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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

 
 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες 

θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που 
ορίζονται στη διακήρυξη. 

1.2 Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης 
εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του 
υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται: 

1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του 
έργου, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και 
των υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου. 

1.2.2 "Κάθε δαπάνη"γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για 
την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή 
διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί που να έχει σχέση µε το είδος και την απόδοση 
των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως 
και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων. 

1.3 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή 
διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο 
περιεχόµενο των τιµών του παρόντος Τιµολογίου. 

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, 
ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]  

Ρητά καθορίζεται ότι στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί 

φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και 

εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

Τελωνειακής Νοµοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα 

εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να 

εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε 

ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές 
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και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους 

ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής 

έµµεσα ή άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε 

είδους µεταφορικών µέσων.  

1.3.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων 
και βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, 
µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις 
σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός 
των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα 
άρθρα του Τιµολογίου.  

Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία 
µεταφορικών µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών 
και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη 
των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς 
όρους δηµοπράτησης. 

1.3.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και 
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που 
καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας 
(αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), 
νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται 
κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως 
προσωπικού (επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων 
εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, 
τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την 
κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης 
γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης 
ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, 
σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και 
αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες 
αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα 
µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Ορους. 

1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία 
εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων 
και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε 
κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους 
δηµοπράτησης. 

1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής σκυροδέµατος, και 
προκατασκευασµένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωµάτωση στο έργο) 
στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

 
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η 
κατασκευή των υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η 
εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές 
δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών 
στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους 
στο Εργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των 
εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από 
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σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό 
αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς 
όρους.  
 
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων 
έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

(α)  Οταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από 
το ∆ηµόσιο 

(β)  Οταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, 
αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του 
συγκεκριµένου έργου. 

 
1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις µεταφορές, τα 

µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές 
ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
του Εργου. 

 

1.3.9 Οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων 
εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της 
αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης 
ρεµάτων, ποταµών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των 
έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους 
(εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική 
παραλαβή τους.  

1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των 
πάσης φύσεως "δοκιµαστικών τµηµάτων"που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία 
υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.) 

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 
µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται 
για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, 
στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η 
συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι 
αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και 
λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του 
έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η 
αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Εργο.  

Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που 
διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη 
αιτία. 
 

1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, 
µηχανηµάτων κ.λπ. 

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

(α)  σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα  
(β)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους 

για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.),  
(γ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,  
(δ)  στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 

(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα 
ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε 
άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου  
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(ε) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 
έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και 
υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

 
1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη 
των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής 
(όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο 
ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών 
σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών. 

 

Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του 
έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, 
υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), 
καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του 
Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-
ΦΑΥ). 

1.3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που 
απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους 
µε τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων 
κατ’ αντιπαράσταση µε επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως 
επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν στην 
Υπηρεσία προς έλεγχο. 

1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων 
(όταν αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης 
κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε". 

1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει 
δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και 
των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων 
και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο και τα 
υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά 
στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του 
έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα 
εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, µετά το τέλος των 
εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές 
κατασκευές και όπως στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και 
ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών. 

1.3.20 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας 
στα διάφορα τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα 
απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη 
επιµέτρηση αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των 
προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων 
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει 
έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.3.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι 
αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων 
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού 
του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων 
µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
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1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης 
σκυροδεµάτων, µελέτες ικριωµάτων κλπ. 

1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις 
αρµόδιες Αρχές, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.25 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την 
εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Εργο µέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως 
αυτά καθορίζονται στις σχετικές µελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός 
αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.26 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και 
γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Έργου. 

1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή. 

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

 
  
1.4 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών 

Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης 
φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του 
Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, 
προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή 
έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των 
εργασιών. 

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

τοις εκατό (28%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των 
τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
 

1.5  Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 

 
 
2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 
2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  
2.1.1 Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων 

µελετών είτε βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων βάσει αυτών 
επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων 
εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζοµένων ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την 
κρίση της, προκειµένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών 
στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του 
δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την 
υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας κάθε 
εργασίας, επιµετρούµενης ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί 
την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν 
Περιγραφικό Τιµολόγιο. 
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2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και 
ο τρόπος πληρωµής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των 
παρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους εργασιών του παρόντος 
Τιµολογίου.  

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

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

 
2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 
Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα 
 

• Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά 
εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.  

• Ως "γαίες και ηµίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαµµώδη ή 
αµµοχαλικώδη υλικά, καθώς και µίγµατα αυτών, οι µάργες, τα µετρίως 
τσιµεντωµένα (cemented) αµµοχάλικα, ο µαλακός, κατακερµατισµένος ή 
αποσαθρωµένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν 
αποτελεσµατικά µε συνήθη εκσκαπτικά µηχανήµατα (εκσκαφείς ή προωθητές), 
χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισµού. 

• Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί 
εάν δεν χαλαρωθεί προηγουµένως µε εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή 
κρουστικό εξοπλισµό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του 
"βράχου"περιλαµβάνονται και µεµονωµένοι ογκόλιθοι µεγέθους πάνω από 0,50 
m3. 

• Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συµπαγείς σκληροί 
βραχώδεις σχηµατισµοί από πυριγενή πετρώµατα και οι ισχυρώς τσιµεντωµένες 
κροκάλες ή αµµοχάλικα, θλιπτικής αντοχής µεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή 
των σχηµατισµών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναµοχλέυονται µε το ripper των 
προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι 
µειωµένη) 

 
2.2.2  ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά) να προµηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετηµένα και έτοιµα προς 
λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 
Χειρολαβές 
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις 

ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα 
κλειδώµατος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. 

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

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα στερέωσης 
(µέσα), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβής και αντίκρισµα στο πλαίσιο ή στο άλλο 
φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 
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- Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή 
χαλύβδινες ή πλαστικές µε κλειδαριά ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος  

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες 
πυρασφάλειας 

- Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

- Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα (ντίζα) 
που ασφαλίζει επάνω - κάτω µέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα (πλαίσιο - 
φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 

Μηχανισµοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

- Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής 
θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω µέρος της θύρας. 

- Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

- Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση 

- Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ. 

- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερµαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

- Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων θυρών ασφαλείας, 
µε Master Key 

- Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου 

- Μηχανισµοί αυτόµατων θυρών, µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα, µε ηλεκτρονική 
µονάδα ελέγχού, µε συσκευή µικροκυµάτων 

 
Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύµφωνα 
µε τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείµενες "περί ∆ηµοσίων 
Εργων"διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος 
Τιµολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαµβάνεται στην τιµή του κάθε είδους κουφώµατος. 

 
 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή σε 
µέτρα µήκους (m) γραµµικών στοιχείων συγκεκριµένων διαστάσεων, πλήρως 
περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού. Από τις επιµετρούµενες επιφάνειες αφαιρείται 
κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα γραµµικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν 
χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού.  

Η εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική 
προστασία των σιδηρών επιφανειών επιµετράται ανά kg βάρους των σιδηρών 
κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές 
επιµετρούνται σύµφωνα µε τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα 
πληρώνονται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη 
χρωµατισµών.  
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Οι τιµές µονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην 
ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη 
δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 

 
Οι τιµές µονάδος όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου 
αναφέρονται σε πραγµατική χρωµατιζόµενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι τιµές για χρωµατισµούς που εκτελούνται σε ύψος µεγαλύτερο, 
καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία έχουν εφαρµογή 
όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωµάτων.  
 
Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των χρωµάτων, 
οι δοκιµαστικές βαφές για έγκριση των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά 
ικριώµατα τα οποία θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες εργατοτεχνικού 
προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. 
στοιχείων κουφωµάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται. 

 
Όταν πρόκεται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ ολοκλήρου, 
η επιµετρούµενη επιφάνεια των χρωµατισµών υπολογίζεται ως το γινόµενο της απλής 
συµβατικής επιφάνειας κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει των εξωτερικών 
διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαµβανόµενης από µεταλλική θύρα 
ή κιγκλίδωµα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συµβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται 
παρακάτω: 

 
α/α 

Είδος Συντελεστής 

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

 
 
 

2,30 
2,70 
3,00 

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

 
 
 

1,90 
2,30 
2,60 

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

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

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

 
3,70 

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

 
2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 
α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα 
β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές 
γ) χωρίς επένδύση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά) 
δ) µε κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 
2,80 
2,00 
1,00 
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α/α 
Είδος Συντελεστής 

1,60 
7. Προπετάσµατα σιδηρά : 

α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα 
β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα 
γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας) 

 
2,50 
1,00 
1,60 

8. Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά : 
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 
β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 
1,00 
1,50 

9. Θερµαντικά σώµατα : 
Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των 
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής 
των θερµαντικών σωµάτων 

 

 
 
 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Τα συνήθη µάρµαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα 
ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα: 

 
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

 
1 Πεντέλης Λευκό 
2 Κοκκιναρά Τεφρόν 
3 Κοζάνης Λευκό 
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 
6 Μαραθώνα Γκρί 
7 Νάξου Λευκό 
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – µελανό 
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – µελανό 

10 Βέροιας Λευκό 
11 Θάσου Λευκό 
12 Πηλίου Λευκό 

 
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

 
1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 
2 Αµαρύνθου Ερυθρότεφρο 
3 ∆οµβραϊνης Θηβών Μπεζ 
4 ∆οµβραϊνης Θηβών Κίτρινο 
5 ∆οµβραϊνης Θηβών Ερυθρό 
6 Στύρων Πράσινο 
7 Λάρισας Πράσινο 
8 Ιωαννίνων Μπεζ 
9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωµο 
11 ∆ιονύσου Χιονόλευκο 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

 
1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 
2 Χίου Τεφρό 
3 Χίου Κίτρινο 
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4 Τήνου Πράσινο 
5 Ρόδου Μπεζ 
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 
7 Βυτίνας Μαύρο 
8 Μάνης Ερυθρό 
9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωµο 
12 Τρίπολης Γκρι µε λευκές φέτες 
13 Σαλαµίνας Γκρι ή πολύχρωµο 
14 Αράχωβας καφέ 

 
2.  Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η στίλβωση 

αυτών (νερόλουστρο) 
3.  Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε λευκό 

τσιµέντο. 
 

2.2.5.  ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ. 
 

Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλουµινίου) τοίχων και 
ψευδοροφών τιµολογούνται µε τα άρθρα 61.30 και 61.31.  
 
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσµατος 
σε έτοιµο σκελετό τιµολογείται µε το άρθρο 78.05. 
 
Οι εργασίες κατασκευής καµπύλων τοιχοπετασµάτων αποζηµιώνονται 
επιπλέον και µε την πρόσθετη τιµή του άρθρου 78.12. 
 
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιµο 
σκελετό αποζηµιώνονται, µαζί µε τις εργασίες αλλουµινίου, µε το άρθρο 78.34 
και στην περίπτωση µη επίπεδης µε το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης 
γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόµενο στα παραπάνω 
άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιµές προσαρµόζονται αναλογικά µε τις τιµές του 
άρθρου 61.30. 
 

 Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάµβακα, η αποζηµίωσή του 
τιµολογείται µε το άρθρο 79.55. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
Α.  Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] 

παραπλέυρως της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν 
συµπεριλαµβάνουν την δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά 
περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

 
 Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του 

µεταφορικού έργου, µε βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες 
εκτέλεσης του έργου. 

 
 Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου 

καθορίζονται οι ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m3.km 
 

Σε αστικές περιοχές   
 - απόσταση < 5 km 0,28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

Εκτός πόλεως   
 · οδοί καλής βατότητας   
 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας   
 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί   
 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  
Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη 
αναµονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 
εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, µικρής 
κλίµακας εκσκαφές) 

0,03 

 
 

Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του 
αστερίσκου [*] των άρθρων του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι 
εργασίες επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m3), κατά τον τρόπο που 
καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  
 
Σε καµµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή 
οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα 
επιµετρούµενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο 
άρθρο. 
 
Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν 
τιµολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων που 
επισηµαίνονται µε [*], και αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε 
καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη 
αναθεώρηση του µεταφορικού έργου). 

 
Β. Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση 

[**] παρατίθεται η τιµή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) 
και τα βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά 
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χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωµατουµένων υλικών, έναντι αυτών 
που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα 
προσαρµόζει ανάλογα τις τιµές εφαρµογής (περιπτώσεις ξυλείας, 
καραµικών πλακιδίων και µαρµάρων διαφόρων κατηγοριών και 
ποιοτήτων). 

 
Γ.      Η δαπάνη του µεταφορικού έργου στις περιπτώσεις των άρθρων 

22.15.01,22.10.01,20.02 και 20.05.01 ,έχουν υπολογιστεί για συνολική 
απόσταση 47χλµ, ήτοι 2χλµ σε αστική περιοχή και 45χλµ εκτός πόλεως 
σε δρόµους καλής βατότητας (σύνολο 9,11€ / µ3). Η απόσταση αυτή 
αντιστοιχεί στη απόσταση µεταξύ του έργου και του πλησιέστερου 
ΑΕΚΚ. 

         Σε περίπτωση που κατά την κατασκευή του έργου υπάρξει πλησιέστερο  
στο έργο ΑΕΚΚ οι τιµές των παραπάνω άρθρων θα αναπροσαρµοστούν 
ως προς το µεταφορικό έργο. 

 
 

ΟΜΑ∆Α 1 – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ –ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 
 
Α.Τ.1.1 

 
10.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. 

 

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεµφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, 
χαλίκων, άµµου, αµµοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, 
επί οποιουδήποτε τροχοφόρου µεταφορικού µέσου ή ζώου. 

 

 

10.01.01 Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1101 

 

Τιµή ανά τόνο (ton) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΛΕΠΤΑ 

 (Αριθµητικώς): 13,50 
 

   

 

Α.Τ.1.2 

10.04 Μεταφορά υλικών µε µονότροχο 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1127 
 
Μεταφορά µε µονότροχο ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάµετρο 
αποστάσεως. 

 
 Τιµή ανά τόνο και δεκάµετρο (ton x 10 m) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ ΕΥΡΩ 
 (Αριθµητικώς): 2,00 
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Α.Τ.1.3 

 
10.01.02  Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1104 

Τιµή ανά τόνο (ton) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
ΛΕΠΤΑ 

 (Αριθµητικώς): 1,65 
 
 

 

Α.Τ.1.4 

 
10.07  Μεταφορές µε αυτοκίνητο  

Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως. 

Τιµή ανά τονοχιλιόµετρο (ton.km) 

 

 
10.07.01  ∆ια µέσου οδών καλής βατότητας 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136 

 

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθµητικώς): 0,35 

 

 

Α.Τ.1.5 

 

20.01  Εκθάµνωση εδάφους  

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2101  
 
Εκθάµνωση εδάφους µε την αποκόµιση και συσσώρευση των προϊόντων στις 
θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισµός, 
εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών" 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο εκθάµνωσης (m2) 

 

               20.01.01  µε δενδρύλια περιµέτρου κορµού µέχρι 0,25 m 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
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ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθµητικώς): 4,50 

 

 

 

Α.Τ.1.6 

 

20.30  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171 
 

Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί αυτοκινήτου προς µεταφορά πάσης 
φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, µε την σταλία του 
αυτοκινήτου. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος.  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
 (Αριθµητικώς): 0,90 
 

Α.Τ.1.7 

22.04  Καθαιρέσεις πλινθοδοµών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2222 
 
Καθαίρεση πλινθοδοµών κάθε είδους. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως 
απαιτούµενα ικριώµατα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των 
προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-
01 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε εργαλεία χειρός". 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως.  

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 
ΛΕΠΤΑ 

 (Αριθµητικώς): 15,70 
 

Α.Τ.1.8 

22.15  Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα.  
 
Καθαίρεση και τεµαχισµός στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα όλων 
των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας, µε διατήρηση 
του υπολοίπου δοµήµατος άθικτου. 
 
Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και 
εργαλείων, των µέσων κοπής του οπλισµού (µε τα σχετικά αναλώσιµα), των 
ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο 
τεµαχισµός των ευµεγέθων στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά τους στις 
θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις 
στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα". 
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22.15.01  Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 

 

Εφαρµογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης µε χρήση υδραυλικής σφύρας 
σε συνδυασµό ή µη µε πιστολέτα πεπιεσµένου αέρα και συναφή 
εξοπλισµό.  

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ 
ΛΕΠΤΑ 

 (Αριθµητικώς): 65,11 
 

 

Α.Τ.1.9 

22.10  Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα 
 

Καθαίρεση και τεµαχισµός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα όλων των 
κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας, µε διατήρηση του 
υπολοίπου δοµήµατος άθικτου. 
 
Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και 
εργαλείων, των ικριωµάτων  και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των 
προϊόντων, ο τεµαχισµός των ευµεγέθων στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά 
τους στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ   15-02-01-01 
"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα". 
 
 

22.10.01  Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισµού 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 

 

Εφαρµογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης µε χρήση υδραυλικής σφύρας 
σε συνδυασµό ή µη µε πιστολέτα πεπιεσµένου αέρα και συναφή 
εξοπλισµό.  

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ 
ΛΕΠΤΑ 

 (Αριθµητικώς): 37,11 
 

 

22.20  Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  
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Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους 
(τσιµέντου, µαρµάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών, 
σχιστολίθου, κλπ), µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το 
εδάφος, µε την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

Α.Τ.1.10 

 
 

22.20.01  Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθµητικώς): 7,90 

 
 
 

Α.Τ.1.11 

22.21  Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  
 

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραµεικών κλπ), καθώς 
και πλακών µαρµάρου οποιουδήποτε πάχους, µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε 
οποιοδήποτε ύψος. Συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη των απαιτουµένων ικριωµάτων 
και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 
 

22.21.01  Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2238 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΛΕΠΤΑ 

 (Αριθµητικώς): 4,50 
 

 

Α.Τ.1.12 

ΣΧΕΤ 22.20.01 Καθαίρεση υποδοµών και ειδών υγιεινής 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236 
Καθαίρεση παντός τύπου υποδοµών ύδρευσης αποχέτευσης και ειδών υγιεινής 
χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων προϊόντων. Επίσης µαζί 
µε τις υποδοµές θα έχουµε  καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 
οποιουδήποτε πάχους (τσιµέντου, µαρµάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, 
µωσαϊκού, κεραµικών, σχιστόλιθου, κλπ.), µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε 
οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, µε την συσσώρευση των προϊόντων 
καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
.  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθµητικώς): 5,60 
 

 

Α.Τ.1.13 

22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  
 

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαµβάνεται η αφαίρεση 
των φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από 
τα σιδηρά στηρίγµατα (τζινέτια) µε προσοχή για την επαναχρησιµοποίησή του, και η 
µεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.  

