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1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι 

απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 

∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 

1.1 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων 

εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του 

Έργου. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των 

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

σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 

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

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

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

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µε τις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου  προκύπτει το 

προϋπολογιζόµενο άµεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί µέρους εργασιών 

ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείµενο του Έργου. Στις τιµές µονάδος αυτές, 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται τα κάτωθι: 

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, 

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

τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων.  

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

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

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

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



 
 

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

άρθρα του Τιµολογίου.  

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

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

κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, 

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

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

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

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

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, δεν περιλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές του 

τιµολογίου. 

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

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

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

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

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

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

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

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

(εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, 

τεχνιτών συνεργείων, επιστηµονικού προσωπικού και των επιστατών µε εξειδικευµένο αντικείµενο, 

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

αλλού. 

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

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

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

Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

1.1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατασκευασµένων 

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

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

χώρο ή εκτός αυτού.  



 
 

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

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

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

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

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

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

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

σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

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

στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

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

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

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

µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

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

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

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

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

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

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

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

1.1.8 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 κ.λπ.) 

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

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

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

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

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

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



 
 

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

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

απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο.  

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

ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

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

ενσωµάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 

προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος 

Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισηµαίνονται µε 

αστερίσκο [*]).  

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

ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαµβανοµένων 

υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων 

και προσωπικού που οφείλονται: 

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

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

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

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

φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κ.λπ.),  

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

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

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

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

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

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

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

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

άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

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

θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 



 
 

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

της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις 

αρµόδιες Αρχές  

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

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

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

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

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

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

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

αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης. 

1.1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης 

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

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

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

κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού 

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

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

[ΟΚΩ]),  

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

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

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

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

θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

 1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν 

αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη. 

1.1.16 Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των 

εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 

κοίτης ποταµών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή 

τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των 



 
 

επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα 

οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα 

τεύχη δηµοπράτησης. 

1.1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών 

που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.1.19 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 

διάφορα τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε 

οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα 

συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 

περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας 

κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. 

που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες εργασίες, Την 

αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά 

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

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

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

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

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

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

υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

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

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

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

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

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

αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή 

τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών 

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

περαίωση των εργασιών, σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 

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

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



 
 

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

παράγονται ως αποτέλεσµα των παραπάνω εργασιών. 

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

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

αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

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

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

ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ικριωµάτων κ.λπ. 

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

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

πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.1.27 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 

λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, 

αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται 

από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει µέτρα για 

να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

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 δαπάνες οι 

οποίες δεν µπορούν να κατανεµηθούν σε συγκεκριµένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το 

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

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

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

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

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

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

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

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

περιλαµβάνουν τις δαπάνες: 



 
 

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

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

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

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

εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

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

εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

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

λειτουργικής ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης 

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

δηµοπράτησης. 

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

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

τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

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

γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραµµα του έργου και 

αποκινητοποίησης µε το πέρας του προβλεπόµενου χρόνου απασχόλησης. 

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

εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο άµεσο κόστος. 

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

Υγείας), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυµβατικού σταδίου. 

(13) ∆ιάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας. 

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

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

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

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

καλυπτόµενες από ασφάλιση). 



 
 

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

οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαµβάνει τη 

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

Περιβαλλοντικών Όρων) 

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

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

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

Ανηγµένες περιλαµβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόµενες νόµιµες αποζηµιώσεις. Το 

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

τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαµβάνονται. 

(3) Νοµικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc  µετάκληση 

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

αυτοκινήτων 

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

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

περιβαλλοντικούς όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος 

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

έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

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

του Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 

έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά 

όµως σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών που επιµετρώνται διαφορετικά, οι 

εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των 

µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο παράδειγµα: 

(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από 

σκυρόδεµα, PVC κ.λπ. 



 
 

Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες στα 

υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, 

κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του 

χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο 

ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 

   DM:  Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο παρόν 

Τιµολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη υπάρχουσα 

διάµετρος. 

(2) Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της συµβατικής πλάκας του 

παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιµοποιούµενης πλάκας 

σε επιφάνεια συµβατικής πλάκας πάχους 12 mm, µε βάση το λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της συµβατικής ταινίας του 

παρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του µήκους της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε 

µήκος συµβατική ταινίας πλάτους 240 mm, µε βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm 

Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος 

Τιµολογίου. 

