρυγασ Β, ςφμφωνα με τον αρικμό τιμολογίου 77.83 του ΑΣΟΕ. 
 
77.15: 61,13τ.μ.  
77.17.01: 61,13  
 77.83: 61,13τ.μ.  
 
ΕΡΓΑΙΑ(16) Σοποκζτθςθ γωνιόκρανων προςταςίασ ςε όλα τα ςθμεία που ζχουν τοποκετθκεί νζα 
επιχρίςματα ςτθν εςωτερικι και ςτθν εξωτερικι τθσ πτζρυγασ Β, με βάςθ τον αρικμό τιμολογίου 
61.13 του ΑΣΟΕ. 
 
61.13: 538,88μ.  
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4.2 ΕΡΓΑΙΕ ΠΡΟΣΑΘ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΠΣΕΡΤΓΑ Β 

ΕΡΓΑΙΑ(17) Διάνοιξθ οπϊν για τθν διαμόρφωςθ των ανοιγμάτων ςτθν λικοδομι τθσ πτζρυγασ Β, 
ςφμφωνα με τουσ αρικμοφσ τιμολογίων 22.36.02, 22.36.03, 22.36.04 του ΑΣΟΕ. Κατόπιν τα 
προϊόντα κακαιρζςεων κα φορτοεκφορτωκοφν με μθχανικά μζςα ςφμφωνα με τον αρικμό 
τιμολογίου 20.30του ΑΣΟΕ. 
 
22.36.02: 1τεμ.  
22.36.03: 1τεμ.  
22.36.04: 1τεμ.  
20.30: 4,41κ.μ.  
 
ΕΡΓΑΙΑ(18) Κακαίρεςθ εςωτερικϊν πλινκοδομϊν για τθν αλλαγι διάταξθσ των χϊρων με βάςθ 
τον αρικμό τιμολογίου 22.04 του ΑΣΟΕ. Κατόπιν τα προϊόντα κακαιρζςεων κα 
φορτοεκφορτωκοφν με μθχανικά μζςα ςφμφωνα με τον αρικμό τιμολογίου 20.30 του ΑΣΟΕ. 
 
22.04: 2,61κ.μ.  
20.30: 7,83κ.μ.  
 
ΕΡΓΑΙΑ(19) Διάνοιξθ οπϊν ςτισ εςωτερικζσ πλινκοδομζσ για τθν διαμόρφωςθ νζων ανοιγμάτων 
με βάςθ τον αρικμό του τιμολογίου 22.30.07 του ΑΣΟΕ. Κατόπιν τα προϊόντα κακαιρζςεων κα 
φορτοεκφορτωκοφν με μθχανικά μζςα ςφμφωνα με τον αρικμό τιμολογίου 20.30 του ΑΣΟΕ. 
 
22.30.07: 2τεμ.  
20.30:  2,38κ.μ.  
 
ΕΡΓΑΙΑ(20) Κλείςιμο τμθμάτων των υπαρχόντων παρακφρων με μπατικι τοιχοποιία  εξωτερικά 
και δρομικι τοιχοποιία εςωτερικά με βάςθ τουσ αρικμοφσ των τιμολογίων 46.01.02 και 46.01.03 
του ΑΣΟΕ. 
 
46.01.02: 5,74τ.μ.  
46.01.03: 5,74τ.μ.  
 
ΕΡΓΑΙΑ(21) Σοποκζτθςθ ενδιάμεςθσ κερμοθχομόνωςθσ ανάμεςα ςτουσ προαναφερόμενουσ 
δρομικόυσ-μπατικοφσ τοίχουσ , ςφμφωνα με τον αρικμό τιμολογίου 79.55 του ΑΣΟΕ. 
79.55: 5,74τ.μ. x 14€/τ.μ.= 80,36€ 
 
ΕΡΓΑΙΑ(22) Επιχρίςματα των προαναφερόμενων δρομικϊν-μπατικϊν τοίχων , ςφμφωνα με τον 
αρικμό τιμολογίου 71.21 του ΑΣΟΕ. 
 
71.21: 11,48τ.μ.  
 