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ακροτάτου περιγράµµατος τετραξύλου ή πλαισίου  

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ 
ΛΕΠΤΑ 

 (Αριθµητικώς): 16,80 
 

 

 

 

Α.Τ.1.14 

 

22.52  Αποξήλωση µεταλλικών φύλλων επιστέγασης 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  
 

Αποξήλωση µεταλλικών φύλλων επιστέγασης από λαµαρίνα, επίπεδη ή αυλακωτή, 
απλή ή µε µόνωση, µε τις αντίστοιχες τεγίδες, σε οποιαδήποτε στάθµη από το 
έδαφος, µε την καταβίβαση και διαλογή των υλικών, την συσσώρευση των 
αχρήστων υλικών προς φόρτωση, την ταξινόµηση χρησίµων υλικών και την 
µεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθµητικώς): 2,60 
 

Α.Τ.1.15 

22.53  Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  
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Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συµπεριλαµβανοµένου του σκελετου 
ανάρτησής τους και του µονωτικού υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, µε την 
µεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση.  
 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθµητικώς): 5,60 
 

Α.Τ.1.16 

22.55  Καθαίρεση µεταλλικού φέροντος οργανισµού στέγης 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6102  
 

Καθαίρεση µεταλλικού φέροντος οργανισµού στέγης (τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά 
κάθε τύπου), σε οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, µε 
αποσυναρµολόγηση ή/και κοπή. Συµπεριλαµβάνονται τα απαιτούµενα ικριώµατα και 
η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-02-02 "Καθαιρέσεις µεταλλικών κατασκευών µε θερµικές 
µεθόδους". 

 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών.  

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθµητικώς): 0,45 

 

 

Α.Τ.1.17 

 

22.56  Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6102  
 

Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε 
οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, µε µηχανικές ή θερµικές µεθόδους. 
Συµπεριλαµβάνονται τα απαιτούµενα ικριώµατα και η συσσώρευση των προϊόντων 
προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-02-02 
"Καθαιρέσεις µεταλλικών κατασκευών µε θερµικές µεθόδους". 

 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθµητικώς): 0,35 
 

Α.Τ.1.18 
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20.05  Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων  
 

Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, πλάτους βάσεως έως 
3,00 m ή µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος 
µέχρι 2,00 m από το χαµηλότερο χείλος της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός 
ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε 
εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των 
προϊόντων, την µόρφωση των παρειών και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία 
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την 
ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων" 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων 
εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση.  Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά 
την εκσκαφή.  
 
 

20.05.01  σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 

 (Αριθµητικώς): 13,61 
 

 
 
 
 

Α.Τ.1.19 

 
20.02  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων 

κλπ χώρων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112  
 

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

 

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ 
ΛΕΠΤΑ 

 (Αριθµητικώς): 11,91 
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Α.Τ.1.20 

20.20  Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162  
 

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατοµείου (αδρανή 
οδοστρωσίας, λιθοσυντρίµατα, σκύρα κλπ). Περιλαµβάνονται η προµήθεια και 
µεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες µεταφορές εντός της 
κάτοψης του κτιρίου µε ή χωρίς µηχανικά µέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η 
διαβροχή και η συµπύκνωση µε οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή 
δονητικές πλάκες. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου, µε την µεταφορά του θραυστού 
υλικού από οποιαδήποτε απόσταση.  Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά 
την επίχωση.  
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ  

 (Αριθµητικώς): 18,00 
 
 
 

 

Α.Τ.1.21 

 

32.01 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 
µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού  

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

 

01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος",  

01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",  

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",  

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος",  

01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",  

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

 

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

 

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

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

 Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 
τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του 
σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών 
πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη 
συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

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

 
δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων 

µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, 
στησίµατος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, 
φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση 
σκυροδέτησης.  

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

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

 
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, 
σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις  
 
 
32.01.04 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20  

 
Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3214  

  
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  
 (Αριθµητικώς): 90,00  

 
Α.Τ.1.22 

 
32.01.05 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25  

 
Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3215  
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Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
 (Αριθµητικώς): 95,00  

 
Α.Τ.1.23 

38.03  Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816  
 

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων, 
στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιµάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθµη από το 
έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθµένα του ξυλοτύπου µέχρι +4,00 m από το 
υποκείµενο δάπέδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 
"Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)". 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των 
χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία 
αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που 
χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του. 
 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 
ΛΕΠΤΑ 

 (Αριθµητικώς): 15,70  
 

 

Α.Τ.1.24 

38.20  Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος 
 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, 
µορφής διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και 
διαµόρφωσης σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε 
οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση 
εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων 
κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών 
Πινάκων Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη 
µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισµού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν 
λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα 
επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό 
βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση 
των οπλισµών. 
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Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον 
πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση 
δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου. 

 

Ονοµ.  
διάµετρος 

(mm)  

Πεδίο εφαρµογής 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm 2) 

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  
(kg/m)  

Ράβδο
ι 

Κουλούρες και 
ευθυγραµµισµέν
α προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0  √  √  19,6 0,154 
5,5  √  √  23,8 0,187 
6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222 
6,5  √  √  33,2 0,260 
7,0  √  √  38,5 0,302 
7,5  √  √  44,2 0,347 
8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395 

10,0 √  √  √ 78,5 0,617 
12,0 √  √  √ 113 0,888 
14,0 √  √  √ 154 1,21 
16,0 √  √  √ 201 1,58 
18,0 √     254 2,00 
20,0 √     314 2,47 
22,0 √     380 2,98 
25,0 √     491 3,85 
28,0 √     616 4,83 
32,0 √     804 6,31 
40,0 √     1257 9,86 

 
Στις επιµετρούµενες ποσότητςσ, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, 
διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα 
ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  

• Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  

• Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 
συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή 
αυτών. 

• Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από 
το δάπεδο εργασίας.  

• Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 

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

 

38.20.03 ∆οµικά πλέγµατα B500C  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ 
 (Αριθµητικώς): 1,01  

 

Α.Τ.1.25 

 

38.20  Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος 
 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, 
µορφής διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και 
διαµόρφωσης σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε 
οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση 
εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων 
κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών 
Πινάκων Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη 
µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισµού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν 
λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα 
επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό 
βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση 
των οπλισµών. 
 
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον 
πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση 
δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου. 

 

Ονοµ.  
διάµετρος 

(mm)  

Πεδίο εφαρµογής 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm 2) 

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  
(kg/m)  

Ράβδο
ι 

Κουλούρες και 
ευθυγραµµισµέν
α προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0  √  √  19,6 0,154 
5,5  √  √  23,8 0,187 
6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222 
6,5  √  √  33,2 0,260 
7,0  √  √  38,5 0,302 
7,5  √  √  44,2 0,347 
8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395 

10,0 √  √  √ 78,5 0,617 
12,0 √  √  √ 113 0,888 
14,0 √  √  √ 154 1,21 
16,0 √  √  √ 201 1,58 
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Ονοµ.  
διάµετρος 

(mm)  

Πεδίο εφαρµογής 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm 2) 

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  
(kg/m)  

Ράβδο
ι 

Κουλούρες και 
ευθυγραµµισµέν
α προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
18,0 √     254 2,00 
20,0 √     314 2,47 
22,0 √     380 2,98 
25,0 √     491 3,85 
28,0 √     616 4,83 
32,0 √     804 6,31 
40,0 √     1257 9,86 

 
Στις επιµετρούµενες ποσότητςσ, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, 
διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα 
ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  

• Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  

• Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 
συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή 
αυτών. 

• Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από 
το δάπεδο εργασίας.  

• Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 

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

 

 

38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθµητικώς): 1,07 

 

ΟΜΑ∆Α 2 –  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ& ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
 

 

Α.Τ.2.1 

 



 26

46.10 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm 
 
Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε 
οποιαδήποτε θέση και στάθµη του έργου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος 
παραδιδόµενο σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί 
τόπου.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.   
 

46.10.02  Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι) 

  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4662.1 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 (Αριθµητικώς): 22,50 
 

 

Α.Τ.2.2 

49.01  ∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213 
 
Κατασκευή γραµµικών διαζωµάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων 
πληρώσεως µε σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισµό B500C (µέχρι 
4Φ12 µε συνδετήρες Φ8/10), διατοµής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας.  
 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες 
µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η εργασία 
κατασκευής και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα 
υλικών.  
 
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωµάτων µεγαλύτερης διατοµής, η τιµή του 
παρόντος άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά µε βάση εµβαδόν (Εµβ / 0,06 m2), 
όταν σε προβλέπεται οπλισµός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιµολογείται µε βάση το 
άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
 

49.01.01 Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) δροµικών τοίχων  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ 
ΛΕΠΤΑ 

 (Αριθµητικώς): 16,80 
 

 

 

Α.Τ.2.3 
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72.65 Επιστέγαση µε πετάσµατα τύπου sandwich από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε 
πλήρωση πολυουρεθάνης 

 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401 
 
Επιστέγαση µε θερµοµονωτικό πέτασµα (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", από 
γαλβανισµένη λαµαρίνα προβαµµένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή 
αυλακωτή (στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά), και ενδιάµεσα µε θερµοµονωτικό 
υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), µε τις προβλεπόµενες από 
την µελέτη απαιτήσεις ηχοµόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε 
την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις µε µεταλλικά φύλλα αυτοφερόµενα". 
 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών, εξαρτηµάτων και ειδικών τεµαχίων επί 
τοπου του έργου, ο απαιτούµενος ανυψωτικός εξοπλισµός και  ικριώµατα και 
εργασία  τοποθέτησης και στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες µε 
αυτοκοχλιούµενους συνδέσµους υψηλής αντοχής.   
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
 (Αριθµητικώς): 45,0 

 

 

Α.Τ.2.4 

73.16  Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου 
 
Επιστρώσεις µε πλακών τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,  
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, µε αρµούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώµατος πάχους 2 
cm, από τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου, µε 
τα υλικά, πλάκες, τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους 
κατασκευής. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

 
73.16.02 Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΛΕΠΤΑ 

 (Αριθµητικώς): 13,50 
 

Α.Τ.2.5 
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73.37  Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα ή µε τσιµεντο-ασβεστο-
κονίαµα σε δύο στρώσεις.  
 
Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων µε τσιµεντοκονίαµα µε πρώτη 
στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου ή στρώση τσιµεντο-ασβεστο-
κονιάµατος των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου µε άµµο χονδρόκοκκη, ή 
στρώση  και δεύτερη στρώση µε πατητό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου µε 
λεπτοκόκκη άµµο. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

 
73.37.01 Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας πάχους 2,0 cm  

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7337 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ 
ΛΕΠΤΑ 

 (Αριθµητικώς): 14,60 
 

 

 

Α.Τ.2.6 

73.26  Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα 
 
Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα, σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές 
και εξωτερικές", τοποθετούµενα µετά την απόξεση των επιχρισµάτων, σε 
υπόστρωµα τσιµεντοασβεστοκονιάµατος των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 
ασβέστου ή κολλητά µε κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, µε αρµούς το πολύ 
1 mm, µε πλήρωση των κενών µε λεπτόρρευστο τσιµεντοκονίαµα των 600 kg και 
αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο, µε ή χωρίς χρωστικές ή αρµόστοκο.  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται τα πλακίδια, η τσιµεντοκονία ή η κόλλα επί 
τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρµολόγηση, ο τελικός 
καθαρισµός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την 
διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευµατοδοτών κλπ,  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
 
73.26.01 Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, µε χρήση 

κονιαµάτων 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1  
 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 
 

(Αριθµητικώς): 
 
 

33,50 
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Α.Τ.2.7 

75.31  Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο 
 
Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο πλάτους έως 35 cm, σύµφωνα µε την µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 
 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί 
τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά 
κονιάµατα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, µόρφωσης εγκοπής 
(ποταµού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος και 
καθαρισµού  
 
Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, 
λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra) 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
 
 
75.31.01 Ποδιές παραθύρων από µαλακό µάρµαρο πάχους 2 cm  

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7531 
 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΛΕΠΤΑ 

 (Αριθµητικώς): 78,50 
Α.Τ.2.8 

72.31  Επιστεγάσεις µε γαλβανισµένη λαµαρίνα 
 
Επιστέγαση µε γαλβανισµένη λαµαρίνα, πάχους 1 mm, επί υπάρχοντος ξυλίνου ή 
µεταλλικού σκελετού, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 
"Επιστεγάσεις µε µεταλλικά φύλλα αυτοφερόµενα", µε επικάλυψη των φύλλων κατά 
την έννοια των πτυχώσεων κατά µία πτύχωση ή 10 cm, στους κορφιάδες µε φύλλο 
επίπεδης λαµαρίνας πλάτους 0,80 m και στις θέσεις των υδρορροών (ντερέδων) 
κατά το απαιτουµενο πλάτος, µε στερέωση των φύλλων µε ειδικούς συνδέσµους 
στην περίπτωση µεταλλικού σκελετού ή µε γαλβανισµένες ξυλόβιδες στην 
περίπτωση ξύλινου σκελετού, µε παρεµβολή µεταξύ των συνδέσµων ή των 
κοχλιοφόρων ήλων και της λαµαρίνας ελαστικών παρεµβυσµάτων πάχους 2 mm.  
 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας 
 
 
 
72.31.01 Επιστεγάσεις µε αυλακωτή λαµαρίνα πάχους 1,00 mm 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 
ΛΕΠΤΑ 

 
 
 

 

(Αριθµητικώς): 15,70 
 
 
 

 

Α.Τ.2.9 

73.33 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331  
 
Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 
20x20 cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές 
και εξωτερικές".   
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε 
αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, ή µε 
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η 
πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, 
ή µε ειδικο υλικό πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο επιµελής 
καθαρισµός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.  
 
Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού 
µε τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 

73.33.02 Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 

ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθµητικώς): 33,50 

 

 

Α.Τ.2.10 

73.34 Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 1 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1  
 
Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια εφυαλωµένα, χρωµατιστά, αντοχής σε 
απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου, σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές 
και εξωτερικές".  
 
Περολαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, µε αρµούς 1 έως 2 
mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, µε πρόσµικτο βελτιωτικό 
της πρόσφυσης µε την επιφάνεια εφαρµογής, ή µε κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
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12004, συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε 
τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, το αρµολόγηµα µε λευκό 
τσιµέντο, ή µε ειδικό υλικό συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια, ο επιµελής καθαρισµός 
των τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαµόρφωση οπών για την διέλευση 
υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, ρευµατοδοτών κ.λπ.  
 
Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού 
µε τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
 
 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

 
73.34.02 Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm 
 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ 
 (Αριθµητικώς): 36,00 

 
 

Α.Τ.2.11 

 

71.21  Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα  
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121  
 
Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου, πάχους 
2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή 
(λάσπωµα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε 
στάθµη από το έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που 
παρασκευάζονται επί τόπου". 
 
Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό 
εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΛΕΠΤΑ 

 (Αριθµητικώς): 13,50 
 

 

Α.Τ.2.12 

77.15  Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735  
 
Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων".  
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Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσµατος, αφαίρεση των ανωµαλιών, 
καθαρισµός, λείανση µε γυαλόχαρτο, αστάρωµα µε κατάλληλο υλικό βάσεως 
ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού µικροµοριακού υλικού βάσεως νερού, µε 
αντοχή στα αλκάλια. 
 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθµητικώς): 1,70 

 

Α.Τ.2.13 

77.17  Σπατουλάρισµα προετοιµασµένων επιφανειών 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7737  
 
Σπατουλάρισµα προετοιµασµένης επιφανείας σύµφωνα µε την µελέτη και τις ΕΤΕΠ 
03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων" και 03-10-05-00 
"Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών".  
 
Τρίψιµο µε γυαλόχαρτο για την µόρφωση λείας επιφανείας, εφαρµογή πρώτης 
στρώσεως υλικού σπατουλαρίσµατος, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο, εφαρµογή δεύτερης 
στρώσης, διασταυρουµένης προς την προηγούµενη, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και 
ψιλοστοκάρισµα. Εναλλακτικά, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο για την µόρφωση λείας 
επιφάνειας εφαρµογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσµατος µε 
τσιµεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό σε µορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό 
σπατουλαρίσµατος έτοιµου προς χρήση, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο, εφαρµογή 
δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσµατος, τελικό τρίψιµο µε 
γυαλόχαρτο. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
 
77.17.01 Επιφανειών επιχρισµάτων ή σκυροδεµάτων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7737 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθµητικώς): 3,40 

 
 

Α.Τ.2.14 

 

77.18  ∆ιάστρωση βελατούρας επί ετοίµων σπατουλαρισµένων επιφανειών 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7739 
 
∆ιάστρωση βελατούρας αλκυδικών, ακρυλικών ή πολυουρεθανικών ρητινών 
βάσεως νερού ή διαλύτου επί ετοίµων σπατουλαρισµένων επιφανειών, σύµφωνα µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων". 
 
Τρίψιµο µε λεπτό γυαλόχαρτο της έτοιµης επιφάνειας, µε το τυχόν απαιτούµενο 
ψιλοστοκάρισµα και διάστρωση της βελατούρας. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία. 
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθµητικώς): 1,70 

 
 
 

 

Α.Τ.2.15 

77.20  Αντισκωριακές βαφές 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 
 
Εφαρµογή αντισκωριακής βαφής µε την απαιτούµενη προετοιµασία της επιφανείας, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και 
χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών".  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
 
77.20.01 Εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος ενός συστατικού βάσεως 

νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιηµένης αλκυδικής ή 
ακρυλικής ρητίνης. 

 
 
 Εφαρµογή υλικού µε βάση ανόργανα πιγµέντα αντιδιαβρωτικής και 

αντισκωριακής δράσης, όπως ο ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του 
ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλας ψευδαργύρου (zinc 
phosphate), το οξείδιο του Αιµατίτη ( ΜΙΟ) ή µε βάση αναστολείς της 
διάβρωσης και της σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού υµένα 
τα 50 µικρά.  

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθµητικώς): 2,20 

 
 
 

 

Α.Τ.2.16 

77.80 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1  
 
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα 
ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς 
προηγούµενο σπατουλάρισµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 
"Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων".  
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Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού 
χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
 
77.80.02 Εξωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-

ακριλικής βάσεως. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθµητικώς): 10,10 

 
 

 

 

Α.Τ.2.17 

 

77.81 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων ή σκυροδέµατος µε χρώµατα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.µε 
σπατουλάρισµα 

 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1  
 
Χρωµατισµοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισµάτων ή σκυροδέµατος µε 
υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως 
σε δυο διαστρώσεις σύµφωνα µε την µελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 
"Χρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος", 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών 
επιχρισµάτων". 
 