Όπου στα επιµέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί µε απόφαση η 

υποχρεωτική εφαρµογή, η σχετική αναφορά µπορεί να αντιστοιχίζεται µε αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή 

άλλο πρότυπο που θα περιλαµβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 

 

 

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. 

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). 



 
 

- 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.  

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  



 
 

α/

α 

Είδος Συντελεστής 

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 

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 αναφερόµενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και χρώµατος 

µαρµάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδοµένες ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε 

καµµιά περίπτωση δεν σηµαίνει ότι τα κοιτάσµατα µαρµάρου των διαφόρων περιοχών είναι 

οµοιόµορφα ως προς το χρώµα, την σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιµές 

διάθεσης των µαρµάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και µάλιστα σηµαντικά, ανάλογα µε 

τα χαρακτηριστικά τους. 



 
 

Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης µε µάρµαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ 

περιλαµβάνουν ιδιαιτέρως τιµή "φατούρας" που επισηµαίνεται µε διπλό αστερίσκο. 

2. Οι τιµές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 

εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή µαλακό κατά περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι 

απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις µε µάρµαρο µέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του µαρµάρου που θα χρησιµοποιήσει στο 

έργο (λ.χ. χρώµα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιµότητα στην περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει 

έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει την τιµή διάθεσης του συγκεκριµένου τύπου µαρµάρου και σ' 

αυτήν να προσθέσει την τιµή "φατούρας" που προβλέπεται στο ΝΕΤ ΟΙΚ.  Παράλληλα θα πρέπει 

να επέµβει στην περιγραφή του άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυµητά χαρακτηριστικά του 

µαρµάρου. 

Επειδή οι τιµές των µαρµάρων διαφέρουν σηµαντικά, είναι σκόπµο η επιλογή του τύπου να 

γίνεται σε συνεννόηση µε την ∆/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία. 

4. Επισηµαίνεται ότι τα µάρµαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών 

Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone flooring and stair - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - 

Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone cladding - 

Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις -  Απαιτήσεις και να φέρουν σήµανση 

CE, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 10976/244,  ΦΕΚ 973Β/18-07-2007. 

 

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 

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 

 

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

(νερόλουστρο) 

6. 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. 

 
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 
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). 

 

  



 
 

 

 

ΟΜΑ∆Α Α΄: ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Άρθρο Α-1  
 
10.07  Μεταφορές µε αυτοκίνητο  
 

Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως. 
 

Τιµή ανά τονοχιλιόµετρο (ton.km) 
 

10.07.01  δια µέσου οδών καλής βατότητας 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136 
 

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h 
 

ΕΥΡΩ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                                                                      0,35€ 
 
 
 
Άρθρο Α-2 
 
 
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 ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                                                      0,90€ 
  

 
 
 
Άρθρο Α-3 
 
  
23.03  Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2303  
 

Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά συµβατικού τύπου, µε δάπεδο εργασίας από µαδέρια, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώµατα". 
 
Στην τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνεται το ενοίκιο των µεταλλικών πλαισίων και 
στηριγµάτων, η µεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η 
εργασία συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης των ικριωµάτων και η φθορά 
της ξυλείας και των µεταλλικών µερών. 



 
 

 

Τα ικριώµατα θα είναι επαρκώς στερεωµένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα 
παρουσιάζουν κινητότητα και µεγάλα βέλη κάµψεως και θα φέρουν κιγκλιδώµατα 
ασφαλείας και κλίµακες ανόδου. 
 

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

Ως επιφάνεια προς επιµέτρηση λαµβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας 
εκτελούνται οι εργασίες, προσαυξανόµενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του 
ικριώµατος, εφ' όσον έχουν βάθος µεγαλύτερο από 0,20 m. ∆εν περιλαµβάνονται 
ενδεχόµενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ,  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
 

ΕΥΡΩ    ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                               5,60€ 
 
 
 

Άρθρο Α-4 
 
23.14  Επενδύσεις πρόσοψης ικριωµάτων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2314.1  
 

Επένδυση πρόσοψης ικριωµάτων µε λινάτσες ή συνθετικά υφαντά φύλλα, 
προσδεµένα µε σύρµα ή συνδετήρες στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του 
ικριώµατος. Η επικάλυψη θα είναι πλήρης και τα φύλλα επικάλυψης επαρκώς 
τανυσµένα. 
 