ΕΡΓΑΙΑ(23) Προετοιμαςία των προαναφερόμενων επιχριςμζνων επιφανειϊν για χρωματιςμοφσ 
ςφμφωνα με τον αρικμό τιμολογίου 77.15 του ΑΣΟΕ. Ζπειτα ςπατουλάριςμα των 
προαναφερόμενων επιχριςμάτων ςφμφωνα με τον αρικμό τιμολογίου 77.17.01 του ΑΣΟΕ. Σζλοσ 
χρωματιςμόσ των νζων μπατικϊν τοιχϊν εξωτερικά ςφμφωνα με τον αρικμό τιμολογίου 77.83 
του ΑΣΟΕ και των νζων δρομικϊν τοιχϊν εςωτερικά ςφμφωνα με τον αρικμό τιμολογίου 77.80.01 
του ΑΣΟΕ. 
77.15: 11,48τ.μ.  
77.17.01: 11,48τ.μ.  
77.83: 5,74τ.μ.  
77.80.01: 5,74τ.μ.  
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ΕΡΓΑΙΑ(24) Επιςτρϊςεισ των δαπζδων με νζα κεραμικά πλακίδια ςε όλουσ τουσ χϊρουσ τθσ 
εςωτερικισ πλευράσ του υπογείου και ιςογείου τθσ πτζρυγασ Β (πάνω από το υπάρχον δάπεδο 
του ιςογείου). Κοςτολόγθςθ με βάςθ τον αρικμό τιμολογίου 73.33.02 του ΑΣΟΕ. 
 
73.33.02: 187,69τ.μ.(ιςόγειο)  
73.33.02: 106,52τ.μ.(υπόγειο)  
 
 ΕΡΓΑΙΑ(25) Σοποκζτθςθ νζων κεραμικϊν πλακιδίων ςτθν εςωτερικι πλευρά του ιςογείου τθσ 
πτζρυγασ Β (ςτουσ τοίχουσ των νζων w.c.). Οι εργαςίεσ γίνονται ςφμφωνα με τον αρικμό 
τιμολογίου 73.31.03 του ΑΣΟΕ. 
 
73.31.03: 162,92τ.μ.  
 
  ΕΡΓΑΙΑ(26) Ανζγερςθ νζων τοίχων από δφο κατθγορίεσ γυψοςανιδϊνα) κοινζσ, ςφμφωνα με 
τον αρικμό τιμολογίου 78.05.01 του ΑΣΟΕ και β) ανκυγρζσ (για τα μπάνια) ςφμφωνα με τον 
αρικμό τιμολογίου 78.05.04 του ΑΣΟΕ. 
(ανκυγρζσ:11,66τ.μ. x 2)=23,33τ.μ. 
 (κοινζσ:96,66τ.μ. x 2) =108,32 τ.μ. 
 
78.05.01: 108,32τ.μ.  
78.05.04: 23,33τ.μ.  
 
 ΕΡΓΑΙΑ(27) Μεταλλικόσ ςκελετόσ των νζων τοιχοπεταςμάτων από γυψοςανίδα ςτθν εςωτερικι 
πλευρά του ιςογείου τθσ πτζρυγασ Β, ςφμφωνα με τον αρικμό τιμολογίου 61.31 του ΑΣΟΕ. 
 (108,32τ.μ. x 1k.g./τ.μ.=108,32k.g.) 
 
61.31: 108,2 k.g.  
 
ΕΡΓΑΙΑ(28) Νζα γωνιόκρανα προςταςίασ ακμϊν των νζων τοιχοπεταςμάτων από γυψοςανίδα 
ςτθν εςωτερικι πλευρά του ιςογείου τθσ πτζρυγασ Β, ςφμφωνα με τον αρικμό τιμολογίου 61.12 
του ΑΣΟΕ. 
61.12: 24,00μ. 
 
ΕΡΓΑΙΑ(29) Αποξιλωςθ όλων των παλαιϊν κυρϊν και παρακφρων ξφλινων ι ςιδθρϊν. 
Κοςτολόγθςθ με βάςθ τον αρικμό τιμολογίου 22.45 του ΑΣΟΕ. Κατόπιν τα προϊόντα κακαιρζςεων 
κα φορτοεκφορτωκοφν με μθχανικά μζςα ςφμφωνα με τον αρικμό τιμολογίου 20.30 του ΑΣΟΕ. 
 48,13τ.μ.(ιςόγειο πόρτεσ) 
6,66τ.μ.(υπόγειο πόρτεσ) 
17,72τ.μ.(ιςόγειο παράκυρα) 
 4,73τ.μ.(υπόγειο παράκυρα) 
 
22.45: 77,24τ.μ.  
20.30: 13,90κ.μ.  
 
ΕΡΓΑΙΑ(30) Σοποκζτθςθ νζων ξφλινων δρομικϊν ταμπλαδωτϊν κυρϊν ςε όλθ τθν πτζρυγα Β. 
Κοςτολόγθςθ με βάςθ τον αρικμό τιμολογίου 54.40.01 του ΑΣΟΕ. 
(εμβαδό πορτϊν ιςογείου=32,33 τ.μ.) 
(εμβαδό πορτϊν υπογείου=6,66τ.μ.) 
54.40.01: 38,99τ.μ.  
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ΕΡΓΑΙΑ(31) Σοποκζτθςθ νζων δρομικϊν καςϊν ςτισ νζεσ ξφλινεσ κφρεσ. Κοςτολόγθςθ με βάςθ 
τον αρικμό τιμολογίου 54.86 του ΑΣΟΕ. 
(μικοσ καςϊν πορτϊν ιςογείου= 87,68μ.) 
(μικοσ καςϊν πορτϊν υπογείου=15,28μ.) 
(87,68μ.+15,28μ.=102,96μ.) 
54.86: 102,96μ.  
 