Προετοιµασία της επιφανείας, σπατουλάρισµα και διάστρωση χρώµατος υδατικής 
διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις. 
Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου,ικριώµατα και εργασία. 
  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
 
77.81.01 Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση ακρυλικών χρωµάτων, ακρυλικής ή 

πολυβινυλικής βάσεως. 
 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΛΕΠΤΑ 

 (Αριθµητικώς): 13,50 
 
 
 
 
 

 

Α.Τ.2.18 
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77.84 Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς 
 ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1  
 
Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή 
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων". 
Προετοιµασία των επιφανειών, εφαρµογή ειδικής γάζας στις συναρµογές των 
γυψοσανίδων, αστάρωµα µε υλικό έµφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την 
µείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώµατος 
ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, 
ικριώµατα και εργασία. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
77.84.02 Με σπατουλάρισµα της γυψοσανίδας 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆Ω∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ 
ΛΕΠΤΑ 

 (Αριθµητικώς): 12,40 

 

Α.Τ.2.19 

 

73.31  Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια εφυαλωµένα ή µη (µατ) ή οξύµαχα (γκρέ) 
 
Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια εφυαλωµένα ή µη (µατ) ή οξύµαχα (γκρέ), 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά 
πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές", οιουδήποτε χρώµατος, µε επιφάνεια λεία ή 
αδρή, ή αντιολισθητική, σε υπόστρωµα τσιµεντοασβεστοκονιάµατος των 350 kg 
τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου, ή κολλητά, µε κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12004, µε αρµούς το πολύ 1 mm, µε πλήρωση των κενών µε λεπτόρρευστο 
τσιµεντοκονίαµα των 600 kg και αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο, µε ή χωρίς 
χρωστικές ή αρµόστοκο. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται τα πλακίδια, η τσιµεντοκονία ή η κόλλα επί 
τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρµολόγηση, ο τελικός 
καθαρισµός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την 
διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευµατοδοτών κλπ,  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

 

 

73.31.03 Επενδύσεις µε πλακίδια εφυαλωµένα ή οξύµαχα 20x10 cm, κολλητά. 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
 (Αριθµητικώς): 45,00 

 

 

Α.Τ.2.20 
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ΣΧΕΤ 73.36    Πατητή τσιµεντοκονία 
Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7335 
 
Πατητή τσιµεντοκονία επίστρωσης επιφανειών βασισµένη σε εποξικές ρητίνες υδατικής βάσης, 
για 
την διακόσµηση όψεων που έχουν υποστεί την κατάλληλη προετοιµασία (λείες, στεγνές και 
χωρίς 
ατέλειες). 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται αρχικά η δηµιουργία υποστρώµατος από Εποξική Ρητίνη 2 
συστατικών , υψηλών στερεών , χωρίς διαλύτες µε την ανάµιξη κατάλληλης ποσότητας 
χαλαζιακής άµµου και ο χρωµατισµός της τελικής επιφάνειας µε έγχρωµο πολυουρεθανικό 
βερνίκι ενός ή δύο συστατικών, βάσεως νερού ή διαλύτη γυαλιστερό ή σατινέ ή µατ, σύµφωνα 
µε τις υποδείξεις της Επίβλεψης και τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές. 
Για την επίτευξη επιπλέον διακοσµητικών στοιχείων στην τελική επιφάνεια θα αναµιγνύεται η 
πατητή τσιµεντοκονία µε ειδικού τύπου πρόσθετα σε µορφή σκόνης ή πάστας διαφόρων 
αποχρώσεων ανάλογα µε το επιθυµητό αποτέλεσµα. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 
 (Αριθµητικώς): 28,00 

 

 

 

Α.Τ.2.21 

 

54.80  Πέργκολες και παρεµφερή 
  
 Πέργκολες και παρεµφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη), 

κατηγορίας τουλάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, οποιουδήποτε σχεδίου, µε ή 
χωρίς στύλους και σε οιοδήποτε ύψος από το έδαφος, µε πλήρη κατεργασία 
(ροκάνισµα, πλάνισµα, τρίψιµο) των επιφανειών των ξύλων και διαµόρφωση των 
ακµών και των άκρων τους σύµφωνα µε το σχέδιο, µε ανοξείδωτα ή γαλβανισµένα ή 
ορειχάλκινα στηρίγµατα των στύλων στο δάπεδο και εξαρτήµατα σύνδεσης των 
ξύλων µεταξύ τους και την στερέωσή τους σε τοίχους ή άλλα δοµικά στοιχεία. 
Συµπεριλαµβάνονται υλικά, µικροϋλικά, ικριώµατα και εργασία πλήρους 
κατασκευής.  

 
 Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) τοποθετηµένης ξυλείας.  
 
 

54.80.01 Πέργκολες και παρεµφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή 
(λαρτζίνη) 

 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5621  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 (Αριθµητικώς): 730,00 

 
 
 
 

Α.Τ.2.22 
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Β9.2 Ξύλινη πέργολα πολυγωνικού σχήµατος 
 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ  5104 
 
Κατασκευή ξύλινης πέργολας πολυγωνικού σχήµατος,  από εµποτισµένη ξυλεία, µε 
ορθοστάτες διατοµής τουλάχιστον 0,10 x 0,10 m και ανωδοµή µορφής εσχάρας από 
στοιχεία διατοµής 0,05 x 0,10 m, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-
01.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 (Αριθµητικώς): 90,00 

 
 
 
 

 

 

Α.Τ.2.23 

 

56.04  Ράφια ή χωρίσµατα από µοριοσανίδες 
 
  Ράφια ή χωρίσµατα πάχους 22 mm από µοριοσανίδες οιουδήποτε πλάτους και 

µήκους και οιουδήποτε σχεδίου, µε πηχάκια συγκολληµένα και καρφωµένα στις 
εµφανείς ακµές, εδραζόµενα είτε απ' ευθείας επί άλλων κατακορύφων τµηµάτων της 
κατασκευής µέσω εντορµιών ή καρφωτών πηχίσκων και γενικά υλικά επί τόπου και 
εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση σε τοίχους, ντουλάπια ή ερµάρια,  
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισµένα ή σταθερά 
έπιπλα". 

 
 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας πραγµατικής ραφιών ή χωρισµάτων. 
 
 

56.04.01 Ράφια ή χωρίσµατα πάχους 22 mm 
 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ 
 (Αριθµητικώς): 39,00 

 

 

Α.Τ.2.24 

 

56.21  Πάγκος από άκαυστη φορµάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL 
  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617 
 
 Πάγκος από άκαυστη φορµάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και 

πλάτους 90 cm περίπου, που περιλαµβάνει:  
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α)  Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, µε  
επικάλυψη από άκαυστη φορµάϊκα, µε περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 
mm µε στρογγυλευµένες ακµές στα εµφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην 
υπάρχουσα υποδοµή µε κατάλληλη συµβατή κόλλα. 

β)  Ανοιγµα οιουδήποτε σχεδίου, το οποίο διαµορφώνεται µε κοπή του πάγκου για 
την υποδοχή του επικαθήµενου νεροχύτη, σύµφωνα µε την µελέτη.  

γ)  Την σφράγιση των περιµετρικών αρµών (επαφή µε τον τοίχο ή άλλες 
κατασκευές) µε αντιµικροβιακή σιλικόνη, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή του σφραγιστικού υλικού. 

  
 Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, 

επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά & µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε 
την µελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια. 

 
 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 
 (Αριθµητικώς): 28,00 

 

 

 

 

Α.Τ.2.25 

56.25  Ερµάρια µεγάλου ύψους, µή τυποποιηµένα 
  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1 
 
 Ερµάρια µεγάλου ύψους, µή τυποποιηµένα, µε βάθος 60 cm, µε "κουτιά" από 

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

 
� ∆ιαµόρφωση χειλέων των απαιτουµένων οπών µε φρεζάρισµα 
� Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από χαρτοφορµάϊκα ή φορµάϊκα 

πάχους 8 mm 
� Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσµατα (άν προβλέπονται) από 

µοριοσανίδες επενδυµένες και στις δύο επιφάνειες µε µελαµίνη (1,0 mm), 
συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα µε το πλάτος τους, µε περιθώριο από 
ταινία PVC πάχους 3 mm στα εµφανή σόκορα µε στρογγυλευµένες ακµές.  

� Τα φύλλα (µονά ή διπλά) από νοβοπάν µε µελαµίνη οιουδήποτε χρώµατος, 
εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, µε 
περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm µε στρογγυλευµένες ακµές.  

� Τοποθέτηση χειρολαβών (πόµολα) φύλλων και κρυφών µεταλλικών µεντεσέδων 
βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθµιζοµένων.  

� Στήριξη της κατασκευής σε ρυθµιζόµενα ποδαρικά µε απόληξη από πλαστικό 
προφίλ για την προστασία τους από την υγρασία  

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

 
Εάν προβλέπονται συρτάρια τιµολογούνται ιδιαίτερα,  

 
 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
 (Αριθµητικώς): 155,00 

 

 

Α.Τ.2.26 

61.26 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συνδέσµων στεγών. 
  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6126  
 
 Σιδηροί σύνδεσµοι στεγών κλπ ξυλίνων κατασκευών, οποιουδήποτε σχεδίου, από 

σιδηρές λάµες οποιασδήποτε διατοµής, και γενικά σίδηρος συνδέσµων, κοχλίες και 
µικροϋλικά καθώς και εργασία διάνοιξης των οπών για τα µπουλόνια, τοποθέτησης 
και κοχλίωσης. 

  
 Επισηµαίνεται ότι το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον στις περιπτώσεις που στα 

σχετικά άρθρα των ξυλίνων κατασκευών  δεν συµπεριλαµβάνονται οι σιδηροί 
σύνδεσµοι, ή σε περιπτώσεις ενισχύσεως υφισταµένων στεγών. 

  
 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)  

  

 61.26.02  Σύνδεσµοι από θερµογαλβανισµένο µορφοσίδηρο 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 
 
 
 

(Αριθµητικώς): 
 
 
 
 

4,30 
 
 
 
 

 
Α.Τ.2.27 

ΣΧΕΤ 65.60  Κατασκευές πάσης φύσεως από στραντζαριστά φύλλα λαµαρίνας τυπου corten. 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6542 
 
Κατασκευές από στραντζαριστά φύλλα λαµαρίνας, πάχους έως 4,0 mm, πάσης 
φύσεως και µορφής, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, πλήρως 
τοποθετηµένες και στερεωµένες µε οποιονδήποτε τρόπο επί της υποκείµενης 
επιφανείας. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
1. Προφίλ U 30Χ30Χ2 από λαµαρίνα Cor-ten. 
2. Ανοξείδωτος Μ8 Χ 20 πείρος στήριξης της κασσέτας Cor-ten. 
3. Αυτοδιάτρητη βίδα Μ4Χ25 µε λαστιχένια τσιµούχα neopren. 
4. Πείρος στήριξης Stahl III του µορφοσωλήνα στο beton. 
5. Κασσέτα Cor-ten. 
6. Αναπνέουσα µεµβράνη. 
 
Η ηλεκτροστατική βαφή και τυχόν µεταλλικός σκελετός στήριξης τιµολογούνται 
ιδιαίτερα. 
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Τιµή ανά µ2 κατασκευής , µε αναλυτική επιµέτρηση των διατοµών του αλουµινίου.   
 
 

 

(Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 
(Αριθµητικώς): 168,00 

 
 
 
 

  
Α.Τ.2.28 

 
 
61.05  Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm  

 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104 

 
 Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, µε 

ύψος ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών 
διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το 
δάπεδο εργασίας, συνδεδεµένων µεταξύ τους µε κοχλίες (µπουλόνια) µε διπλά 
περικόχλια µέσα από ειδικά διανοιγόµενες οπές και µε παρεµβολή τµηµάτων 
ελασµάτων, ή µε ηλεκτροσυγκόλληση, σύµφωνα µε την µελέτη, και έδρασή τους επί 
των στοιχείων θεµελίωσης ή λοιπών δοµικών στοιχείων µε χρήση µη 
συρρικνωµένου κονιάµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (µε σήµανση CE). 

 

 Με την τιµή του παρόντος άρθρου τιµολογούνται και τα ειδικά εξαρτήµατα 
µεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.  

 

 Περιλαµβάνεται η χρήση των απαιτουµένων ανυψωτικών µέσων.  

 

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) κατασκευής 

 

(Ολογράφως): ∆ΥΟ ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθµητικώς): 2,70 

 
 
 
 

 

Α.Τ.2.29 

 

62.60 Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, µονόφυλλες 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236 
 
 Προµήθεια και τοποθέτηση µονόφυλλης µεταλλικής ανοιγόµενης θύρας 

πυρασφαλείας, συνοδευόµενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από 
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διαπιστευµένο Φορέα, αποτελούµενης από κάσσα από στραντζαρισµένη λαµαρίνα 
DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm µε διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από 
θερµοδιογκούµενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, µε εξωτερική επένδυση 
από λαµαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική 
πλήρωση από ορυκτοβάµβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 µε συνδετικό 
υλικό αποτελούµενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), µε µεντεσσέδες 
βαρέως τύπου µε αξονικά ρουλµάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ 
ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήµατα µε ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, 
µηχανισµό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και µπάρα πανικού. Η κάσσα και 
τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαµµένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της 
επιλογής της Υπηρεσίας.  
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η 
πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου µε 
τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθµιση όλων 
των εξαρτηµάτων της θύρας. 

 
 
 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
 
 

62.60.02  Θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, 
κλάσης πυραντίστασης 60 min 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 (Αριθµητικώς): 280,00 

 

 

 

 

Α.Τ.2.30 

 

65.01 Τυποποιηµένα κουφώµατα από αλουµίνιο µε ηλεκτροστατική βαφή  
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501  
 
Ετοιµα κουφώµατα αλουµινίου τυποποιηµένων ανοιγµάτων, βιοµηχανικής 
κατασκευής, προερχόµενα από πιστοποιηµένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 
παραγωγική διαδικασία, µε διάταξη των επιµέρους στοιχείων τους ανάλογα µε την 
"σειρά" τους, µε δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα Αλουµινίου", πλήρως τοποθετηµένα και 
στερεωµένα.. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή σε έργα µε µεγάλο αριθµό απλών κουφωµάτων 
αλουµινίου, τυποποιηµένων διαστάσεων του εµπορίου, που µπορούν να 
επιλεχθούν από καταλόγους προµηθευτών ώς προϊόντα έτοιµα προς τοποθέτηση. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωµάτων 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
 
65.01.01 Κουφώµατα από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο έως 12 kg/m2 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
 (Αριθµητικώς): 145,00 

 
 
 
 

 
Α.Τ.2.31 

 

65.02  Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες 

 
 Υαλόθυρες από αλουµίνιο, ανοιγόµενες µε µεντεσέδες, οποποιωνδήποτε 

διαστάσεων,σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα 
Αλουµινίου". 

 
 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
  

65.02.01 Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο  
 
65.02.01.08 Υαλόθυρες δίφυλλες, παλινδροµικές, µε ή χωρίς σταθερό 

φεγγίτη 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6508 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
 (Αριθµητικώς): 165,00 

 

 

Α.Τ.2.32 

 

76.27 ∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2 
 
∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή 
πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθµού 
φωτοδιαπερατότητας και βαθµού φωτοανάκλασης σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "∆ιπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό". πλήρως τοποθετηµένοι 
µε ελαστικά παρεµβύσµατα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωµένη εργασία, µε υλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ 
 (Αριθµητικώς): 54,00 
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Α.Τ.2.33 

 
 

65.17  Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα  

  
 Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων 

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

  
 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 

 

 
65.17.09 Υαλοστάσια δίφυλλα, µε το ένα ή και τα δύο φύλλα ανασυρόµενα, µε 

οδηγούς ρολών 
  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6527 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 (Αριθµητικώς): 180,00 

 

 

ΟΜΑ∆Α 3 – ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ– ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ 
 

 

Α.Τ.3.1 

 

78.05  Γυψοσανίδες 
 
Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήµατος, πλάτους και µήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, µε 
σήµανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, 
εµβαδού ετοίµου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή µη (ο τυχόν σκελετός 
τιµολογείται ιδιαιτέρως).  
 
Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως.  
 
Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εµβαδού ετοίµου φύλλου 
µικρότερου από  0.72 m2, οι τιµές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 
προσαυξάνονται µε την τιµή του άρθρου 78.05.13. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 

 

78.05.01 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ 
 (Αριθµητικώς): 13,00 

 

 

Α.Τ.3.2 

78.05  Γυψοσανίδες 
 
Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήµατος, πλάτους και µήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, µε 
σήµανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, 
εµβαδού ετοίµου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή µη (ο τυχόν σκελετός 
τιµολογείται ιδιαιτέρως).  
 
Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως.  
 
Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εµβαδού ετοίµου φύλλου 
µικρότερου από  0.72 m2, οι τιµές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 
προσαυξάνονται µε την τιµή του άρθρου 78.05.13. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 

 

78.05.04 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθµητικώς): 15,50 

 

 

Α.Τ.3.3 

78.10  Τσιµεντοσανίδες 
 
Τσιµεντοσανίδες, επίπεδες, πάχους 9 mm, οποιουδήποτε σχήµατος και 
διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12467, µε σήµανση CE, τοποθετηµένες σε κατακόρυφη 
ή οριζόντια επιφάνεια, µετά των υλικών στοκαρίσµατος των αρµών και των µέσων 
στερέωσης (πχ βίδες) µε την εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

 
78.10.02 Τσιµεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 

 
 
  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 
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ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθµητικώς): 31,50 

 

 

Α.Τ.3.4 

78.34  Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 

Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιµες 
κοινές ή ανθυγρές ή πυράντοχες λείες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, 
οποποιωνδήποτε δαστάσεων σε κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, 
σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύµφωνα 
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές µε γυψοσανίδες".  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
  
α)  Η ρύθµιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την 

εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.  
β)  Η προµήθεια και τοποθέτηση των εµφανών ή µή, στοιχείων στήριξης των 

πλακών και τελειωµάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωµένο αλουµίνιο, 
κατάλληλης διατοµής και αισθητικού αποτελέσµατος  

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

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωµάτων. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) τοποθετηµένης ψευδοροφής 
 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΛΕΠΤΑ 

 (Αριθµητικώς): 
 
 

 
 

22,50 
 
 
 
 

Α.Τ.3.5 

 

61.30  Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 
  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118 
 
 Κατασκευή επιπέδου ή βαθµιδωτού ελαφρού µεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε 

οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούµενου από απλές διατοµές 
γαλβανισµένου µορφοσίδηρου ή διατοµές γαλβανισµένης στραντζαριστής 
λαµαρίνας, ειδικές γαλβανισµένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς 
συνδέσµους οριζοντίωσης, αναρτηµένου µε γαλβανισµένα βύσµατα µηχανικής ή 
χηµικής αγκύρωσης, και γενικά µορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατοµές, βύσµατα, 
σύνδεσµοι και µικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης 
και στερέωσης.  