Επισηµαίνεται ότι η επένδυση των εξωτερικών ικριωµάτων είναι υποχρεωτική για 
όλες τις κατασκευές εντός κατοικηµένων περιοχών. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
 

ΕΥΡΩ  ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                                                             0,65€ 
 

 

 

 

Άρθρο Α-5 

 

ΟΙΚ ΝΤ  22.21.01  Καθαίρεση µαρµαροποδιάς 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2238 100% 

 

Καθαίρεση µαρµαροποδιάς, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 

ακεραίωνπλακών, οποιουδήποτε πάχους, µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε 

οποιοδήποτεύψος. 



 
 

Συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη των απαιτουµένων ικριωµάτων και η συσσώρευση 

των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση και αποµάκρυνση από το εργοτάξιο. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ   ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                           4,50€ 
 

 

Άρθρο Α-6 
 

22.35  ∆ιάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδοµή 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2267  
 

∆ιάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδοµή πάχους έως 0,65 m, µε ή χωρίς επίχρίσµα, 
επιφανείας 0,05 - 0,10 m2, µε οποιοδήποτε µέσο. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης 
φύσεως απαιτούµενα ικριώµατα, η εργασία µόρφωσης των παρειών και η 
συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).  
 

ΕΥΡΩ     ΤΡΙΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                            3,90€ 
  

 

 

 

Άρθρο Α-7 
 

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  ∆ΕΚΑΕΞΙ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                     16,80€ 
 
 

Άρθρο Α-8 
 
ΟΙΚ ΝΤ 22.45.1   Προσαρµογή ξύλινων εσωτερικών θυρών  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  
 

Προσαρµογή των ξύλινων εσωτερικών θυρών στο νέο πάτωµα µετά από τη 
θερµοµόνωση αυτού. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση της κάσας 
η τοποθέτηση νέας κάσας εάν χρειαστεί µε υπόδειξη της υπηρεσίας και η 
κοπή της θύρας τόσο ώστε να προσαρµοστεί στην αλλαγή του εσωτερικού 



 
 

υψοµέτρου.Επίσης στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και οποιαδήποτε 
υποστήριξη απαιτηθεί. 
 

 
Τιµή ανά τεµάχιο θύρας  

 
ΕΥΡΩ     ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ                                                                 20,00€ 
 
 

 
Άρθρο Α-9 
 
 
22.65  Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  
 

Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, µε την 
συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόµηση και 
αποθήκευση των χρησίµων υλικών. 
 

  
 
22.65.02  Για µεταλλικά κιγκλιδώµατα  

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου. 
 

ΕΥΡΩ     ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                                                          0,35€ 
 
 
 

Άρθρο Α-10 
   

ΑΤΗΕΝ\8036   Αποξήλωση και επανατοποθέτηση υδρορροής 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100% 

 

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση υδρορροής για την εφαρµογή εξωτερικής 

θερµοµόνωσης στις προσόψεις του κτηρίου. Η τιµή περιλαµβάνει την εργασία 

αποξήλωσης, και την εργασίας πλήρης επανατοποθέτησης µετά την ολοκλήρωση 

της θερµοπρόσοψης. 

Περιλαµβάνονται πάσης φύσεως υλικά, µικροϋλικά και εργαλεία. 
 

Τιµή ανά µ.µ. 
 

ΕΥΡΩ     ΕΞΙ   ΕΥΡΩ                                                                                 6,00€ 
 

 



 
 

Άρθρο Α-11 
 

ΟΙΚ ΝΤ 7121      Καθαρισµός τοιχοποιίας για εφαρµογή θερµοπρόσοψης  

 

Καθαίρεση σαθρών επιχρισµάτων πριν την εφαρµογή θερµοπρόσοψης κλπ σε 

οποιασδήποτε στάθµη από το έδαφος. Πλήρης περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά και 

µικρουλικά επί τόπου 

και τον απαιτούµενο εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία ,σύµφωνα µε την µελέτη  

 
Τιµή ανά τ.µ. 
 
ΕΥΡΩ     ΕΞΙ ΕΥΡΩ                                                                                 6,00€ 
 

 

Άρθρο Α-12 
 

ΟΙΚ ΝΤ 7121.1    Σποραδική επισκευή επιχρισµάτων 

Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121  

 

Σποραδική επισκευή επιχρισµάτων τριπτών - τριβιδιστών µε τσιµεντοκονίαµα ως εν 

άρθρο 71.21 ή µαρµαροκονίαµα ως εν άρθρο 71.31 επί τοίχων ή οροφών, ήτοι 

καθαίρεση σαθρών επιχρισµάτων, προετοιµασία επιφανειών κλπ σε οποιασδήποτε 

στάθµη 

από το έδαφος. Πλήρης περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά και µικρουλικά επί τόπου 

και τον απαιτούµενο εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας,σύµφωνα 

µετην µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που 

παρασκευάζονται 

επί τόπου". 