ΕΡΓΑΙΑ(32) Προετοιμαςία για τον χρωματιςμό και χρωματιςμόσ των νζων ξφλινων κυρϊν ςε όλθ 
τθν πτζρυγα Β. Κοςτολόγθςθ με βάςθ τον αρικμό τιμολογίου 77.71.03 του ΑΣΟΕ. 
77.71.03: 77,98τ.μ.  
 
 ΕΡΓΑΙΑ(33) Σοποκζτθςθ νζων ξφλινων παρακφρων και εξωφφλλων ςε όλθ τθν πτζρυγα Β. 
Κοςτολόγθςθ με βάςθ τουσ αρικμοφσ τιμολογίου 54.27 και 54.35 του ΑΣΟΕ. 
(εμβαδό παρακφρων ιςογείου=19,22τ.μ.) 
(εμβαδό παρακφρων υπογείου=4,73τ.μ.) 
(19,22+4,73=23,95τ.μ.)   
54.27: 23,95τ.μ. x 245,00€/τ.μ.= 5.867,75€ 
  54.35: 23,95τ.μ. x 168,00€/τ.μ.= 4.023,60€ 
 
ΕΡΓΑΙΑ(34) Σοποκζτθςθ νζων δρομικϊν καςϊν ςτισ νζα ξφλινα παράκυρα. Κοςτολόγθςθ με 
βάςθ τον αρικμό τιμολογίου 54.86 του ΑΣΟΕ. 
(μικοσ καςϊν παρακφρων ιςογείου=60,84μ.) 
(μικοσ καςϊν παρακφρων υπογείου=16,82μ.) 
 (16,82+60,84=77,66μ.) 
 
54.86:77,66μ.  
 
ΕΡΓΑΙΑ(35) Προετοιμαςία για τον χρωματιςμό και χρωματιςμόσ των νζων ξφλινων παρακφρων-
εξωφφλλων ςε όλθ τθν πτζρυγα Β. Κοςτολόγθςθ με βάςθ τον αρικμό τιμολογίου 77.71.03 του 
ΑΣΟΕ. 
 
77.71.03: 47,90τ.μ.(εξώφυλλα)  
77.71.03: 3,00τ.μ.(υαλοςτάςια)  
 
ΕΡΓΑΙΑ(36) Εγκατάςταςθ νζων διπλϊν κερμομονωτικϊν-θχομονωτικϊν-ανακλαςτικϊν 
υαλοπινάκων ςτα νζα εξωτερικά παράκυρα. Κοςτολόγθςθ με βάςθ τον αρικμό τιμολογίου 
76.27.03 του ΑΣΟΕ. 
 
76.27.03: 23,95τ.μ.  
 
ΕΡΓΑΙΑ(37) Σοποκζτθςθ νζων κινθτϊν ςιτϊν αεριςμοφ ςτα νζα εξωτερικά κουφϊματα. 
Κοςτολόγθςθ με βάςθ τον αρικμό τιμολογίου 65.25 του ΑΣΟΕ. 
 
65.25 : 62,94τ.μ.  
 
ΕΡΓΑΙΑ(38)  Σοποκζτθςθ νζων εντοιχιςμζνων ντουλαπϊν ςτα κελιά. υνολικά κα τοποκετθκοφν 
τζςςερισ δίφυλλεσ ντουλάπεσ, οκτϊ τετράφυλλεσ ντουλάπεσ και μία πεντάφυλλθ ντουλάπα. 
21,44τ.μ. 
16,12τ.μ   
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4.3 ΘΛΕΚΣΡΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 

4.3.1 ΕΡΓΑΙΕ ΤΔΡΕΤΘ 

 
1. Βάνα ορειχάλκινθ ςφαιρικι βαρζωσ τφπου διαμζτρου 1" 
2. ωλινα υδρεφςεωσ εφκαμπτθ από δικτυωμζνο πολυαικυλαίνιο ονομ. πιζςεωσ 10 atm 

διαμ. 22 Χ 3,0χλςτ. 
3. ωλινα υδρεφςεωσ εφκαμπτθ από δικτυωμζνο πολυαικυλαίνιο ονομ. πιζςεωσ 10 atm 