 
 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθµητικώς): 3,10 

 

 

Α.Τ.3.6 

 

61.31  Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσµατος 

  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118 
 
 Κατασκευή µεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση µη φέροντος τοιχοπετάσµατος 

µε ή χωρίς ανοίγµατα (εκτός ψευδοροφών), σύµφωνα µε την µελέτη, σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατοµές 
γαλβανισµένου µορφοσιδήρου ή διατοµές στραντζαριστής λαµαρίνας (στρωτήρες, 
ορθοστάτες, κλπ), στερεωµένες µε γαλβανισµένα εκτονούµενα ή χηµικά βύσµατα 
και γενικά µορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατοµές, βύσµατα, σύνδεσµοι και 
µικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης. 

 
 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 

(Αριθµητικώς): 2,80 
 
 
 
 

 

Α.Τ.3.7 

 

61.12  Γωνιόκρανα προστασίας ακµών τοιχοπετασµάτων από γυψοσανίδες 
  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6116 

 
 Γωνιόκρανα από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα 

διαµορφωµένη, διατοµής 30x30 mm, τοποθετούµενα για προστασία των 
κατακόρυφων ακµών γωνιών τοιχοπετασµάτων, στερεούµενα µε γαλβανισµένες 
βίδες, στον µεταλλικό σκελετό του τοιχοπετάσµατος.  

 
 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθµητικώς): 3,90 

 
 

Α.Τ.3.8 

 



 47

61.13  Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακµών επιχρισµάτων  

 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6116 

 
 Γωνιόκρανα από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα 

διαµορφωµένη, διατοµής 30x30 mm, τοποθετούµενα για προστασία των 
κατακόρυφων ακµών επιχρισµένων τοίχων, στερεούµενα µε γαλβανισµένους ήλους 
και τσιµεντοκονία στον τοίχο.  

 
 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθµητικώς): 2,60 

 

 

Α.Τ.3.9 

ΣΧΕΤ 72.70 Επιστέγαση µε αυτοφερόµενη τοξωτή κατασκευής µε πολυεστερική µεµβράνη 
 
   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231 
 
 
Επιστέγαση της υφιστάµενης κολυµβητικής δεξαµενής , µε πολυεστερική µεµβράνη PVC –
PVDF τύπου ΙΙΙ, έγχρωµη πάνω σε σκελετό διατοµής CHS ή εναλλακτικά RHS στρογγυλού 
σχεδίου διαστάσεων 23µ χ 40µ. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται η µελέτη της έδρασης της  αυτοφερόµενης τοξωτής κατασκευής  , η 
προµήθεια και εγκατάσταση των παρακάτω:  
 

1. CHS κύριες διατοµές τόξων 

2. ∆ευτερεύουσες διατοµές (σύνδεσµοι κ.λ.π.) CHS ή εναλλακτικά RHS µε πρόβλεψη 
θέσεων και σχεδιασµού λεπτοµερειών, τέτοιων που δεν θα τραυµατίζουν τη µεµβράνη. 

3. Εφαρµογή στρογγυλών διατοµών  

4. Προµήθεια των υλικών, ποιότητας S235 JR  

5. Προµήθεια των υλικών εν θερµώ γαλβανισµένων κοχλιών, ποιότητας 8.8  

6. Βιοµηχανοποίηση κατά ΕΝ1090 ΕΧC 2  

7. Θερµό γαλβάνισµα των µεταλλικών στοιχείων κατά ISO 1461  

8. Ποιοτικός έλεγχος των µεταλλικών κατασκευών κατά ΕΝ 1090-2 καθώς και η σήµανσή 
τους κατά CE. 

9. Πιστοποίηση εταιρείας κατασκευής µεταλλικού φορέα ISO 9001, ISO 14001 

10. Εκσκαφή για την κατασκευή θεµελίων 

11. Προµήθεια και διάστρωση άοπλου σκυροδέµατος ως σκυρόδεµα καθαριότητας τύπου C 
16/20  

12. Προµήθεια, καλούπωµα θεµελιολωρίδων παραλληλόγραµµης διατοµής  και διάστρωση 
οπλισµένου σκυροδέµατος τύπου C25/30  
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13. Πολυεστερική µεµβράνη PVC – PVDF TYPE III χρώµατος επιλογής της υπηρεσίας. 
 
Ο ανάδοχος θα προσκοµίσει ποιοτικό έλεγχο των µεταλλικών κατασκευών κατά ΕΝ 1090-2 
καθώς και τη σήµανσή τους κατά CE . 
Η κατασκευή του µεταλλικού φορέα της επιστέγασης θα πρέπει να γίνει από πιστοποιηµένη 
εταιρεία παρόµοιων κατασκευών κατά ISO 9001, ISO 14001. 
 
Οι ενώσεις της µεµβράνης πραγµατοποιούνται µε συγκολλήσεις υπό πίεση µε την χρήση 
εργοστασιακού συστήµατος υψηλής συχνότητας. 

Στο έργο περιλαµβάνεται και η προµήθεια, η διαµόρφωση και η διάστρωση του χάλυβα 
οπλισµού ο οποίος θα οριστεί στην µελέτη εφαρµογής των θεµελιώσεων του έργου  

Ο οίκος προµήθειας της πρώτης ύλης να είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το εργοστάσιο επεξεργασίας της πρώτης ύλης να είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο οίκος προµήθειας της πρώτης ύλης της µεµβράνης να λειτουργεί µε πιστοποιηµένο διεθνές 
πρότυπο ISO 9001. 

Ο ανάδοχος να λειτουργεί µε το πιστοποιηµένο διεθνές πρότυπο ISO 9001. 

Τόσο ο κατασκευαστής όσο και ο ανεγέρτης του συστήµατος αναλαµβάνουν την αµέριστη 
ευθύνη για τη προµήθεια και βιοµηχανοποίηση των υλικών και µίκρο-υλικών που συνιστούν το 
στέγαστρο, την ανέγερση και την αγκύρωση της φέρουσας κατασκευής, την εγκατάσταση της 
µεµβράνης καθώς και τον τελικό έλεγχο και την ορθή λειτουργία του. 

Ο ανάδοχος αναλαµβάνει πλήρως την ευθύνη για τον ολοκληρωµένο σχεδιασµό και την 
εγκατάσταση του στεγάστρου, διασφαλίζοντας ότι τόσο ο σχεδιασµός όσο και η εγκατάσταση 
συµµορφώνονται µε την αρχιτεκτονική µελέτη, το πρωτόκολλο των συγκεκριµένων κατασκευών, 
τη δοµική ακεραιότητα του στεγάστρου και τους κανόνες ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για την εκπόνηση της µελέτης θεµελίωσης, της 
µελέτης εφαρµογής, της αγκύρωσής του αεροφερόµενου συστήµατος, και της λειτουργίας του 
Η/Μ εξοπλισµού. 

Πλήρης περαιωµένη εργασία κατασκευής τοποθέτησης στερέωσης και λειτουργίας , µε όλα τα 
απαιτούµενα υλικά και µίκρο - υλικά επι τόπου του έργου , τα απαιτούµενα ικριώµατα και τον 
εξοπλισµό σύµφωνα µε την µελέτη και τις οδηγίες του προµηθευτή. 

Τιµή ένα (1) τεµάχιο κατ’ αποκοπή  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΕΣ ∆ΕΚΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ 
 (Αριθµητικώς): 210.000,00 

 

 
Α.Τ.3.10 

 

79.46  Θερµοµόνωση κεκλιµένων οροφών µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη 
πολυστερίνη πάχους 50 mm 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934  
 
Θερµοµόνωση κεκλιµένων οροφών, µε κλίσεις µικρότερες από 40%, οποιασδήποτε 
διάταξης, µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 50 mm, µε 
επικόλληση αυτών µε θερµή άσφαλτο. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερµοµονώσεις 
δωµάτων".  

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΛΕΠΤΑ 

 (Αριθµητικώς): 14,50 
 

Α.Τ.3.11 

 

79.48  Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος µε πλάκες από εξηλασµένη πολυστερίνη 
πάχους 50 mm 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934  
 
Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος (πχ δοκοί, στύλοι), οιουδήποτε σχήµατος, 
µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 50mm, µε ή χωρίς 
στερέωση αυτών.  
 
Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων". 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆Ω∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθµητικώς): 12,30 

 

Α.Τ.3.12 

 

79.55  Θερµο-ηχοµόνωση µε πλάκες ορυκτοβάµβακα πάχους 50 mm 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934  
 
Θερµοµόνωση - ηχοµόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ µε πλάκες 
ορυκτοβάµβακα πάχους 50 mm, πυκνότητας 80 kg/m3, µε ή χωρίς στερέωση 
αυτών, ήτοι υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων". 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ 
 (Αριθµητικώς): 14,00 

 

Α.Τ.3.13 

 

 

ΣΧΕΤ.79.48 Σύνθετο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης    
 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7934 
 
 Κατασκευή Εξωτερικής Θερµοµόνωσης, µε χρήση εξηλασµένης πολυστερίνης, 

πάχους 7cm και λ≤0,036W/mk, σύµφωνα µε τη µελέτη. Συµπεριλαµβάνεται η 

προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούµενου 

µηχανικού εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας τoυ κονιάµατος συγκολλήσεως και 

επιχρίσµατος, οι πλάγιες µεταφορές,  η αποµείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης 
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εργασία κατασκευής και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως 

υπολείµµατα της κατασκευής. 

 Σύνθετο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης πολλαπλών στρώσεων µε χρήση 

µονωτικού υλικού - εξηλασµένης πολυστερίνης, σε συνδυασµό µε οργανικά και 

ανόργανα επιχρίσµατα, όπως περιγράφεται στην τεχνική έκθεση της µελέτης. Τα 

βασικά υλικά συστήµατος είναι οι πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης, τα βύσµατα 

στερέωσης θερµοµονωτικών πλακών, κόλλα, υαλόπλεγµα και σοβάς σε απόχρωση 

και κοκκοµετρία που να προσοµοιάζει µε την υφιστάµενη όψη. Επιπλέον, το 

σύστηµα διαθέτει και άλλα παρελκόµενα, όπως οδηγούς στήριξης θερµοµονωτικών 

πλακών, βίδες οδηγών στήριξης, γωνιόκρανα, ειδικά υαλοπλέγµατα κλπ. Ειδικές 

κατασκευές όπως  αρχιτεκτονικές προεξοχές,  αποξηλώσεις και επανατοποθετήσεις 

υφιστάµενων στοιχείων (όπως οι υδρορροές και οι απολήξεις των κλιµατιστικών 

µονάδων) επισκευές και εξοµαλύνσεις, συµπεριλαµβάνονται στην εργασία. 

Στην τιµή εφαρµογής συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του 

έργου, αποθήκευση, εγκατάσταση,  καθώς και οποιασδήποτε άλλη δαπάνη 

απορρέει (έστω και αν ρητά δεν κατονοµάζεται στο παρόν άρθρο τιµολογίου) από 

την Τεχνική Περιγραφή, τις εγκεκριµένες Τεχνικές Μελέτες και τα λοιπά Συµβατικά 

Τεύχη του Έργου. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) πραγµατικής επιφανείας.    
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ 
 (Αριθµητικώς): 52,00 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε 

  Η αν. Προϊσταµένη ∆/νσης 

   

  ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ 

  Πολ.Μηχανικός  
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 ΟΜΑ∆Α 4 Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
 
ΑΡΘΡΟ   Υ1    [ Αναθ.   ΗΛΜ   8 ] 
Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο  ( PP – R80 )  διατοµής 20χ3,4 mm   
ενδεικτικού τύπου aquatherm FASER, µε θερµική αυτοσυγκόλληση για ύδρευση και θέρµανση, 
πιέσεως 20/25 bar, 3ης γενιάς κατά DIN 8077/78, δηλαδή σωλήνας και µικροϋλικά επί τόπου και 
εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως, χωρίς  ραφή , τοποθετηµένος  πλήρως  σε  
εγκατάσταση   κεντρικής  θερµάνσεως  ή  κλιµατισµού , συµπεριλαµβανοµένων  όλων  των  
ειδικών  τεµαχίων  [ καµπύλες, τεµάχια  αλλαγής  διαµέτρου , κ.λ.π. ]  πλην  των φλαντζών και 
τερµατικών συνδέσµων , οπως  επίσης και όλων των υλικών και µικροϋλικών συγκολλήσεως , 
στηρίξεως  κ.λ.π. και  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως . 
( ΜΕΤΡΟ ) 
ΕΥΡΩ :  ∆ώδεκα  και ογδόντα τέσσερα  λεπτά     [ 12,84 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Υ2    [ Αναθ.   ΗΛΜ   8 ] 
Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο  ( PP – R80 )  διατοµής 25 χ 4.2  mm , 
κατά  τα  λοιπά  ως  ΑΡΘΡΟ  Υ1 
( ΜΕΤΡΟ ) 
ΕΥΡΩ :  ∆έκα πέντε και οκτώ λεπτά     [ 15,08 ] 
 
 ΑΡΘΡΟ   Υ3    [ Αναθ.   ΗΛΜ   8 ] 
 Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο  ( PP – R80 )  διατοµής   32 χ 5.4  mm , 
 κατά  τα  λοιπά  ως  ΑΡΘΡΟ  Υ1 
 ( ΜΕΤΡΟ ) 
 ΕΥΡΩ :  ∆έκα επτά και ογδόντα ένα λεπτά     [ 17,81 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Υ4    [ Αναθ.   ΗΛΜ   7 ] 
Πλαστικός σωλήνας από δικτυωµένο πολυαιθυλένιο  ( VPE )  διατοµής 18 χ 2  mm , 
Ενδοδαπέδιος πλαστικός σωλήνας από δικτυωµένο πολυαιθυλένιο VPE, µέσα σε κυµατοειδή 
σωλήνα προστασίας HDPE Φ28mm, µε κάθε είδους ειδικά τεµάχια, τις διανοίξεις οπών και την 
αποκατάστασή τους, τα µικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία 
πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών, εξωτ. ∆ιαµέτρου 18 mm. 
( ΜΕΤΡΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Τέσσερα και τριάντα επτά λεπτά      [ 4,37 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Υ5    [ Αναθ.   ΗΛΜ   8 ] 
Πλαστικός   Μανδύας   HDPE   Φ 32  mm , 
για  σωλήνα  18 χ 2 mm , πλήρως  τοποθετηµένος . 
( ΜΕΤΡΟ ) 
ΕΥΡΩ :  ∆ύο και δέκα τέσσερα λεπτά             [ 2,14 ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ   Υ6    [ Αναθ.   ΗΛΜ   40 ] 
Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex   διαµέτρου  1/2  INS, 
Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex, διαµέτρου Φ 1/2, πάxους και 
ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους 
τοποθέτησης. 
 ( ΜΕΤΡΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Πέντε και σαράντα λεπτά      [ 5,40 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Υ7    [ Αναθ.   ΗΛΜ   40 ] 
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Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex   διαµέτρου  3/4  INS, 
Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex, διαµέτρου Φ 3/4, πάxους και 
ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους 
τοποθέτησης. 
 ( ΜΕΤΡΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Πέντε και ενενήντα λεπτά      [ 5,90 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Υ8    [ Αναθ.   ΗΛΜ   40 ] 
Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex   διαµέτρου  1  INS, 
Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex, διαµέτρου Φ 1 ins, πάxους 
και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους 
τοποθέτησης. 
 ( ΜΕΤΡΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Έξι και εβδοµήντα τρία λεπτά      [ 6,73 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Υ9    [ Αναθ.   ΗΛΜ   4 ] 
Συλλεκτοδιανοµέας   ορειχάλκινος διαµέτρου 1 ¼ INS τεσσάρων αναχωρήσεων, 
ορειχάλκινος , δηλαδή  προµήθεια , προσκόµιση , τοποθέτηση , εγκατάσταση , σύνδεση  προς  
τα  δίκτυα   του   νερού , δοκιµή  και  παράδοση  σε  λειτουργία . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  ∆έκα οκτώ και είκοσι λεπτά      [ 18,20 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Υ10    [ Αναθ.   ΗΛΜ   11 ] 
Αυτόνοµη δίοδη θερµοστατική βαλβίδα κατάλληλη για νερό, ρυθµίσεως θερµοκρασίας νερού, 
ονοµ. διαµέτρου 3/4 INS, 
Αυτόνοµη δίοδη θερµοστατική βαλβίδα κατάλληλη για νερό ρυθµίσεως θερµοκρασίας νερού, 
δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, ρύθµιση και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
 ( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Εβδοµήντα επτά και ογδόντα δύο λεπτά      [ 77,82 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Υ11    [ Αναθ.   ΗΛΜ   8 ] 
Εύκαµπτος   Σύνδεσµος   µε   Ρακόρ , Μήκους  έως  50  cm , 
για  σύνδεση  των  σωληνώσεων  ύδρευσης   µε  τους  υδραυλικούς   υποδοχείς , ήτοι  
εύκαµπτος   σύνδεσµος   από  ελαστικό   σωλήνα , µεταλλικό σπιράλ  µηχανικής  προστασίας , 
µε  δύο  ρακόρ  και  µικροϋλικά  επί τόπου  και  εργασία  συνδέσεως  για  πλήρη  και  κανονική  
λειτουργία . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Τέσσερα και εξήντα επτά λεπτά      [ 4,67 ] 
ΑΡΘΡΟ   Υ12   [ Αναθ.   ΗΛΜ  11 ] 
ΑΡΘΡΟ   Υ12   [ Αναθ.   ΗΛΜ  11 ] 
∆ιακόπτης  [ VOLL - VALVE ] ,   ∆ιαµέτρου   Φ   1/2  INS , 
βαρέως  τύπου  µε  λαβή  ορειχάλκινη  µε  κλείσιµο  1/4  της  στροφής , µε  τα  µικροϋλικά  και  
την  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Έντεκα  και ογδόντα επτά λεπτά      [ 11,87 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Υ13   [ Αναθ.   ΗΛΜ  11 ] 
Βάνα  Σφαιρική  [ BALL - VALVE ] , ∆ιαµέτρου   Φ   1/2  INS , 
βαρέως  τύπου  µε  λαβή  ορειχάλκινη  µε  κλείσιµο  1/4  της  στροφής , µε  τα  µικροϋλικά  και  
την  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως . 
 ( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  ∆έκα πέντε και ενενήντα έξι λεπτά     [ 15,96 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Υ14   [ Αναθ.   ΗΛΜ  11 ] 
Βάνα  Σφαιρική  [ BALL - VALVE ] , ∆ιαµέτρου   Φ   3/4  INS , 
κατά  τα  λοιπά  ως  ΑΡΘΡΟ  Υ13 . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  ∆έκα έξι και εξήντα τέσσερα λεπτά     [ 16,64 ] 
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ΑΡΘΡΟ  Υ15   [ Αναθ.   ΗΛΜ  11 ] 
Βάνα  Σφαιρική  [ BALL - VALVE ] , ∆ιαµέτρου   Φ   1  INS , 
κατά  τα  λοιπά  ως  ΑΡΘΡΟ  Υ13 . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  ∆έκα οκτώ και πενήντα οκτώ λεπτά      [ 18,58 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Υ16    [ Αναθ.   ΗΛΜ  11 ] 
Κρουνός   Εκροής σφαιρικός  [ Βρύση ] , ∆ιαµέτρου   Φ   1/2  INS , 
ορειχάλκινος , επιχρωµιωµένος  µε  τα  µικροϋλικά  και  την   εργασία πλήρους  εγκαταστάσεως 
. 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Οκτώ και ογδόντα επτά λεπτά       [ 8,87 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Υ17    [ Αναθ.   ΗΛΜ  13 ] 
Αναµικτήρας   Νεροχύτου , Θερµού - Ψυχρού   Νερού   ∆ιαµ.  Φ   1/2  INS , 
χρωµέ επί νεροχύτου , δηλαδή  Αναµικτήρας  και  µικροϋλικά  επί τόπου  και  εργασία  
τοποθετήσεως,  συνδέσεως και πλήρους  εγκαταστάσεως . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Πενήντα οκτώ και εξήντα τέσσερα λεπτά           [ 58,64 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Υ18    [ Αναθ.   ΗΛΜ  13 ] 
Αναµικτήρας   Νεροχύτου , Θερµού - Ψυχρού   Νερού   ∆ιαµ.  Φ   1/2  INS , 
χρωµέ επί νιπτήρα , δηλαδή  Αναµικτήρας  και  µικροϋλικά  επί τόπου  και  εργασία  
τοποθετήσεως,  συνδέσεως και πλήρους  εγκαταστάσεως . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Πενήντα τέσσερα και ενενήντα τρία λεπτά           [ 54,93 ] 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ   Υ19    [ Αναθ.   ΗΛΜ  13 ] 
Αναµικτήρας   Νεροχύτου , Θερµού - Ψυχρού   Νερού   ∆ιαµ.  Φ   1/2  INS , 
χρωµέ επί ντους , δηλαδή  Αναµικτήρας  και  µικροϋλικά  επί τόπου  και  εργασία  
τοποθετήσεως,  συνδέσεως και πλήρους  εγκαταστάσεως . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Σαράντα επτά και είκοσι τέσσερα λεπτά           [ 47,24 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Υ20     [ Αναθ.   ΗΛΜ   8 ] 
Πλαστικός   Σωλήνας   ∆ιαµέτρου   Φ  40  ΜΜ , 
αποχετεύσεως  από  σκληρό  P . V . C . , πίεσης 6 atm , βαρέως  τύπου  σύµφωνα  µε  ΕΛΟΤ 
686/Β , ενδεικτικού  τύπου   NOVADUR - S   του   οµίλου   ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ , για 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  κ.λ.π.  και  η  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως  και  συνδέσεως . 
( ΜΕΤΡΟ ) 
 ΕΥΡΩ :  Έντεκα και εξήντα έξι λεπτά       [ 11,66 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Υ21     [ Αναθ.   ΗΛΜ   8 ] 
Πλαστικός   Σωλήνας   ∆ιαµέτρου   Φ  50  ΜΜ , 
κατά  τα  λοιπά  ως  ΑΡΘΡΟ  Υ20 . 
( ΜΕΤΡΟ ) 
 ΕΥΡΩ :  ∆ώδεκα και είκοσι πέντε λεπτά       [ 12,25 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Υ22     [ Αναθ.   ΗΛΜ   8 ] 
Πλαστικός   Σωλήνας   ∆ιαµέτρου   Φ  63  ΜΜ , 
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κατά  τα  λοιπά  ως  ΑΡΘΡΟ  Υ20 . 
( ΜΕΤΡΟ ) 
 ΕΥΡΩ :  ∆έκα τέσσερα και ογδόντα οκτώ λεπτά        [ 14,88 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Υ23    [ Αναθ.   ΗΛΜ   8 ] 
Πλαστικός   Σωλήνας   ∆ιαµέτρου   Φ  75  ΜΜ , 
κατά  τα  λοιπά  ως  ΑΡΘΡΟ  Υ20 . 
( ΜΕΤΡΟ ) 
ΕΥΡΩ :  ∆έκα έξι και οκτώ λεπτά        [ 16,08 ] 
 