Τιµή ανά τ.µ. 

 
ΕΥΡΩ     ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ    ΕΥΡΩ                                                                                15,00€ 
 

 

 
 
Άρθρο Α-13 
 

 



 
 

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: 

 
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  ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ                                                    90,00€  
 
 
 

Άρθρο Α-14 
 

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) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραµµισµένα 
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 
 

ΕΥΡΩ        ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ                                1,01€  
 

 

 

 

Άρθρο Α-15 
 

 
ΟΙΚ ΝΤ 75.31 Ποδιές παραθύρων από γκρι µάρµαρο Καβάλας, d = 3 cm 
  
Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο πλάτους 70cm, 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 Καβάλας  γκρι  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
 

 
75.31.04 Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο πάχους 3 cm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7534  
 
 

ΕΥΡΩ   ΟΓ∆ΟΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ                                                  85,00€  
 
 

 

Άρθρο Α-16 
 

ΟΙΚ. ΝΤ. 79.46 Λεπτοµέρεια διαµόρφωσης ποδιάς παραθυρού 

       Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7940  

 
 

∆ιαµόρφωση ποδιάς υφιστάµενου παραθύρου κατά την εφαρµογή εξωτερικής 

θερµοµόνωσης τοιχοποιίας. Η εφαρµογή της γίνεται σύµφωνα µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές της υπηρεσίας και τις τεχνικές οδηγίες του παραγωγού και 

εγκαταστάτη του ολοκληρωµένου συστήµατος εξωτερικής θερµοµόνωσης. 

Η λεπτοµέρεια περιλαµβάνει την προέκταση της θερµοµονωτικής πλάκας και το 



 
 

γύρισµα στο παράθυρο κατά 0,30m, το γέµισµα µε τσιµεντοκονία 0,20*0,11. Πάνω 

από την θερµοµόνωση θα τοποθετηθεί η νέα µαρµαροποδιά µε το νεροσταλάκτη 

της η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα µε το άρθρο 75.31.  

Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η µόνωση, η τσιµεντοκονία και η µηχανική στερέωση 

του κουφώµατος στη λιθοδοµή.. Ο αρµός µεταξύ κουφώµατος, προφίλ και λαµπά 

σφραγίζεται µε ελαστική µαστίχη πολυουρεθάνης. Πλήρης περαιωµένη εργασία, µε 

όλα τα υλικά. 

Τιµή ανά µέτρο µήκους (µ.µ.) 

 

ΕΥΡΩ   ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ                                                  35,00€  
 

 

Άρθρο Α-17 
 

ΟΙΚ. ΝΤ 79.55  Εξωτερική θερµοµόνωση µε πλάκες πετροβάµβακα 110mm και επίχριση µε 

ειδικά έτοιµα έγχρωµα επιχρίσµατα. 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7955 

 

Εξωτερική θερµοµόνωση-ηχοµόνωση-πυροπροστασία µε πλάκες µονωτικού 

ινώδους υλικού µε συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ<=0,034 W/m K, (R≥3,235 

m2K/W) από πετροβάµβακα πάχους 11 εκ. (µε σήµανση CE για χρήση σε ΕΤΙCS 

και πιστοποίηση κατά ETAG 004) µε στερέωση αυτών µε ειδικά πλαστικά βύσµατα 

µε γαλβανιζε καρφί  και ινοπλισµένο ρητινούχο κονίαµα στην υφιστάµενη 

τοιχοποιία και και επίχριση µε σύστηµα ειδικών ακρυλικών επιχρισµάτων που 

αποτελείται από βασική στρώση ενισχυµένη µε υαλόπλεγµα λευκό, ροδέλες 

πετροβάµβακα για κάλυψη διατρήσεων και τελική στρώση ακρυλικού λείου τελικού 

έγχρωµου επιχρίσµατος, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 

"Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων". Υλικά πιστοποιηµένα από αναγνωρισµένο 

φορέα πιστοποίησης κατά ETAG 004. 

Η τοποθέτηση της θερµοµόνωσης στην ποδιά των παραθύρων πληρώνεται 

ιδιαίτερα από το άρθρο ΟΙΚ. ΝΤ. 79.46. Το γύρισµα της µόνωσης στους λαµπάδες 

και το κατέβασµα της µόνωσης κατά 30cm για την τοποθέτηση των περσίδων 

πληρώνεται από το παρόν άρθρο. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η µεταφορά των υλικών στο έργο, η χρήση απαραίτητων 

µηχανηµάτων και εργαλείων εφαρµογής και ο καθαρισµός του εργοταξίου. 