διαμ. 28 Χ 3,0χλςτ. 
4. ωλθνϊςεισ κερμοφ - ψυχροφ νεροφ ντουη  ι  νιπτιρα  ι  νεροχφτθ κουηίνασ  ι  

πλυντθρίου ι  κερμοςίφωνα 
5. ωλθνϊςεισ ψυχροφ νεροφ λεκάνθσ ι κρουνοφ εκροισ 

 

4.3.2 ΕΡΓΑΙΕ ΑΠΟΧΕΣΕΤΘ 

 
1. ωλινασ PVC  6 atm Φ 100 mm 
2. ωλινασ PVC για υπόγεια μεταφορά ομβρίων ι λυμάτων διαμζτρου 110mm 
3. Διάταξθ κακαριςμοφ δικτφου αποχ. με τάπα ζωσ Φ 140 mm 
4. Πλαςτικι κεφαλι ςωλινα αεριςμοφ ζωσ Φ 125 mm 
5. ωλθνϊςεισ αποχετεφςεωσ λουτροφ ι  WC από πλαςτικι ςωλινα πλιρεισ 
6. Φρεάτιο επιςκζψεωσ δικτφου αποχετεφςεωσ βάκουσ ζωσ 0,50m 50cm X 50cm 
7. Χυτοςιδθρά καλφμματα φρεατίων, ςχάρεσ υπονόμων, ςίφωνεσ φρεατίων υδροςυλλογισ 

και κάκε χυτοςιδθρό αντικείμενο, πλθν βακμίδων, πλιρωσ τοποκετθμζνα 
 

4.3.3 ΕΡΓΑΙΕ ΘΛΕΚΣΡΙΚΑ ΙΧΤΡΩΝ ΡΕΤΜΑΣΩΝ 

 

1. ωλινασ θλεκτρικϊν γραμμϊν πλαςτικόσ ευκφσ ι ςπιράλ 16mm 

2. ωλινασ θλεκτρικϊν γραμμϊν πλαςτικόσ ευκφσ ι ςπιράλ 23mm 

3. ωλινασ θλεκτρικϊν γραμμϊν πλαςτικόσ ευκφσ ι ςπιράλ 29mm 

4. Πλαςτικόσ ςωλινασ βαρζωσ τφπου ενδεικτικοφ τφπου contur εξωτερικισ τοποκζτθςθσ 
Φ16 

5. Κυτίο διακλαδϊςεωσ Πλαςτικό Φ100Χ100mm 

6. Κυτίο διακλαδϊςεωσ πλαςτ. ι μεταλλ. 4 εξόδων Φ80mm διαςωλ. Φ16 ι Φ23mm 

7. Κυτίο διακλαδϊςεωσ καλωδίων τφπου ΝΤΤ ι ΝΤΜ διαςτάςεων 80Χ80mm γιά 
αγωγοφσ διατομισ ζωσ 6mm 26 εξόδων 

8. Κανάλι ενδεικτικοφ τφπου Legrand DLP100Χ50 mm 

9. Κανάλι πλαςτικό 30Χ20mm 

10. Αγωγόσ τφπου ΝΤΑ Μονόκλωνοσ διατομισ1,5mm2 

11. Αγωγόσ τφπου ΝΤΑ Μονόκλωνοσ διατομισ2,5mm2 

12. Καλϊδιο τφπουΝΤΜ Σριπολικό Διατομισ3Χ1,5mm2 

13. Καλϊδιο τφπου ΝΤΜ πεπλατυςμζνθσ μορφισ (πλακζ) διατομισ: 3Χ1,5mm2 

14. Καλϊδιο τφπου ΝΤΜ Σετραπολικό Διατομισ 4Χ1,5mm2 

15. Καλϊδιο τφπου ΝΤΜ Πενταπολικό Διατομισ 5Χ1,5mm2 

16. Καλϊδιο τφπου ΝΤΜ Σριπολικό Διατομισ 3Χ2,5mm2 
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17. Καλϊδιο τφπου ΝΤΜ Σριπολικό Διατομισ 3Χ4mm2 

18. Καλϊδιο τφπου NYY ορατό  ι εντοιχιςμζνο Πενταπολικό διατομισ 5Χ10mm2 
 
 

4.3.4 ΕΡΓΑΙΕ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ 

 

1. Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα ψφξθσ - κζρμανςθσ INVERTER 18.000 BTU. Μόνο υποδομι 
ςωλθνϊςεων και καλωδιϊςεων. 

2. Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα ψφξθσ - κζρμανςθσ INVERTER 12.000 BTU. Μόνο υποδομι 
ςωλθνϊςεων και καλωδιϊςεων. 
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