ΑΡΘΡΟ  Υ24     [ Αναθ.   ΗΛΜ   8 ] 
Πλαστικός   Σωλήνας   ∆ιαµέτρου   Φ  100  ΜΜ , 
κατά  τα  λοιπά  ως  ΑΡΘΡΟ  Υ20 . 
( ΜΕΤΡΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Είκοσι και ενενήντα επτά λεπτά        [ 20,97 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Υ25     [ Αναθ.   ΗΛΜ   8 ] 
Πλαστικός   Σωλήνας   ∆ιαµέτρου   Φ  125  ΜΜ , 
κατά  τα  λοιπά  ως  ΑΡΘΡΟ  Υ20 . 
( ΜΕΤΡΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Είκοσι έξι και δεκαεπτά λεπτά     [ 26,17 ] 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ   Υ26     [ Αναθ.   ΗΛΜ   8 ] 
Μηχανοσίφωνας   Πλαστικός , ∆ιαµέτρου   Φ  16  CΜ , 
πλήρως  εγκατεστηµένος . 
( TΕMAXIO ) 
ΕΥΡΩ :  Σαράντα εννέα και τριάντα έξι λεπτά         [ 49,36 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Υ27    [ Αναθ.   ΗΛΜ   8 ] 
Σιφώνι   Πλαστικό   ∆απέδου  µε εσχάρα και κόφτρα διαµέτρου Φ 50 ΜΜ , 
Σιφόνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα και κόφτρα πλήρως τοποθετηµένο και συνδεδεµένο µε τα 
µικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών. 
 ( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
 ΕΥΡΩ :  Σαράντα τέσσερα και είκοσι ένα λεπτά         [ 44,21 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Υ28    [ Αναθ.   ΗΛΜ  10 ] 
Φρεάτιο   Επισκέψεως   ∆ικτύων   Αποχετεύσεως   ∆ιαστάσεων   30 χ 30  CM Ήτοι εκσκαφή σε 
οιονδήποτε έδαφος, διάστρωση πυθµένα µε σκυρόδεµα  200 KG τσιµέντου  πάχους  10  CM, 
δόµηση  πλευρικών επιφανειών µε οπτοπλινθοδοµή πάχους  1  πλίνθου και τσιµεντοκονιά-
µατος 400 KG τσιµέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεµα του πυθµένα µισού τεµαχίου  πλαστικού  
σωλήνα  Φ 150  ΜΜ  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, βάθους  εκσκαφής  έως  0.50 Μ . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Ενενήντα δύο και σαράντα τέσσερα λεπτά           [ 92,44 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Υ29    [ Αναθ.   ΗΛΜ  10 ] 
Φρεάτιο   Επισκέψεως   ∆ικτύων   Αποχετεύσεως   ∆ιαστάσεων   40 χ 40  CM  
κατά  τα  λοιπά  ως  ΑΡΘΡΟ  Υ28 . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Εκατόν τριάντα ένα και τριάντα έξι λεπτά          [ 131,36 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Υ30    [ Αναθ.   ΗΛΜ  10 ] 
Φρεάτιο   Επισκέψεως   ∆ικτύων   Αποχετεύσεως   ∆ιαστάσεων   40 χ 50  CM  
και βάθους από 0,50 έως 1,00  m , κατά  τα  λοιπά  ως  ΑΡΘΡΟ  Υ28 . 
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( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Εκατόν σαράντα ένα και εννέα λεπτά            [ 141,09 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Υ31    [ Αναθ.   ΗΛΜ   8 ] 
Κεφαλή   Αερισµού   πλαστική   διαµέτρου  Φ 100 , 
πλήρως  εγκατεστηµένη . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Πέντε και είκοσι πέντε λεπτά          [ 5,25 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Υ32    [ Αναθ.   ΗΛΜ  14 ] 
Λεκάνη   Αποχωρητηρίου   Χαµηλής   Πιέσεως , 
από  πορσελάνη , " Ευρωπαϊκού "  [ καθήµενου ]  τύπου ,  δηλαδή  λεκάνη  και  υλικά   
στερεώσεως   και  συγκολλήσεως  επί   τόπου  και  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως  και  
συγκολλήσεως  στοµίων. 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Εκατόν πενήντα δύο και πενήντα λεπτά         [ 152,50 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Υ33    [ Αναθ.   ΗΛΜ  14 ] 
∆οχείο   Πλύσεως   Λεκάνης   Χαµηλής   Πιέσεως   10  λίτρων , 
από πορσελάνη, κυλινδρικό  ή  πρισµατοειδές , πλήρες , µε  τον   ορειχάλκινο   πλωτήρα, τα  
ρακόρ  στοµίων  τροφοδοτήσεως  και  εκροής , τον  χαλκοσωλήνα  συνδέσεως   µε  το  δίκτυο  
νερού   και  τους   γάντζους   στηρίξεως , δηλαδή υλικά  γενικά  επί  τόπου  και  εργασία  
πλήρους  εγκαταστάσεως  για  κανονική  λειτουργία  
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
 ΕΥΡΩ :  Ενενήντα οκτώ και πενήντα έξι λεπτά      [ 98,56 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Υ34    [ Αναθ.   ΗΛΜ  14 ] 
Νιπτήρας  Πορσελάνης  Πλήρης  ∆ιαστάσεων  42 χ 56  CM  , 
µε  βαλβίδα  χρωµέ  [ στραγγιστήρα ] ,  πώµα  µε  άλυσο ,  σιφώνι  χρωµέ  Φ 1&1/4  INS ,  
στηρίγµατα,  χαλκοσωλήνες ,  ρακόρ  και  λοιπά  γενικά εξαρτήµατα όπως  και  τα  µικροϋλικά 
[µολυβδόκολλα, τσιµέντο κ.λ.π.] και την  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως  παραδοτέος  σε  
λειτουργία . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Εκατόν εξήντα επτά και εξήντα λεπτά           [ 167,60 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Υ35    [ Αναθ.   ΗΛΜ  17 ] 
Λεκάνη καθαρίστριας ( σινκ )  , 
µε  βαλβίδα  χρωµέ  [ στραγγιστήρα ] ,  πώµα  µε  άλυσο ,  σιφώνι  χρωµέ  Φ 1&1/4  INS ,  
στηρίγµατα,  χαλκοσωλήνες ,  ρακόρ  και  λοιπά  γενικά εξαρτήµατα όπως  και  τα  µικροϋλικά 
[µολυβδόκολλα, τσιµέντο κ.λ.π.] και την  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως  παραδοτέος  σε  
λειτουργία . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Εκατόν ογδόντα             [ 180,00 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Υ36   [ Αναθ.   ΗΛΜ  14 ] 
Καθρέπτης   Τοίχου   ∆ιαστάσεων   42 χ 60  CΜ , 
πάχους  4  ΜΜ  µπιζουτέ , δηλαδή  καθρέπτης , τέσσερες  κοχλίες  µε  κοµβία  χρωµέ  
µικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  πλήρους  τοποθετήσεως . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  ∆έκα οκτώ και εβδοµήντα ένα λεπτά             [ 18,71 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Υ37    [ Αναθ.   ΗΛΜ  11 ] 
Εγκατάσταση καταιονιστήρα µε το σύνολο των εξαρτηµάτων του. Λεκάνη καταιονιστήρα από 
υαλώδη πορσελάνη, διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 70 Χ 70 cm , 
Εγκατάσταση καταιονιστήρα µε το σύνολο των εξαρτηµάτων του. Περιλαµβάνονται η βαλβίδα 
εκροής, το πώµα της, ο αναµικτήρας θερµού - ψυχρού νερού µε τον κινητό καταιονιστήρα, η 
σαπουνοσπογγοθήκη µε χειρολαβή,και δύο άγγιστρα διπλά (γάντζοι) αναρτήσεως από 
πορσελάνη µε τα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά 
παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
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 ( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  ∆ιακόσια τριάντα τέσσερα και ενενήντα ένα λεπτά           [ 234,91 ] 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ   Υ38    [ Αναθ.   ΗΛΜ  14 ] 
Σαπωνοθήκη   Πορσελάνης   ∆ιαστάσεων   15 χ 15  CM , 
χωρίς  χειρολαβή  πλήρης ,  δηλαδή  υλικά  και  µικροϋλικά  επί  τόπου και  εργασία  πλήρους  
τοποθετήσεως. 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  ∆έκα πέντε και είκοσι τρία λεπτά       [ 15,23 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Υ39    [ Αναθ.   ΗΛΜ  14 ] 
Χαρτοθήκη   Επιχρωµιωµένη   ∆ιαστάσεων   15 χ 15  CM , 
δηλαδή  υλικά  και  µικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  πλήρους  τοποθετήσεως . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  ∆έκα επτά και είκοσι επτά λεπτά        [ 17,27 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Υ40    [ Αναθ.   ΗΛΜ  18 ] 
Κάθισµα   Λεκάνης   Χρωµατιστό , 
πλαστικό  µε  κάλυµµα ,  πλήρες ,  δηλαδή  υλικά  και  µικροϋλικά   επί  τόπου  και  εργασία  
πλήρους  τοποθετήσεως . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  ∆έκα οκτώ και σαράντα έξι λεπτά       [ 18,46 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Υ41    [ Αναθ.   ΗΛΜ  14 ] 
Εταζιέρα   Πορσελάνης   Μήκους   0.60   Μ , 
σε  νιπτήρα ,  δηλαδή  υλικά  και  µικροϋλικά  επί  τόπου  του  έργου και  εργασία  πλήρους  
τοποθετήσεως . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  ∆έκα πέντε και ογδόντα εννέα λεπτά          [ 15,89 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Υ42    [ Αναθ.   ΗΛΜ  17 ] 
Νεροχύτης   Χαλύβδινος ανοξείδωτος   µιας   σκάφης   Μήκους   1.20  M  , 
πλάτους  περίπου  50  CM ,  πλήρης  µε  βαλβίδα  χρωµέ  [ στραγγιστήρα ], σιφώνι 
πολυαιθυλενίου,  πώµα  µε άλυσο ,  σωλήνα   υπερχείλισης   και   στηρίγµατα ,  δηλαδή  
νεροχύτης ,  ρακόρ   και λοιπά  γενικά   εξαρτήµατα   όπως  και  τα µικροϋλικά    [ 
µολυβδόκολλα ,  τσιµέντο  κ.λ.π. ]    και  την  εργασία πλήρους  εγκαταστάσεως  παραδοτέος  
σε  λειτουργία . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Εκατόν ογδόντα οκτώ και δέκα οκτώ λεπτά          [ 188,18 ] 
 

ΑΡΘΡΟ   Υ43    [ Αναθ.   ΗΛΜ  14 ] 
Λεκάνη  Αποχωρητηρίου  Χαµηλής  Πιέσεως για Α.Μ.Ε.Α.  , 
από  πορσελάνη , " Ευρωπαϊκού "  [ καθήµενου ]  τύπου , µε το ζεύγος ειδικών στηριγµάτων, το 
ειδικό κάθισµα και τον µηχανισµό λειτουργίας, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις 
Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά υλικών , µικροϋλικών και ειδικών 
εξαρτηµάτων σύνδεσης και στήριξης και της εργασίας πλήρους τοποθέτησης, σύνδεσης και 
παράδοσης σε λειτουργία. 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
 ΕΥΡΩ :  Χίλια εκατόν είκοσι         [ 1.120,00 ] 
 
 
 



 57

 
 
 
ΑΡΘΡΟ   Υ44   [ Αναθ.   ΗΛΜ  14 ] 
Νιπτήρας  Πορσελάνης  ατόµων  µειωµένης κινητικότητας ( Α.Μ.Κ.)   , 
Με τα ειδικά στηρίγµατα σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της µελέτης , 
πλήρης µε βαλβίδα χρωµέ ( στραγγιστήρα ) πώµα µε αλυσίδα, σιφώνι χρωµέ Φ 1 ¼ ΙΝS , 
στηρίγµατα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήµατα όπως και τα µικροϋλικά  ( 
µολυβδόκολλα, τσιµέντο κλπ.) και την  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως  παραδοτέος  σε  
λειτουργία . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Χίλια εκατόν δέκα             [ 1.110,00 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Υ45   [ Αναθ.   ΗΛΜ  29 ] 
Καλύµµατα φρεατίων χυτοσιδηρά  
Κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, µε σήµανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D που προβλέπεται 
από την µελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).  
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του καλύµµατος του φρεατίου και του 
πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης του καλύµµατος µε 
χρήση στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε σκυρόδεµα.  
Καλύµµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) Επιµέτρηση µε βάση τους πίνακες του 
προµηθευτή (σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση)  
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) καλύµµατος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , ανεξαρτήτως της 
φέρουσας ικανότητας.  
( ΚΙΛΟ ) 
ΕΥΡΩ :  ∆ύο και σαράντα λεπτά             [ 2,40 ] 
 
 
 
 
ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΩΝ  5   ΘΕΡΜΑΝΣΗ  
 
ΑΡΘΡΟ   Θ1    [ Αναθ.   ΗΛΜ  24 ] για θέρµανση 
Ηλιακός συλλέκτης µε σωλήνες κενού 
Ηλιακός συλλέκτης ή συστοιχία (συνδεδεµένοι εν σειρά) ηλιακών συλλεκτών µε σωλήνες κενού, 
ενός κυκλώµατος νερού χρήσης (ζεστού-κρύου) για σύνδεση µε δοχείο αποθήκευσης (µπόιλερ 
ηλιακού) του παραγόµενου ζεστού νερού, αυτόνοµος, επιφάνειας συλλέκτη τουλάχιστον 9 m2, 
για χωρητικότητα του µπόιλερ τουλάχιστον 750 λίτρων και κατάλληλος να υποστηρίξει 
συστήµατα θέρµανσης. Όλα τα υλικά κατασκευής του ηλιακού συλλέκτη θα φέρουν 
πιστοποιήσεις κατασκευής και απόδοσης κατά CE. 
Οι σωλήνες vacuum του ηλιακού θα λειτουργούν µε κενό αέρος ώστε να µη χρειάζονται 
πλήρωση από οποιοδήποτε υγρό. Οι σωλήνες κενού θα είναι κατασκευασµένοι από ειδικό 
βιοπυριτικό γυαλί µεγάλης σκληρότητας και αντοχής και θα αντέχουν σε θερµοκρασίες 
λειτουργίας περίπου έως 400 °C. Εσωτερικά θα είναι καλυµµένοι µε ειδική θερµοαπορροφητικη 
επιλεκτική επιφάνεια χαµηλής αντανάκλασης. Θα αντέχουν σε χαλαζόπτωση έως 30 mm και 
θερµοκρασίες περιβάλλοντος περίπου έως -40 °C το χειµώνα και +50 °C το καλοκαίρι. Το 
δοχείο του ηλιακού και ο κάθε σωλήνας κενού θα αποτελούν ανεξάρτητο κύκλωµα µε σκοπό την 
αποφυγή φραξίµατος από άλατα και τη διασφάλιση της λειτουργίας του ηλιακού ακόµα και µε 
την αφαίρεση αρκετών σωλήνων. ∆εν θα απαιτείται αντιψυκτικό υγρό για τη λειτουργία τους και 
το ειδικό πτητικό υγρό που θα περιέχεται στους σωλήνες δεν θα παγώνει. Ο κάθε σωλήνας θα 
είναι τοποθετηµένος µέσα σε εναλλάκτη θερµότητας θερµαίνοντας άµεσα το νερό του δοχείου 
και σε περίπτωση σπασίµατος δεν θα υπάρχει διαρροή στο ζεστό νερό χρήσης (το ηλιακό 
σύστηµα θα συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά). Ο συλλέκτης θα είναι δοκιµασµένος σε πίεση 
τουλάχιστον 12 bar. Στην τιµή περιλαµβάνονται η βάση των ηλιακών από αναδυόµενο 
αλουµίνιο πάχους τουλάχιστον 2 mm κατάλληλη για τοποθέτηση σε κεκλιµένη σκεπή µε την 
προσθήκη ειδικού σετ που περιλαµβάνει ράγες και ντίζες καθώς και υλικά, σωληνώσεις και 
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης αυτού, πλήρης σύνδεσης µε τo κεντρικό 
σύστηµα ζεστού νερού χρήσης, ρύθµιση, δοκιµές και πλήρη εγκατάσταση για οµαλή, ασφαλή 
και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις αντίστοιχες προδιαγραφές λειτουργία. 
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( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
 