 
 

Υλικά επιτόπου και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)πραγµατικής επιφανείας. 

    ΕΥΡΩ   ΕΞΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ                                                                                   60,00€ 
 

 

Άρθρο Α-18 
 

ΟΙΚ Ν .Τ. 79.56    Λεπτοµέρεια διαµόρφωσης ακµών κτηρίου 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6117  

 

Ενισχυµένη προστασία ακµών κτηρίου από την ανεµοπίεση µε εφαρµογή επιπλέον 

αγκυρίων στις ακµές του κτηρίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 

03-06-02-02 "Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων". Ενίσχυση και προστασία της 

θερµοµονωτικής στρώσης των  ακµών του κτηρίου µε ειδικά συνθετικά γωνιόκρανα. 

Η εφαρµογή τους γίνεται  σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας και 

τις τεχνικές οδηγίες του παραγωγού και εγκαταστάτη του ολοκληρωµένου 

συστήµατος εξωτερικής θερµοµόνωσης. 

 

Υλικά επιτόπου και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µ.µ.) 

 

    ΕΥΡΩ   ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                     3,70€ 
 
 
Άρθρο Α-19 

 
ΟΙΚ Ν.Τ. 79.47  ∆ηµιουργία ζώνης υψηλής στεγάνωσης συνδυασµένη µε ζώνη ανθεκτική σε 

κρούσεις 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7947  

 

Eξωτερική θερµοµόνωση της εξωτερικής περιµετρικής ανύψωσης (∆ηµιουργία 

ζώνης υψηλής στεγάνωσης συνδυασµένη µε ζώνη ανθεκτική σε κρούσεις) στη βάση 

του κτηρίου και σε ελάχιστο ύψος 1,00 m από τη στάθµη εδάφους µε εφαρµογή 

πλακών XPS εξηλασµένης πολυστερίνης µε συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας 

λ≤0,034 W/m K  (R ≥ 3,235m2K/W)  από πάχους11 εκ.. 

Εφαρµόζεται τσιµεντοειδές κονίαµα στεγανοποίησης για τη δηµιουργία ζώνη 

στεγάνωσης και έπειτα επικόλληση του µονωτικού υλικού µε ινοπλισµένο ρητινούχο 



 
 

κονίαµα και επίχριση µε σύστηµα ακρυλικών  επιχρισµάτων που αποτελείται από 

ενισχυµένη βασική στρώση, διπλή στρώση  υαλοπλέγµατος, και τελική στρώση 

ακρυλικού λείου τελικού έγχρωµου επιχρίσµατος σύµφωνα µε την µελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων". Υλικά πιστοποιηµένα από 

αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης κατά ETAG 004. 

 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η µεταφορά των υλικών στο έργο, η χρήση απαραίτητων 

µηχανηµάτων και εργαλείων εφαρµογής και ο καθαρισµός του εργοταξίου. 

Υλικά επιτόπου και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)πραγµατικής επιφανείας. 

 

    ΕΥΡΩ   ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ                                                                               55,00€ 
 

 
Άρθρο Α-20 

 

ΟΙΚ ΝΤ 79.10 Θερµική αποµόνωση οροφών µε πλάκες πετροβάµβακα πάχους 100 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7940 
 

 
 

Θερµοµόνωση της ψευδοροφής από την άνω παρειά µε πλάκες πετροβάµβακα 

πάχους 100 mm  επικαθήµενη στην υπάρχουσα ψευδοροφή χωρίς στερέωση αυτών 

µε συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ≤0,033 W/m K  (R ≥ 3,03m2K/W). 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. 

    ΕΥΡΩ   ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ                                                                               35,00€ 
 

 
 
Άρθρο Α-21 
 
ΟΙΚ ΝΤ 79.45.1 Θερµική αποµόνωση δαπέδου  µε πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης πάχους 

60 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7945  

 
 



 
 

Θερµοµόνωση δαπέδου από την άνω παρειά µε πλάκες XPS εξηλασµένης 

πολυστερίνης πάχους 60 mm, µε δηλωµένη τιµή αντοχής σε 10% 

συµπίεση≥300kPa (EN826) µε συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ≤0,033 W/m K  

(R ≥ 3,235m2K/W),   Πάνω από την θερµοµόνωση θα τοποθετηθεί η µεµβράνη PVC 

(η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα µε το άρθρο 79.12.02) χωρίς στερέωση αυτών. Στη 

συνέχεια θα κατασκευαστεί οπλισµένη πλάκα σκυροδέµατος πάχους 8 εκ και 

επικάλυψη µε κεραµικά πλακίδια τα οποία πληρώνονται ιδιαίτερα µε τα αντιστοιχα 

άρθρα του παρόν τιµολογίου. 