ΕΥΡΩ :  ∆ύο χιλιάδες εξακόσια               [ 2.600,00 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Θ2    [ Αναθ.  ΗΛΜ  37 ] 
Αντλία θερµότητας αέρα νερού ενδεικτικού τύπου HITACHI YUTAKI-S RWM-8.0NE RAS-
8WHNPE για την θέρµανση ζεστού νερού χρήσης ονοµαστικής ικανότητας στην θέρµανση έως 
25 Kwatt για σύνδεση σε θερµαντήρα ζεστού νερού σε συνδυασµό µε σύστηµα ηλιακών 
συλλεκτών. 
Η εργασία περιλαµβάνει την προµήθεια όλων των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών, την 
πλήρη εγκατάσταση καθώς και την πλήρωση µε το απαιτούµενο κατάλληλο ψυκτικό υγρό, την 
υδραυλική και ηλεκτρολογική σύνδεση, ρύθµιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Επτά χιλιάδες   εκατόν πενήντα       [ 7.150,00 ] 
  
ΑΡΘΡΟ   Θ3     [ Αναθ. ΗΛΜ  37 ] 
∆ίκτυο ψυκτικών σωλήνων για την σύνδεση εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας αντλίας 
θερµότητας ονοµαστικής ικανότητας 25 KW.  
Η εργασία περιλαµβάνει την προµήθεια όλων των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών, 
ψυκτικοί σωλήνες χαλκού, καλώδια τροφοδοσίας και αυτοµατισµού, την πλήρη εγκατάσταση 
καθώς και την πλήρωση µε το απαιτούµενο κατάλληλο ψυκτικό υγρό, την υδραυλική και 
ηλεκτρολογική σύνδεση, ρύθµιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Για ένα µέτρο µήκους ζεύγους σωλήνων χαλκού, θερµοµόνωσης, καλωδίων. 
( ΜΕΤΡΟ ) 
 ΕΥΡΩ : Σαράντα πέντε     [ 45,00  ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Θ4     [ Αναθ.  ΗΛΜ  37 ] 
Μονάδα ελέγχου λειτουργίας για την βέλτιστη ενεργειακή απόδοση της συνδυαστικής 
θέρµανσης ζεστού νερού χρήσης µε αντλία θερµότητας και συστοιχία ηλιακών συλλεκτών. 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Εννιακόσια         [ 900,00 ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ   Θ5     [ Αναθ.  ΗΛΜ  26 ] 
Θερµαντήρας νερού (µπόϊλερ) DIN 4804 δύο σερπαντίνων χωρητικότητας  800 λίτρων, 
Το δοχείο αποθήκευσης του παραγόµενου ζεστού νερού θα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε 
τους γερµανικούς κανονισµούς DIN 4810 από χαλυβδοελάσµατα συγκολητά εξ ολοκλήρου 
γαλβανισµένο εν θερµώ πάχους τουλάχιστον 2 mm. Θα φέρει εξωτερικό περίβληµα προστασίας 
της µόνωσης του δοχείου. Θα περιλαµβάνει δύο κατάλληλες σερπαντίνες για θέρµανση µε 
ηλιακά και µε λέβητα θέρµανσης. Η µόνωση του µπόιλερ θα είναι υψηλής πυκνότητας 
(τουλάχιστον 40 kg/m και 55 mm) µε αποτέλεσµα την ελαχιστοποίηση των θερµικών απωλειών 
του δοχείου. Το µπόιλερ θα είναι δοκιµασµένο σε πίεση τουλάχιστον 13 bar και θα περιλαµβάνει 
τάπα καθαρισµού και βαλβίδα ασφαλείας τουλάχιστον 8 bar. 
Η εργασία περιλαµβάνει την προµήθεια όλων των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών, την 
πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Χίλια εννιακόσια       [ 1.900,00 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Θ6     [ Αναθ.  ΗΛΜ  7 ] 
Πλήρες δίκτυο χαλκοσωλήνων Φ22 θερµοµονωµένων (πάχος µόνωσης 13 mm) από το υπόγειο 
µηχανοστάσιο έως την οροφή του χώρου εστίασης για την σύνδεση συστοιχίας ηλιακών 
συλλεκτών µε τον θερµαντήρα ζεστού νερού. Περιλαµβάνεται η προµήθεια όλων των 
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απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών, σωλήνες χαλκού, εξαρτήµατα, στηρίγµατα, 
θερµοµόνωση, η πλήρης εγκατάσταση καθώς και οι απαιτούµενοι έλεγχοι. 
Για µήκος ζεύγους σωλήνων χαλκού 40 µέτρων. 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Χίλια τετρακόσια            [ 1.400,00 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Θ7   [ Αναθ.  ΗΛΜ  21 ] 
Κυκλοφορητής ηλιακών µε αυτοµατισµό λειτουργίας διαφορικού θερµοστάτη για την ρύθµιση 
βέλτιστης λειτουργίας και αντιπαγωτικής προστασίας πλήρης. Η εργασία περιλαµβάνει την 
προµήθεια όλων των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών, την πλήρη εγκατάσταση και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Εννιακόσια είκοσι        [ 920,00 ] 
  
ΑΡΘΡΟ   Θ8    [ Αναθ.  ΗΛΜ   7 ] 
Πλήρες δίκτυο χαλκοσωλήνων Φ28 - Φ18 θερµοµονωµένων (πάχος µόνωσης 13 mm) για την 
παροχή και την ανακυκλοφορία ζεστού νερού από το υπόγειο µηχανοστάσιο έως τον χώρο των 
ντους και των WC. 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών, σωλήνες 
χαλκού, εξαρτήµατα, στηρίγµατα, θερµοµόνωση, η πλήρης εγκατάσταση καθώς και οι 
απαιτούµενοι έλεγχοι. 
Για µήκος ζεύγους σωλήνων χαλκού 55 µέτρων. 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Χίλια εξακόσια         [ 1.600,00 ] 
 
 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ   Θ9    [ Αναθ.  ΗΛΜ   21 ] 
Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας νερού  τεχνολογίας inverter παροχής 0-2,5 Μ3/Η , µε 
αυτοµατισµό λειτουργίας και θερµοστάτες στην εκκίνηση και το τέλος του δικτύου για την 
ρύθµιση λειτουργίας πλήρης. Η εργασία περιλαµβάνει την προµήθεια όλων των απαιτούµενων 
υλικών και µικροϋλικών, την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Τετρακόσια             [ 400,00 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Θ10    [ Αναθ.  ΗΛΜ  11 ] 
Μανόµετρο   µε   Κρουνό   Περιοχής   Ενδείξεων   0   έως   10   ΑΤΜ , 
µε  τα  µικροϋλικά  και  την  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως,  συνδέσεως παραδοτέο   σε  
κανονική  λειτουργία . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  ∆έκα πέντε και πενήντα επτά λεπτά             [ 15,57  ] 
 
ΑΡΘΡΟ  Θ11    [ Αναθ.  ΗΛΜ  62 ] 
Θερµόµετρο   Εµβαπτίσεως   µε   Φωλιά , 
κεντρικής  θέρµανσης, ευθύ  µε  ορειχάλκινη  θήκη,  περιοχής  ενδείξεων 0 - 100  C,  µε  τα  
µικροϋλικά  και την εργασία πλήρους  εγκαταστάσεως ,  συνδέσεως και ρυθµίσεως  παραδοτέο  
σε  πλήρη  και κανονική  λειτουργία . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Είκοσι πέντε και τριάντα λεπτά               [ 25,30 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Θ12    [ Αναθ.  ΗΛΜ  62 ] 
Υδροστάτης   Εµβαπτίσεως   µε   Φωλιά , 
µε  τα  µικροϋλικά  και την  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως,  συνδέσεως και  ρυθµίσεως  
παραδοτέος  σε  πλήρη  και  κανονική  λειτουργία . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Εβδοµήντα εννέα και είκοσι λεπτά                 [ 79,20 ] 
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ΑΡΘΡΟ   Θ13    [ Αναθ.  ΗΛΜ   62 ] 
Υδροστάτης επαφής, µε  τα  µικροϋλικά  και την  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως,  
συνδέσεως και  ρυθµίσεως  παραδοτέος  σε  πλήρη  και  κανονική  λειτουργία . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Εβδοµήντα οκτώ και εξήντα λεπτά         [ 78,60 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Θ14    [ Αναθ.  ΗΛΜ   11 ] 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη διαµέτρου 1  INS , 
µε  τα  µικροϋλικά  και την  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως,  συνδέσεως και  ρυθµίσεως  
παραδοτέος  σε  πλήρη  και  κανονική  λειτουργία . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Είκοσι πέντε και δύο λεπτά          [ 25,02 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Θ15    [ Αναθ.  ΗΛΜ   23 ] 
∆οχείο διαστολής κλειστό µε µεµβράνη χωρητικότητας 50 l, πλήρες µε τα µικρουλικά, δηλαδή 
προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση,ρύθµιση και δοκιµές για παράδοση σε 
κανονική λειτουργία. 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  ∆ιακόσια ογδόντα οκτώ και εξήντα δύο λεπτά          [ 288,62 ] 
 
 
ΑΡΘΡΟ   Θ16   [ Αναθ.  ΗΛΜ  6 ] 
Λέβητας Νερού πετρελαίου ή φυσικού αερίου θερµαντικής ισχύος 500 KW 
Λέβητας χαλύβδινος νερού Θερµαντικής ισχύος 500000 Kcal/h,πλήρης µε τα εξαρτήµατά του, 
το κτίσιµο της εστίας του µε πυρίµαχους πλίνθους και τα απαιτούµενα υλικά και µικρουλικά, 
δηλαδή λέβητας,εξαρτήµατα, υλικά και µικρουλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως,συνδέσεως, δοκιµών και πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία. 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Έξι χιλιάδες οκτακόσια είκοσι εννέα και δέκα τέσσερα λεπτά    [ 6.829,14  ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Θ17    [ Αναθ.  ΗΛΜ   28 ] 
Εγκατάσταση φυσικού αερίου η οποία θα περιλαµβάνει: 
1.Καυστήρας φυσικού αερίου, ισχύος 250-600 KW, διβάθµιο µε συσκευή ελέγχου στεγανότητας 
VPS και γραµµή αερίου τύπου gas-train πλήρως εγκατεστηµένος , 
κατάλληλος για λέβητα κεντρικής θερµάνσεως µε όλα τα εξαρτήµατα και συσκευές δηλαδή 
καυστήρας, εξαρτήµατα και µικρουλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως πρός 
τo δίκτυo φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύµατος και οργάνων αυτοµατισµού, δοκιµών και 
ρυθµίσεως για οµαλή και ασφαλή λειτουργία του καυστήρα. 
2.Γραµµή σιδηροσωλήνα διαµέτρου 3” µήκους 60 µέτρων για την τροφοδοσία ΦΑ 
εγκατεστηµένου πλήρως και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κανονισµού ΦΑ. 
3.Φιλτρο ΦΑ φλανζωτό διαµέτρου DN80 
4.∆ύο δικλείδες ΦΑ φλανζωτές διαµέτρου DN80. 
5.Ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα ορειχάλκινη φλανζωτή διαµέτρου DN80. 
6.Εύκαµπτο αντικραδασµικό ανοξείδωτο σύνδεσµο διαµέτρου DN50. 
7.Εγκατάσταση ανίχνευσης αερίου που περιλαµβάνει ανιχνευτή διαρροής ΦΑ σε σύνδεση µε 
την ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα ασφαλείας. 
(ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Οκτώ χιλιάδες πεντακόσια σαράντα             [ 8.540,00 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Θ18    [ Αναθ.  ΗΛΜ  23 ] 
Κλειστό   ∆οχείο   ∆ιαστολής   µε   Μεµβράνη , Χωρητικότητος   200  LIT , 
πλήρες  µε  τα  µικροϋλικά,  δηλαδή  προµήθεια,  προσκόµιση,  εγκατάσταση , σύνδεση ,  
ρύθµιση  και  δοκιµές  για  παράδοση  σε  κανονική  λειτουργία . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
 
ΕΥΡΩ :  ∆ιακόσια ογδόντα               [ 280,00 ] 
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ΑΡΘΡΟ   Θ19    [ Αναθ.  ΗΛΜ   34 ] 
Καπναγωγός INOX µε µόνωση διπλών τοιχωµάτων Φ200/250 
µε  τα  µικροϋλικά  και την  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως,  συνδέσεως και  ρυθµίσεως  
παραδοτέος  σε  πλήρη  και  κανονική  λειτουργία . 
( ΜΕΤΡΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Εκατόν είκοσι          [ 120,00 ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ   Θ20    [ Αναθ.  ΗΛΜ  34 ] 
Καµινάδα INOX µε µόνωση διπλών τοιχωµάτων Φ250/300 µε σκελετό στήριξης από 
γαλβανισµένο δικτύωµα. 
Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται: 
1)Ο ακριβής υπολογισµός διαστασιολόγησης της νέας καµινάδας 
2) Η εγκατάσταση καµινάδας, στηριγµάτων, καµπύλων, γωνιών, ενώσεων, καπέλου απόληξης 
και οποιουδήποτε µικροϋλικού και εξαρτήµατος  απαιτηθεί. 
3) Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης οποιοδήποτε µέσο ή µηχάνηµα χρειαστεί για τη σωστή 
εγκατάσταση της καµινάδας (σκαλωσιά, γερανοφόρο όχηµα κλπ) 
(ΜΕΤΡΟ) 
ΕΥΡΩ :  ∆ιακόσια σαράντα            [ 240,00 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Θ21    [ Αναθ.  ΗΛΜ  6 ] 
Πλακοειδείς εναλλάκτης νερού νερού ΙΝΟΧ. S.S.316. τιτανίου ισχύος 400 KW για την θέρµανση 
του νερού της πισίνας πλήρως συνδεδεµένος στα δίκτυα του λέβητα ΦΑ και ανακυκλοφορίας 
της πισίνας, µε τις απαραίτητες βάνες έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα παράκαµψης του 
εναλλάκτη. 
Μαζί µε τα µικροϋλικά και την  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως,  συνδέσεως και  ρυθµίσεως  
παραδοτέος  σε  πλήρη  και  κανονική  λειτουργία . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Οχτώ χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα            [ 8.580,00 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Θ22    [ Αναθ.  ΗΛΜ  21 ] 
Κυκλοφορητής θερµού νερού παροχής 26-32 m3/h πλήρως εγκατεστηµένος στο πρωτεύον 
κύκλωµα του εναλλάκτη , µαζί µε τα µικροϋλικά και την  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως,  
συνδέσεως και  ρυθµίσεως  παραδοτέος  σε  πλήρη  και  κανονική  λειτουργία . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Χίλια διακόσια σαράντα            [ 1.240,00 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Θ23    [ Αναθ.  ΗΛΜ  39 ] 
Μονάδα εξαερισµού αερισµού µε ανάκτηση θερµότητας παροχής 12.000 m3/h για τον χώρο της 
πισίνας , µε ενσωµατωµένους ανεµιστήρες απαγωγής και προσαγωγής, εναλλάκτη αέρα-αέρα & 
φίλτρα. Θα διαθέτει στοιχείο από αλουµίνιο, καµπίνα από χαλυβδοέλασµα µε µόνωση 
τουλάχιστον 13mm και απλά φίλτρα στην προσαγωγή και στην απαγωγή. Θα προσφέρει την 
δυνατότητα ανάκτησης της απορριπτόµενης 
ενέργειας του αέρα απόρριψης (τουλάχιστον 50%). Οριζόντιας ή κάθετης διάταξης. 
Η µονάδα θα καλύπτει τον χώρο της πισίνας. Η µονάδα θα συνδεθεί στο δίκτυο των αεραγωγών 
στην προσαγωγή και την επιστροφή. Περιλαµβάνεται η βάση στήριξης της µονάδας, πλήρης 
ηλεκτρολογική σύνδεση µε το δίκτυο (πίνακας, καλώδια, µέσα προστασίας και ελέγχου κτλ), 
θερµοστάτης, διακόπτης 3 ταχυτήτων, µικροϋλικά παραδοτέα  σε  πλήρη  και  κανονική  
λειτουργία . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Εντεκα χιλιάδες πενήντα            [ 11.050,00 ] 
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ΑΡΘΡΟ   Θ24    [ Αναθ.  ΗΛΜ  6 ] 
Μεταθερµαντικό στοιχείο (κλιµατιστική µονάδα νερού αέρα ) ισχύος 150.000 Kcal/h , µε στοιχείο 
εναλλάκτη νερού-αέρα και απλό προφίλτρο. Θα εγκατασταθεί στον αεραγωγό προσαγωγής 
αµέσως µετά την ανάκτηση θερµότητας.  Θα διαθέτει στοιχείο από αλουµίνιο, καµπίνα από 
χαλυβδοέλασµα και θα ελέγχεται ανεξάρτητα από τον εξαερισµό µε θερµοστάτη χώρου. 
Μαζί µε τα µικροϋλικά και την  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως,  συνδέσεως και  ρυθµίσεως  
παραδοτέο  σε  πλήρη  και  κανονική  λειτουργία . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Πέντε χιλιάδες τετρακόσια            [ 5.400,00 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Θ25    [ Αναθ.  ΗΛΜ  34 ] 
Αεραγωγοί κυκλικής διατοµής αρχικής διαµέτρου 700mm µειούµενης σταδιακά, µε γραµµικά 
στόµια αέρα καθ' όλο το µήκος των αεραγωγών. 
Αεραγωγοί θηλυκωτοί ή φλαντζωτοί από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 0,8 mm 
κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τους αµερικάνικους κανονισµούς. 
Περιλαµβάνονται τα απαραίτητα γραµµικά στόµια προσαγωγής και απαγωγής µήκους 30 
µέτρων αντίστοιχα. 
Περιλαµβάνονται επίσης τα κάθε φύσης ειδικά τεµάχια, υλικά σύνδεσης στερέωσης και 
στεγάνωσης και η εργασία κατασκευής, εγκατάστασης και ρύθµισης.   
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ : Επτά χιλιάδες τετρακόσια εβδοµήντα πέντε        [ 7.475,00 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Θ26    [ Αναθ.  ΗΛΜ  37 ] 
Αντλία θερµότητας αέρα αέρα καναλάτη µετά των απαραίτητων ψυκτικών δικτύων ονοµαστικής 
απόδοσης 56 KW σε ψύξη και 63 KW σε θέρµανση για την εγκατάσταση της στον χώρο των 
αποδυτηρίων, των λουτρών και των WC. 
Περιλαµβάνονται τα στόµια προσαγωγής αέρα και οι απαραίτητοι για την σύνδεση τους 
εύκαµπτοι αεραγωγοί από αλουµίνιο καθώς και τα κάθε φύσης ειδικά τεµάχια, υλικά σύνδεσης 
στερέωσης και στεγάνωσης και η εργασία πλήρους εγκατάστασης και ρύθµισης.   
(ΤΕΜΑΧΙΟ) 
ΕΥΡΩ :  Οχτώ χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα           [ 8.580,00 ] 
 
 
 
 
ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ- ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-Η/Μ ΠΙΣΙΝΑΣ 
 
ΑΡΘΡΟ   Η1    [ Αναθ.  ΗΛΜ 41 ] 
Πλαστικός   Σωλήνας   Ηλεκτρικών   Γραµµών   ∆ιαµέτρου   Φ  13,5 mm, πάχους 1,35 mm , 
ευθύς, ορατός  ή  εντοιχισµένος  ήτοι  σωλήνας  µετά  των  απαραιτήτων  ευθείων ή  καµπύλων  
εκ  πλαστικού   υλικού   προστοµίων  και  των   µικροϋλικών συνδέσεως  και  στερεώσεως   
κ.λ.π. 
( ΜΕΤΡΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Τρία και είκοσι έξι λεπτά          [ 3,26 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Η2    [ Αναθ.  ΗΛΜ  41 ] 
Πλαστικός   Σωλήνας   Ηλεκτρικών   Γραµµών   ∆ιαµέτρου   Φ  16  ΜΜ , 
ευθύς, ορατός  ή  εντοιχισµένος  ήτοι  σωλήνας  µετά  των  απαραιτήτων  ευθείων ή  καµπύλων  
εκ  πλαστικού   υλικού   προστοµίων  και  των   µικροϋλικών συνδέσεως  και  στερεώσεως   
κ.λ.π. 
( ΜΕΤΡΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Τέσσερα και επτά λεπτά          [ 4,07 ] 
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ΑΡΘΡΟ  Η3    [ Αναθ.  ΗΛΜ  41 ] 
Σωλήνας  Ηλεκτρικών  πλαστικός ευθύς ∆ιαµέτρου  Φ 23 ΜΜ , 
Κατά τα λοιπά ως άρθρο Η1.  
( ΜΕΤΡΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Πέντε και δύο λεπτά         [ 5,02 ] 

 

ΑΡΘΡΟ   Η4   [ Αναθ.  ΗΛΜ  41 ] 
Σωλήνας  Ηλεκτρικών  Γραµµών  πλαστικός βαρέως τύπου σπιράλ, ∆ιαµέτρου  Φ 16 ΜΜ , 
ενδεικτικού τύπου DUROFLEX , ορατός ή χωνευτός, δηλαδή σωλήνας από µαλακό PVC και 
σπείρα από σκληρό πλαστικό µε τα απαραίτητα µικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. 
και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
(ΜΕΤΡΟ) 
ΕΥΡΩ :    ∆έκα και πενήντα ένα λεπτά          [ 10,51 ] 
 

ΑΡΘΡΟ   Η5    [ Αναθ.  ΗΛΜ  41 ] 
Σωλήνας  Ηλεκτρικών  Γραµµών  πλαστικός βαρέως τύπου σπιράλ, ∆ιαµέτρου  Φ 23 ΜΜ , 
κατά τα λοιπά ως άρθρο Η4.  
(ΜΕΤΡΟ) 
ΕΥΡΩ :    ∆έκα τρία και ογδόντα δύο λεπτά           [ 13,82 ] 
 

ΑΡΘΡΟ   Η6    [ Αναθ.  ΗΛΜ  41 ] 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός θωρακισµένος από PVC, σπιράλ Φ16 mm κατά τα 
λοιπά ως άρθρο Η4.  
(ΜΕΤΡΟ) 
ΕΥΡΩ :    Πέντε και εβδοµήντα οκτώ λεπτά           [ 5,78 ] 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ   Η7    [ Αναθ.  ΗΛΜ  41 ] 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός θωρακισµένος από PVC, σπιράλ Φ36 mm κατά τα 
λοιπά ως άρθρο Η4.  
(ΜΕΤΡΟ) 
ΕΥΡΩ :    Επτά και ογδόντα λεπτά           [ 7,80 ] 

 

ΑΡΘΡΟ   Η8    [ Αναθ.  ΗΛΜ  41 ] 
Πλαστικό   Κουτί   ∆ιακλαδώσεων    Φ  70   ΜΜ , 
ορατό  ή  εντοιχισµένο ,  ήτοι  κουτί  και   µικροϋλικά   [ γύψος , πίσσα ,κανάβι,  µίνιον,  ξύλινα  
τακάκια,  βίδες,  µαστοί,  διαστολές,  συστολές ,κόντρα  παξιµάδια,  τάπες ]  επί  τόπου  και  
εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως  και  συνδέσεως . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Τέσσερα                        [ 4,00 ] 
 

ΑΡΘΡΟ   Η9   [ Αναθ.  ΗΛΜ  41 ] 
Πλαστικό   Κουτί   ∆ιακλαδώσεων    80 χ 80   ΜΜ , 
κατά  τα  λοιπά  ως  ΑΡΘΡΟ  7.6 . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Τέσσερα και εξήντα επτά λεπτά        [ 4,67 ] 
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ΑΡΘΡΟ   Η10   [ Αναθ.  ΗΛΜ  46 ] 
Καλώδιο   Τύπου   Ν Υ Μ   ∆ιατοµής    3 χ 1.5   τ.χ ,  
χαλκίνων  αγωγών  ορατό   ή  εντοιχισµένο ,  ήτοι  προµήθεια   προσκόµιση  υλικών  και  
µικρουλικών   ( κολλάρα,  κοχλίες,  µούφες,  τσιµεντοκονίαµα, τακάκια,  πέδιλα,   
κασσιτεροκόλληση,   µονωτικά  πάσης   φύσεως  ως  και  ειδικά  στηρίγµατα  ή  αναλογία  
σχάρας  καλωδίων  κ.λ.π )  επί τόπου και  εργασία  διανοίξεως αυλάκων και οπών επί 
ΟΙΟΝ∆ΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ του κτιρίου  τοποθετήσεως,  διαµορφώσεως  και  συνδέσεως  των  
άκρων  αυτού (εντός των  κυτίων  και  εξαρτηµάτων  της  εγκαταστάσεως ) και πλήρους  
εγκαταστάσεως . 
( ΜΕΤΡΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Τέσσερα και ογδόντα πέντε λεπτά         [ 4,85 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Η11   [ Αναθ.  ΗΛΜ  46 ] 
Καλώδιο   Τύπου   Ν Υ Μ   ∆ιατοµής    3 χ 2.5   τ.χ , 
κατά  τα  λοιπά  ως  ΑΡΘΡΟ Η10 . 
( ΜΕΤΡΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Πέντε και είκοσι εννέα λεπτά           [ 5,29 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Η12   [ Αναθ.  ΗΛΜ  46 ] 
Καλώδιο   Τύπου   Ν Υ Μ   ∆ιατοµής    3 χ 4   τ.χ , 
κατά  τα  λοιπά  ως  ΑΡΘΡΟ  Η10 . 
( ΜΕΤΡΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Πέντε και εξήντα έξι λεπτά            [ 5,66 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Η13   [ Αναθ.  ΗΛΜ  46 ] 
Καλώδιο   Τύπου   Ν Υ Μ   ∆ιατοµής    3 χ 6   τ.χ , 
κατά  τα  λοιπά  ως  ΑΡΘΡΟ  Η10 . 
( ΜΕΤΡΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Επτά και έξι λεπτά            [ 7,06 ] 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ   Η14   [ Αναθ.  ΗΛΜ  46 ] 
Καλώδιο   Τύπου   Ν Υ Μ   ∆ιατοµής    3 χ 10   τ.χ , 
κατά  τα  λοιπά  ως  ΑΡΘΡΟ  Η10 . 
( ΜΕΤΡΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Οκτώ και εξήντα τρία λεπτά            [ 8,63 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Η15   [ Αναθ.  ΗΛΜ  46 ] 
Καλώδιο   Τύπου   Ν Υ Μ   ∆ιατοµής    5 χ 2,5   τ.χ , 
κατά  τα  λοιπά  ως  ΑΡΘΡΟ  Η10 . 
( ΜΕΤΡΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Έξι και πενήντα ένα λεπτά            [ 6,51 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Η16   [ Αναθ.  ΗΛΜ  46 ] 
Καλώδιο   Τύπου   Ν Υ Μ   ∆ιατοµής    5 χ 4   τ.χ , 
κατά  τα  λοιπά  ως  ΑΡΘΡΟ  Η10 . 
( ΜΕΤΡΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Οκτώ και δέκα επτά λεπτά            [ 8,17 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Η17   [ Αναθ.  ΗΛΜ  46 ] 
Καλώδιο   Τύπου   Ν Υ Μ   ∆ιατοµής    5 χ 10   τ.χ , 
κατά  τα  λοιπά  ως  ΑΡΘΡΟ  Η10 . 
( ΜΕΤΡΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Έντεκα και ενενήντα δύο λεπτά            [ 11,92 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Η18   [ Αναθ.  ΗΛΜ  46 ] 
Καλώδιο   Τύπου   Ν Υ Μ   ∆ιατοµής    5 χ 16   τ.χ , 
κατά  τα  λοιπά  ως  ΑΡΘΡΟ  Η10 . 
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( ΜΕΤΡΟ ) 
ΕΥΡΩ :  ∆ώδεκα και τριάντα ένα λεπτά            [ 12,31 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Η19  [ Αναθ.  ΗΛΜ  49 ] 
∆ιακόπτης   Απλός, µονοπολικός κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 
χωνευτός  µετά  πλήκτρων εντάσεως 10 Α,  τάσεως 250 V ήτοι προµήθεια προσκόµιση , 
εγκατάσταση  και  σύνδεση . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Τρία και ογδόντα εννέα λεπτά            [ 3,89 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Η20   [ Αναθ.  ΗΛΜ  49 ] 
Ρευµατοδότης   Χωνευτός   SCHUKO   Εντάσεως   16  Α , 
ήτοι  προµήθεια, προσκόµιση  και  µικροϋλικά, και  εργασία  εγκατάστασης 
και  σύνδεσης ,  παραδοτέος  για  λειτουργία . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Εννέα και είκοσι τέσσερα λεπτά           [ 9,24 ] 
  
ΑΡΘΡΟ   Η21   [ Αναθ.  ΗΛΜ  49 ] 
Ρευµατοδότης  στεγανός  Χωνευτός  πλήρης  SCHUKO   Εντάσεως   16  Α , 
κατά  τα  λοιπά  ως  ΑΡΘΡΟ  Η20 . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  ∆έκα και δώδεκα λεπτά           [ 10,12 ] 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ   Η22   [ Αναθ.  ΗΛΜ  49 ] 
Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης "Γενικός Πίνακας" , 
Ηλεκτρικός πίνακας,  όπως στην τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές,  µε τα µέσα 
προστασίας γραµµών άφιξης και αναχώρησης ( διακόπτη διαρροής,  γενικό διακόπτη,  γενικές 
ασφάλειες,  µικροαυτόµατους,  διακόπτες φορτίου,  αυτόµατους διακόπτες,  ασφάλειες,  
ενδεικτικές λυχνίες ) κατασκευασµένος από χαλυβδοέλασµα DKP µε κάλυµµα από plexiglass  
σύµφωνα µε τα σxέδια και τις προδιαγραφές µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά,  καλώδια κλπ.  την 
εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης,  καθώς και τις δοκιµές για παράδοση σε κανονική 
λειτουργία.  
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  ∆ύο χιλιάδες πεντακόσια              [ 2.500,00 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Η23   [ Αναθ.  ΗΛΜ  49 ] 
Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης "Υποπίνακας µηχ/σίου πισίνας", µε τους απαραίτητους 
µετασχηµατιστές 220-12 ή 24 Volts και κατά  τα  λοιπά  ως  ΑΡΘΡΟ  Η22 . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  ∆ύο χιλιάδες οχτακόσια              [ 2.800,00 ] 
  
ΑΡΘΡΟ   Η24   [ Αναθ.  ΗΛΜ  49 ] 
Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης "Υποπίνακας κουζίνας εστιατορίου" , 
κατά  τα  λοιπά  ως  ΑΡΘΡΟ  Η22 . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Χίλια τετρακόσια              [ 1.400,00 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Η25   [ Αναθ.  ΗΛΜ   49 ] 
Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης "Υποπίνακας εξωτερικού χώρου" , 
κατά  τα  λοιπά  ως  ΑΡΘΡΟ  Η22 . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Εξακόσια τριάντα             [ 630,00 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Η26   [ Αναθ.  ΗΛΜ  49 ] 
Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης "Υποπίνακας αποδυτηρίων" , 
κατά  τα  λοιπά  ως  ΑΡΘΡΟ  Η22 . 
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( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Χίλια τετρακόσια              [ 1.400,00 ] 

 
ΑΡΘΡΟ   Η27   [ Αναθ.  ΗΛΜ   49 ] 
Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης "Υποπίνακας υπογείου" , 
κατά  τα  λοιπά  ως  ΑΡΘΡΟ  Η22 . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Τριακόσια είκοσι             [ 320,00 ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ   Η28   [ Αναθ.  ΗΛΜ  5 ] 
Τρίγωνο   Γειώσεως   Πλευράς   3  Μ , 
για  γείωση  ηλεκτρικών  πινάκων   ή   αλεξικεραύνων ,   δηλαδή  εκσκαφή χάνδακα  σε  βάθος  
0.8  Μ, τοποθέτηση  ηλεκτροδίων  από  ειδικό  χάλυβα διαστάσεων Φ19χ3000 mm,  µε  
επίστρωση  χαλκού ,  σύνδεση  αυτών  µε  χάλκινο  καλώδιο  πολύκλωνο 70  τ.χ  µε  
σφιγκτήρες  και  κολλάρα , επανεπίχωση  του  χάνδακα ,  και κατασκευή  τριών  φρεατίων  
επιθεώρησης  των   ηλεκτροδίων   30 χ 30  CM . Στη  τιµή περιλαµβάνεται  η  αξία  όλων  των  
υλικών  και  µικρουλικών και  εργασία  πλήρους  κατασκευής  του  τριγώνου  γειώσεως . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Πεντακόσια τριάντα πέντε και δέκα πέντε λεπτά          [ 535,15 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Η29   [ Αναθ.  ΗΛΜ  59 ] 
Φωτιστικό   Σώµα   Φθορισµού οροφής ή ψευδοοροφής  µε  Τέσσερες   Λυχνίες   18   W, 
οροφής ή ψευδοροφής , προστασίας   IP 20,  µε  λυχνίες  στεγασµένων  χώρων  και  
ανταυγαστήρα, αποτελούµενο  από   ενισχυµένη   µεταλλική  βάση   βαµµένη  µε χρώµα   
φωτιάς   και    περσίδες (φυλλαριστό), µε ενσωµατωµένα   τα  όργανα   αφής ,  ήτοι  
στραγγαλιστικά  πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές,    πυκνωτές    και   εργασία  πλήρους  
εγκατάστασης . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Εκατόν οκτώ και ενενήντα οκτώ λεπτά          [ 108,98 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Η30   [ Αναθ.  ΗΛΜ  59 ] 
Φωτιστικό σώµα τύπου κώδωνα, οροφής κρεµαστό µε λυχνία οικονοµίας 65W , 
Σχεδίου και σχήµατος επιλογής της υπηρεσίας. 
Με ενσωµατωµένα   τα  απαραίτητα όργανα   αφής ,  ήτοι  στραγγαλιστικά  πηνία, λυχνιολαβές, 
εκκινητές,    πυκνωτές    και   εργασία  πλήρους  εγκατάστασης . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Εκατόν σαράντα πέντε             [ 145,00 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Η31   [ Αναθ.  ΗΛΜ  60 ] 
Φωτιστικό  Σώµα  Πλαφονιέρα  Οροφής  Στεγανή ,  µε λαµπτήρα οικονοµίας 20  W , 
προστασίας  IP 44 ,  ήτοι  προµήθεια  φωτιστικού  σώµατος  και  λαµπτήρα οικονοµίας 20 W ,  
προσκόµιση,  εγκατάσταση,  και  παράδοση  σε  πλήρη  λειτουργία . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Είκοσι εννέα και δέκα εννέα λεπτά            [ 29,19 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Η32   [ Αναθ.  ΗΛΜ  60 ] 
Φωτιστικό   Σώµα   Κυκλική   Χελώνα   Πλαστική  µε λαµπτήρα οικονοµίας 20W , 
προστασίας  IP 44 ,  κατά  τα  λοιπά  ως  ΑΡΘΡΟ  Η31 . 
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( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
 ΕΥΡΩ :  ∆ώδεκα και εξήντα πέντε λεπτά             [ 12,65 ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ   Η33   [ Αναθ.  ΗΛΜ  61 ] 
Φωτιστικό  Σώµα  Τύπου PL Downlight ορατό ή χωνευτό, οροφής ή ψευδοοροφής µε δύο 
λαµπτήρες οικονοµίας 26  W ,  
προστασίας  IP 44 ,  ήτοι  προµήθεια  φωτιστικού  σώµατος  και δύο λαµπτήρων οικονοµίας 20 
W ,  προσκόµιση,  εγκατάσταση,  και  παράδοση  σε  πλήρη  λειτουργία . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Ογδόντα επτά και πενήντα επτά λεπτά            [ 87,57 ] 
 

ΑΡΘΡΟ   Η34      [ Αναθ.  ΗΛΜ  10 ] 