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. 

 

    ΕΥΡΩ   ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ                                                                                32,00€ 
 
 
 
Άρθρο Α-22 
 
ΟΙΚ N.T.\76.27.04 ∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, 

συνολικού πάχους 30 mm για τη νότια όψη  µε αντιβανδαλιστική προστασία, 
(κρύσταλλο 4 +4mm, ARGON 16 mm, κρύσταλλο 3+3 mm) 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2 

 
 

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού 

πάχους 30 mm για τη νότια όψη  µε αντιβανδαλιστική προστασία και από µέσα και 

από έξω, (ΕΞΩ-κρύσταλλο 4 +4mm, ARGON 16 mm, κρύσταλλο 3+3 mm-ΜΕΣΑ) 

(LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, 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 και θερµικά βελτιωµένο αποστάτη ψg ≤0,061,1W/mΚ. 

Θα υπάρχει ενεργειακή επίστρωση στην εσωτερική πλευρά του εξωτερικού 

υαλοπίνακα. 

Τα χαρακτηριστικά του διπλού ενεργειακού υαλοπίνακα low-e είναι: Ug≤1,1W/µ2Κ,   

g(ηλιακά κέρδη) ≥ 0,55, TL (φωτοπερατότητα)≥78% κατά ΕΝ410-2011.      

 Τιµή ανά τετραγωνικό µ2 

 

 



 
 

ΕΥΡΩ   ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ                                                                               100,00€ 
 
 
 
Άρθρο Α-23 
 
ΟΙΚ N.T.\76.27.05 ∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, 

συνολικού πάχους 30 mm για τη βόρεια-ανατολική –δυτική όψη  µε 
αντιβανδαλιστική προστασία, (κρύσταλλο 4 +4mm, ARGON 16 mm, 
κρύσταλλο 3+3 mm) 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2 

 
 
 

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού 

πάχους 30 mm για τη βόρεια-ανατολική –δυτική όψη  µε αντιβανδαλιστική 

προστασία και από µέσα και από έξω, (ΕΞΩ-κρύσταλλο 4 +4mm, ARGON 16 mm, 

κρύσταλλο 3+3 mm-ΜΕΣΑ) (LAMINATED), οποιωνδήποτε διαστάσεων, 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 και θερµικά βελτιωµένο αποστάτη ψg ≤0,061W/mΚ. 

Θα υπάρχει ενεργειακή επίστρωση στην εσωτερική πλευρά του εξωτερικού 

υαλοπίνακα. 

Τα χαρακτηριστικά του διπλού ενεργειακού υαλοπίνακα low-e είναι: Ug≤1,1W/µ2Κ,   

g(ηλιακά κέρδη) ≤0,37, TL (φωτοπερατότητα)≥55% κατά ΕΝ410-2011.      

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µ2 

 

 
ΕΥΡΩ   ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ                                                                                95,00€ 
 
 
 
 
 
 
Άρθρο Α-24 
 
ΟΙΚ ΝΤ 65.17.06  ∆ίφυλλο Συνθετικό ανοιγόµενο ανακλυνόµενο  κούφωµα χρώµατος  αποµίµησης ξύλου  

       (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6524) 

 

 



 
 

∆ίφυλλο Συνθετικό ανοιγόµενο ανακλυνόµενο  κούφωµα οποιασδήποτε διάστασης 

χρώµατος  αποµίµησης ξύλου. Θα τοποθετηθούν δύο κουφώµατα καθ΄ύψος σε 

αντικατάσταση των υφιστάµενων ξύλινων.   

Το  πάχος του προφίλ είναι 80mm, θα έχει δύο λάστιχα σφράγισης και ένα ενδιάµεσο 

λάστιχο, µε πιστοποιηµένη αεροστεγανότητα κατηγορίας 4 (ΕΝ 12207) , ηχοµόνωση = 47db  

Ο  συντελεστή θερµοπερατότητας θα είναι Uf ≤1,10 W(m2K). Πριν την τοποθέτηση του 

κουφώµατος θα τοποθετηθούν περιµετρικά ειδικές ταινίες αεροστεγανότητας. 

Μετά την τοποθέτηση και µηχανική στερέωση του κουφώµατος στον τοίχο, οι ταινίες 

αυτές θα κολληθούν στην τοιχοποιίας µε ειδική σιλικόνη και έπειτα θα επιχριστούν. 

Οι ταινίες πληρώνονται ιδιαίτερα µε το αρίθµ. ΟΙΚ Ν.Τ 79.12.1 του παρόν 

τιµολογίου. 

Στη φάση της ενεργειακής επιθεώρησης που θα γίνει υποχρεωτικά µε την αποπεράτωση 

της κατασκευής, ο ενεργειακός επιθεωρητής οφείλει να ελέγξει τα δελτία αποστολής των 

κουφωµάτων καθώς και τα κατάλληλα πιστοποιητικά CE που τα συνοδεύουν. Η σήµανση 

CE των κουφωµάτων είναι υποχρεωτική βάσει της ΚΥΑ Αριθµ. 12397/409 ΦΕΚ Β 1794/28-

8-2009 από την 1η Φεβρουαρίου 2010. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 

ΕΥΡΩ   ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ                                                                                360,00€ 
 

 

Άρθρο Α-25 
 
ΟΙΚ ΝΤ 65.02.02.03  ∆ίφυλλη συνθετική πόρτα  σε χρώµα αποµίµησης ξύλου ανοιγόµενη µε 

αµµοβοληµένο διπλό υαλοπίνακα µε αντιβανδαλιστική προστασία .  

                  (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6504) 

 
∆ίφυλλη συνθετική πόρτα  σε χρώµα αποµίµησης ξύλου ανοιγόµενη µε αµµοβοληµένο διπλό 

υαλοπίνακα µε αντιβανδαλιστική προστασία .  

Το  πάχος του προφίλ είναι 80mm, θα έχει δύο λάστιχα σφράγισης και ένα ενδιάµεσο 

λάστιχο, , µε πιστοποιηµένη αεροστεγανότητα κατηγορίας 4 (ΕΝ 12207) , ηχοµόνωση = 

47db  

Ο  συντελεστή θερµοπερατότητας θα είναι Uf ≤1,10 W(m2K).  

Η υαλόθυρα θα αποτελείται από δίφυλλη πόρτα διαστάσεων περίπου 960*2200mm µε 

σταθερό φεγγίτη διαστάσεων περίπου 1920χ420mm. To ακριβές σχέδιο της υαλόθυρας θα 

καθοριστεί από την υπηρεσία. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και ο διπλός υαλοπίνακας µε 

αµµοβολή και τεχνικά χαρακτηριστικά όµοια µε αυτά των υαλοπινάκων των κουφωµάτων 



 
 

σύµφωνα µε το ΟΙΚ N.T.\76.27.04 του παρόν τιµολογίου. Στην τιµή 

συµπεριλαµβάνεται κλειδαριά ασφαλείας, πόµολο ή χειρολάβη, υλικά σύνδεσης και 

στερέωσης των υαλοπινάκων, 

Στη φάση της ενεργειακής επιθεώρησης που θα γίνει υποχρεωτικά µε την αποπεράτωση 

της κατασκευής, ο ενεργειακός επιθεωρητής οφείλει να ελέγξει τα δελτία αποστολής των 

κουφωµάτων καθώς και τα κατάλληλα πιστοποιητικά CE που τα συνοδεύουν. Η σήµανση 

CE των κουφωµάτων είναι υποχρεωτική βάσει της ΚΥΑ Αριθµ. 12397/409 ΦΕΚ Β 1794/28-

8-2009 από την 1η Φεβρουαρίου 2010. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 
 
ΕΥΡΩ   ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΥΡΩ                                                     580,00€ 
 

 

Άρθρο Α-26 
 
 
79.12 Επιστρώσεις µε συνθετικές µεµβράνες 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912  
 

 Επίστρωση µε στεγανωτική µεµβράνη, συγκολληµένη µε αυτογενή θερµική 
συγκόλληση, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή. 

 

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών και αναλωσίµων επί τόπου και η 
εργασία πλήρους τοποθέτησης της µεµβράνης, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-06-01-02 "Στεγανοποίηση δωµάτων και στεγών µε µεµβράνες PVC", 

 

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας  
 

  
 

79.12.02 Μεµβράνη PVC - P µε ενίσχυση από συνθετικές ίνες 
 

 

    ΕΥΡΩ   ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                16,90€ 
 

  
 

Άρθρο Α-27 

ΟΙΚ Ν.Τ 79.12.1 Ταινίες αεροστεγανότητας 

Ειδικές ταινίες αεροστεγανότητας οι οποίες τοποθετούνται περιµετρικά των 

κουφωµάτων πριν την τοποθέτηση του κουφώµατος αλλά και περιµετρικά µετά την 

επιστρωση της συνθετικής µεµβράνης πάνω στη µόνωση του δαπέδου. 