Ευθύγραµµος µεταλλικός βραχίονας µονός οριζόντιας προβολής 1m,  
ήτοι προµήθεια , µεταφορά και τοποθέτηση ενός µονού ευθύγραµµου βραχίονα από 
σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου µε κλίση 15ο προς το οριζόντιο. Η βάση του βραχίονα θα 
αποτελείται από σιδηροσωλήνα εσωτερικής διαµέτρου 9,7 mm και µήκους 0,5 m θα είναι δε 
κατασκευασµένος από σιδηροσωλήνα πάχους 6mm . Στο άκρο του βραχίονα θα υπάρχει 
κατάλληλη συστολή για την υποδοµή και στερέωση σε αυτή του φωτιστικού σώµατος. 
Ολόκληρος ο βραχίονας µε την πλήρη κατασκευή του θα γαλβανιστεί σε θερµό λουτρό για την 
αποφυγή µελλοντικής οξειδώσεως. Ελάχιστο πάχος γαλβανίσµατος 80 µικρά. Στη τιµή 
περιλαµβάνεται η αξία του πύρου στερεώσεως του βραχίονα επί του ιστού. 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Εξήντα οκτώ και έντεκα λεπτά               [ 68,11 ] 
 

ΑΡΘΡΟ   Η35      [ Αναθ.  ΗΛΜ  103 ] 
Φωτιστικό   Σώµα  Βραχίονα για λυχνία ατµών Υδραργύρου   Υ.Π. , 125  W , στεγανό, 
που θα περιλαµβάνει λυχνία ατµών Να υψηλής πίεσης ισχύος 125 W, ανταυγαστήρα, 
στραγγαλιστικό πηνίο, πυκνωτή διόρθωσης του συνφ, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη για την 
λειτουργία διάταξη, ήτοι προµήθεια, µεταφορά , τοποθέτηση, στερέωση, σύνδεση και δοκιµή σε 
πλήρη λειτουργία .    
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Εκατόν οκτώ και εβδοµήντα τρία λεπτά           [ 108,73 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Η36   [ Αναθ.  ΗΛΜ  48 ] 
Καλώδιο  Οµοαξονικό   τύπου  RG 59 - 75  ΩΜ / M  , 
µε  θερµοπλαστική  µόνωση ,  τοποθετούµενος  µέσα  σε  σωλήνες ,  δηλαδή προµήθεια  και  
προσκόµιση  καλωδίου  και  µικρουλικών   επί  τόπου  και εργασία  τοποθετήσεως,  συνδέσεως  
και δοκιµών  για πλήρη  και  κανονική λειτουργία . 
( ΜΕΤΡΟ ) 
ΕΥΡΩ :  ∆έκα έξι και τριάντα πέντε λεπτά       [ 16,35 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Η37   [ Αναθ.  ΗΛΜ  48 ] 
Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100 Categ.  6 , 4 ζευγών  
ήτοι προµήθεια και προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών επί τόπου και εργασία τοποθέτησης για 
πλήρη και κανονική λειτουργία,  4 ζευγών. 
( ΜΕΤΡΟ ) 
ΕΥΡΩ :  ∆έκα και δώδεκα λεπτά       [ 10,12 ] 
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ΑΡΘΡΟ   Η38   [ Αναθ.  ΗΛΜ  49 ] 
Μπρίζα   Τηλεφώνου   χωνευτή  µε βύσµα τύπου RJ 11, πλήρης   , 
Με κουτί , βάση , µηχανισµό και πλαίσιο,   δηλαδή    προµήθεια , προσκόµιση  και µικροϋλικά  
επί τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως,  συνδέσεως και παράδοσης για  πλήρη και  κανονική  
λειτουργία . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  ∆έκα  τέσσερα  και έντεκα λεπτά        [ 14,11 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Η39   [ Αναθ.  ΗΛΜ  61 ] 
Κεραιοδότης   R - TV  ∆ιέλευσης  ή  Τερµατικός , 
πλήρως   τοποθετηµένoς  ,  δηλαδή   κεραιοδότης   και  τα   απαιτούµενα µικροϋλικά  επι τόπου  
και  εργασία   τοποθετήσεως  και  συνδέσεως  για πλήρη  και  κανονική  λειτουργία . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  ∆έκα τρία και εξήντα δύο λεπτά              [ 13,62 ] 
  
ΑΡΘΡΟ   Η40    [Αναθ. ΗΛΜ 032] 
Αξονικός ανεµιστήρας παραθύρου Φ300, τριών ταχυτήτων µε δυνατότητα αντιστροφής της 
φοράς και αυτόµατη λειτουργία των περσίδων µε δυνατότητα σφράγισης σε περίπτωση 
έλλειψης τάσης. 
∆ηλ. ανεµιστήρας και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης αυτού, σύνδεσης µε την 
ηλεκτρική γραµµή, ρύθµιση και δοκιµές και πλήρη εγκατάσταση για οµαλή και ασφαλή 
λειτουργία. 
(ΤΕΜΑΧΙΟ) 
ΕΥΡΩ : Τριακόσια εξήντα [360,00] 
 
ΑΡΘΡΟ   Η41    [Αναθ. ΗΛΜ 032] 
Χειριστήριο ανεµιστήρα παραθύρου µε επιλογές τριών ταχυτήτων και αντιστροφής της φοράς, 
µε µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης αυτού, σύνδεσης µε την ηλεκτρική γραµµή, 
ρύθµιση και δοκιµές και πλήρη εγκατάσταση για οµαλή και ασφαλή λειτουργία. 
(ΤΕΜΑΧΙΟ) 
ΕΥΡΩ : Εξήντα και εβδοµήντα εννέα λεπτά          [ 60,79 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Π1    [ Αναθ.  ΗΛΜ  19 ] 
Πυροσβεστήρας   Κόνεως   Τύπου   Ρα,  Φορητός,  Γοµώσεως  6  KGR , 
πλήρης, µε  το  αντίστοιχο  στήριγµα  αναρτήσεώς  του  στον  τοίχο , πλήρως τοποθετηµένος,  
δηλαδή  προµήθεια,  µεταφορά  και  στήριξη . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Τριάντα οκτώ και δέκα εννέα λεπτά         [ 38,19 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Π2          [ Αναθ.  ΗΛΜ  19 ] 
Πυροσβεστήρας   CO2 ,  Φορητός ,  Γοµώσεως  6  KGR , 
κατά  τα  λοιπά  ως  ΑΡΘΡΟ  Π1 . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Εβδοµήντα και εννέα λεπτά                   [ 70,09 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   Π3           [ Αναθ.  ΗΛΜ  59 ] 
Αυτόνοµο   Φωτιστικό   Σώµα   Ασφαλείας   Φθορισµού   18   W , 
µε  επιγραφή  " ΕΞΟ∆ΟΣ "  και  βέλος  κατεύθυνσης ,  συσωρευτών  Ca - Ni , δηλαδή  υλικά  και   
µικροϋλικά ,  προµήθεια ,  µεταφορά   και   εργασία πλήρους  τοποθετήσεως  και  συνδέσεως . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
 ΕΥΡΩ :  Πενήντα εννέα και τριάντα πέντε λεπτά               [ 59,35 ] 
 
ΑΡΘΡΟ    Π4           [ Αναθ.  ΗΛΜ  52 ] 
Πίνακας   Πυρανίχνευσης    Τεσσάρων    Ζωνών , 
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ανίχνευσης  και  αναγγελίας  πυρκαγιάς  πλήρης,  επίτοιχος, συνδεόµενος µε  αισθητήριες  
συσκευές,  µπουτόν  συναγερµού,  ηλεκτρονική   σειρήνα , ήτοι υλικά  και µικροϋλικά,  
προµήθεια,  µεταφορά  και  εργασία πλήρους τοποθετήσεως ,  συνδέσεως  και  ρυθµίσεως  για  
κανονική  λειτουργία . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Χίλια εβδοµήντα και τριάντα λεπτά               [ 1.070,30  ] 
 
ΑΡΘΡΟ    Π5           [ Αναθ.  ΗΛΜ  62 ] 
Ανιχνευτής   Ιονισµού- καπνού,  µε   Βάση , 
κατάλληλος  για  εγκατάσταση  στην  οροφή  ρυθµιζόµενης  ευπάθειας, ήτοι υλικά  και   
µικροϋλικά ,  προµήθεια ,  µεταφορά  και   εργασία  πλήρους τοποθετήσεως ,  συνδέσεως  και  
ρυθµίσεως . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Εκατόν πενήντα πέντε και εξήντα οκτώ λεπτά         [ 155,68 ] 
 
ΑΡΘΡΟ    Π6             [ Αναθ.  ΗΛΜ  62 ] 
Θερµοδιαφορικός   Ανιχνευτής   µε   Βάση ,κατά  τα  λοιπά  ως  ΑΡΘΡΟ  Π5 . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Εκατόν σαράντα ένα και εννέα λεπτά           [ 141,09 ] 
 
ΑΡΘΡΟ    Π7              [ Αναθ.  ΗΛΜ  61 ] 
Σειρήνα   Συναγερµού   24   V / DC ,   Εντάσεως  100  DB , 
ηλεκτρονικού  τύπου  για  ηχητική  σήµανση  συναγερµού ,  πλήρης   ήτοι υλικά  και  µικροϋλικά 
,  προµήθεια ,  µεταφορά  και   εργασία  πλήρους τοποθετήσεως ,  συνδέσεως  και  ρυθµίσεως . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Εκατόν επτά και τρία λεπτά              [ 107,03 ] 
 
ΑΡΘΡΟ    Π8            [ Αναθ.  ΗΛΜ  50 ] 
Μπουτόν   Συναγερµού  Πατητό, 
κατάλληλο  για  χειροκίνητη   λειτουργία  µε  προστατευτικό  υαλόθραυστο  κάλλυµα ,  δηλαδή  
υλικά  και   µικροϋλικά ,  προµήθεια ,  µεταφορά  και εργασία πλήρους τοποθετήσεως ,  και  
συνδέσεως . 
 ( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Εκατόν είκοσι ένα και εξήντα τρία λεπτά              [ 121,63 ] 
 
ΑΡΘΡΟ    Π9            [ Αναθ.  ΗΛΜ  60 ] 
Φωτεινός επαναλήπτης, ανθυγρός  για  επανάληψη  φωτεινού  σήµατος  από   διέγερση 
ανιχνευτή σε  αποµεµακρυσµένη  θέση  πλήρης,  ήτοι  υλικά  και   µικροϋλικά, προµήθεια,  
µεταφορά  και   εργασία  πλήρους  τοποθετήσεως, συνδέσεως και  ρυθµίσεως  για  κανονική  
λειτουργία . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Τριάντα τέσσερα και έξι λεπτά             [ 34,06 ] 
 
 
ΑΡΘΡΟ   ∆1    [ Αναθ.  ΗΛΜ  23 ] 
Αποξήλωση παλαιών συσκευών και δικτύων µηχανοστασίου πισίνας µετά προσοχής, 
αποκοµιδή και αποθήκευση σε χώρο υπόδειξης της υπηρεσίας. 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
 ΕΥΡΩ :  Τετρακόσια           [ 400,00 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   ∆2          [ Αναθ.  ΗΛΜ  23 ] 
Συγκρότηµα  φίλτρου  άµµου κολυµβητικής δεξαµενής πλήρως εγκατεστηµένο δηλαδή 
προµήθεια του συγκροτήµατος φίλτρου, των υλικών εγκαταστάσεως, συνδέσεως κλπ και των  
µικροϋλικών,  προσκόµιση  και  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως,  συνδέσεως, δοκιµών 
ρυθµίσεως γιά παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
8251.5 Παροχής 750 γαλλόνια ανά λεπτό 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Τρεις χιλιάδες τετρακόσια                   [ 3.400,00 ] 
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ΑΡΘΡΟ   ∆3          [ Αναθ.  ΗΛΜ  23 ] 
Συγκρότηµα  φίλτρου άµµου κολυµβητικής δεξαµενής πλήρως εγκατεστηµένο δηλαδή 
προµήθεια του συγκροτήµατος φίλτρου, των υλικών εγκαταστάσεως, συνδέσεως κλπ και των  
µικροϋλικών,  προσκόµιση  και  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως,  συνδέσεως, δοκιµών 
ρυθµίσεως γιά παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
8251.4 Παροχής 600 γαλλόνια ανά λεπτό 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  ∆ύο χιλιάδες εξακόσια                   [ 2.600,00 ] 
 
ΑΡΘΡΟ   ∆4           [ Αναθ.  ΗΛΜ  26 ] 
Αντλία τριφασική παροχής 58 m3/h , 
Προµήθεια και εγκατάσταση τριφασικής αντλίας παροχής 58m3/h, ισχύος 5,5HP µε προφίλτρο, 
στο κύκλωµα ανακυκλοφορίας της πισίνας. Συµπεριλαµβάνεται η σύνδεσή της στο ηλεκτρικό και 
υδραυλικό δίκτυο µετά των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών και της εργασίας για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
 ΕΥΡΩ :  Χίλια εκατό                 [ 1.100,00 ] 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ   ∆5           [ Αναθ.  ΗΛΜ  26 ] 
Αντλία τριφασική παροχής 25 m3/h , 
Προµήθεια και εγκατάσταση τριφασικής αντλίας παροχής 25m3/h, ισχύος 2,5HP µε προφίλτρο, 
στο κύκλωµα ανακυκλοφορίας της πισίνας. Συµπεριλαµβάνεται η σύνδεσή της στο ηλεκτρικό και 
υδραυλικό δίκτυο µετά των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών και της εργασίας για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
 ΕΥΡΩ :  Επτακόσια                 [ 700,00 ] 
 
ΑΡΘΡΟ    ∆6           [ Αναθ.  ΗΛΜ  23 ] 
Σύστηµα αντίστροφης πλύσης τύπου butterfly, µε τις απαιτούµενες βάνες τύπου πεταλούδα για 
την αντίστροφη πλύση, την εκκένωση ή τον αποκλεισµό του φίλτρου άµµου. Περιλαµβάνεται η 
κατασκευή, εγκατάσταση και σύνδεση στο δίκτυο ανακυκλοφορίας µε όλα τα µικροϋλικά και  
εργασία πλήρους τοποθετήσεως ,  συνδέσεως  και  ρυθµίσεως  για  κανονική  λειτουργία . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Χίλια είκοσι               [ 1.020,00  ] 
 
ΑΡΘΡΟ    ∆7           [ Αναθ.  ΗΛΜ  23 ] 
Πολυβάνα αντίστροφης πλύσης 1 ½ INS , για την σύνδεση της στο δίκτυο για την αντίστροφη 
πλύση, την εκκένωση ή τον αποκλεισµό του φίλτρου άµµου της µικρής πισίνας. Με όλα τα 
µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως, συνδέσεως  και ρυθµίσεως . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  ∆ιακόσια ογδόντα            [ 280,00 ] 
 
ΑΡΘΡΟ    ∆8             [ Αναθ.  ΗΛΜ  23 ] 
Χαλαζιακή άµµος πλήρωσης φίλτρων µε την κατάλληλη κοκκοµετρία. 
( ΚΙΛΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Εξήντα λεπτά             [ 0,60 ] 
  
ΑΡΘΡΟ    ∆9              [ Αναθ.  ΗΛΜ  8 ] 
∆ίκτυο υπερχείλισης. Καθαρισµός, εγκατάσταση νέων σχαρών από σκληρό PVC µε ειδική 
αντοχή στον ήλιο, στο νερό και στα χηµικά, πλάτους 30 εκατοστών και συνολικού µήκους 20 
µέτρων (20 τεµάχια του 1 µέτρου) και κατασκευή νέου δικτύου απορροής από PVC διαµέτρου 
Φ125, έως την δεξαµενή εξισορρόπησης. Περιλαµβάνονται υλικά, εξαρτήµατα και µικροϋλικά,  
προµήθεια,  µεταφορά και εργασία πλήρους τοποθέτησης, στήριξης και σύνδεσης. 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Χίλια οκτακόσια ογδόντα              [ 1.880,00 ] 
 
ΑΡΘΡΟ    ∆10            [ Αναθ.  ΗΛΜ  8 ] 
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∆ίκτυο προσαγωγής. Εγκατάσταση νέων στοµίων από υλικό ABS, Φ63, ρυθµιζόµενης 
κατεύθυνσης και κατασκευή νέου δικτύου σωληνώσεων προσαγωγής από PVC κατάλληλης 
διαµέτρου. Περιλαµβάνονται υλικά, εξαρτήµατα και µικροϋλικά,  προµήθεια,  µεταφορά και 
εργασία πλήρους τοποθέτησης, στήριξης και σύνδεσης. 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Χίλια εκατό           [ 1.100,00 ] 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ    ∆11            [ Αναθ.  ΗΛΜ  8 ] 
Σχάρες αναρρόφησης πυθµένα. Καθαρισµός των τριών φρεατίων βυθού, εγκατάσταση νέων 
εσχαρών από υλικό ABS και κατασκευή νέου δικτύου σωληνώσεων επιστροφής από PVC 
κατάλληλης διαµέτρου. Περιλαµβάνονται υλικά, εξαρτήµατα και µικροϋλικά,  προµήθεια,  
µεταφορά και εργασία πλήρους τοποθέτησης, στήριξης και σύνδεσης. 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Οκτακόσια είκοσι             [ 820,00 ] 
 
ΑΡΘΡΟ    ∆12            [ Αναθ.  ΗΛΜ  60 ] 
Φωτισµός πισίνας. Αποξήλωση παλαιών προβολέων και καλωδιώσεων. Εγκατάσταση 24 (20 
στην µεγάλη και 4 στην µικρή) νέων προβολέων led 12V, 12Watt µε τις απαιτούµενες 
καλωδιώσεις και µετασχηµατιστές. Περιλαµβάνονται υλικά, εξαρτήµατα και µικροϋλικά,  
προµήθεια,  µεταφορά και εργασία πλήρους τοποθέτησης, στήριξης και σύνδεσης. 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Πέντε χιλιάδες διακόσια              [ 5.200,00 ] 
 
ΑΡΘΡΟ    ∆13            [ Αναθ.  ΗΛΜ  8 ] 
Υδραυλικό δίκτυο παροχής νερού. Καθαρισµός και συντήρηση της γεώτρησης και της 
υποβρύχιας αντλίας και εγκατάσταση αυτοκαθαριζόµενου φίλτρου, έλεγχος του δικτύου 
σωληνώσεων, συντήρηση και µικροαποκαταστάσεις. 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Εξακόσια πενήντα              [ 650,00 ] 
 
ΑΡΘΡΟ    ∆14            [ Αναθ.  ΗΛΜ  12 ] 
Πλήρες αυτόµατο δοσοµετρικό σύστηµα για έλεγχο CL και PH µε υπολογιστή, δοσοµετρικές 
αντλίες, ηλεκτρόδια, σετ συνδεσµολογίας και δεξαµενές χηµικών. Με όλα τα µικροϋλικά και την 
εργασία πλήρους τοποθετήσεως, συνδέσεως και ρυθµίσεως . 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 
ΕΥΡΩ :  Τρεις χιλιάδες διακόσια              [ 3.200,00 ] 
 
 
 
 
 
 

 Τρίκαλα    18 -01-2019 
 

 

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 
Οι Συντάξαντες Η Προισταµένη Τ.Μ. Η ∆/ντρια Τ.Υ. 

   

 
 Καραµούστος Θεµιστοκλής 

 
 

Σαργιώτη Θεοδώρα 

 Ηλ. Μηχ/κός  Πολ. Μηχ/κός 
   
   
   

 
 



 72

 


		2019-08-21T13:08:01+0300
	THEODORA SARGIOTI