Τιµή ανά µ.µ.  



 
 

               ΕΥΡΩ   ΤΡΙΑ                                                                                              3,00€ 
 
 
Άρθρο Α-28 
 
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) 
 

 
73.33.03 Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm 

 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

 
 

ΕΥΡΩ   ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ                                                                    36,00€ 

 

Άρθρο Α-29 
 
 
73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1  
 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  
διαστάσεων, µονόχρωµα ή έχρωµα, µε αρµούς πλάτους 2 mm, στερεούµενα µε  
τσιµεντοκονία ή κόλλα πλακιδίων.  
 

Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού 
µε τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)  
 

 

ΕΥΡΩ   ΤΕΣΣΕΡΑ  ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ                                    4,50€ 



 
 

 

Άρθρο Α-30 
 

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) 
 

  
 
73.37.02 Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας πάχους 1,5 cm  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7338 
 

ΕΥΡΩ   ∆Ω∆ΕΚΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ                              12,30€  
 

 

 
Άρθρο Α-31 

 

64.01  Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401  
 

 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωµάτων εξωστών, κλιµάκων, 
περιφράξεων κλπ., από ράβδους συνήθων διατοµών. Συµπεριλαµβάνεται η 
προµήθεια του µορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η 
εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωµάτων. 

 

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 

64.01.01 Απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401  
 

ΕΥΡΩ   ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                              4,50€  
 
 
 
 
Άρθρο Α-32 

 

 
ΟΙΚ Ν.Τ\78.21.02 Περσίδες αλουµινίου σε  στήριξη C80 σε οδηγούς αλουµινίου 
 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100% 



 
 

 
Εξωτερικές περσίδες αλουµινίου για ηλιοπροστασία  µε κρέµαση 30cm και γωνία 
περιστροφής 180ο  χρώµατος 
επιλογής της υπηρεσίας, πλάτους περίπου 80,4mm µε µοτέρ ενσύρµατο για µπουτόν 
στον τοίχο. 
Με κλασικό, ή καµπύλο σχήµα C , µε αποτελέσµτα σκίασης 82% και άνω, µε ήρεµη 
λειτουργία, προαιρετική κλίση και από τις δύο πλευρές, µε ενισχυµένες άκρες για 
ανθεκτικότητα στον άνεµο, µε µοτέρ ενσύρµατο για µπουτόν στον τοίχο, ∆εν θα 
απαιτηθεί κουτί κάλυψης, θα ενωµατωθεί πλήρως µέσα στη θερµοµονωση η οποία 
θα κατέβει 30cm και η οποία πληρώνεται µε το άρθρο ΟΙΚ. ΝΤ 79.55.   
 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και η πλήρης τοποθέτηση των περισίδων, 
καθώς και η προµήθεια και πλήρης τοποθέτηση του µοτέρ ενσύρµατου για µπουτόν 
στον τοίχο. 
 
Η προµήθεια και εγκατάσταση µηχανισµού κίνησης καθώς και οι περσίδες, µε τη 
σήµανση CE της Ευρωπαικής Ένωσης 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ  ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ                                             95,00€  
 
 

  
 
 
Άρθρο Α-33 
 
 
 
77.55  Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή 
 ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755  
 

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών 
επιφανειών". 
 

Απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού 
υποστρώµατος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος. Υλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία,  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

 
ΕΥΡΩ   ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                                6,70€ 
 
 
Άρθρο Α-34 
 
 



 
 

 
 
ΟΙΚ ΝΤ. 78.30.01  Μετατόπισης της υπάρχουσας ψευδοροφής σε χαµηλότερο ύψος 

         Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809  
 
Αφαίρεση της υπάρχουσας ψευδοροφής και επανατοποθέτηση αυτής µετά την 

κατασκευή του συστήµατος µηχανικού αερισµού.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
 
ΕΥΡΩ   ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ                                                                                        10,00€ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑ∆Α Β΄: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

 

Α. Τ: Β-1 

Φωτιστικό led 36W, τύπου panel  

ATHE N8974.3.1 Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό led 36W, τύπου panel για µέγεθος πλέγµατος 600x600mm, θερµοκρασίας χρώµατος 

4.000Κ. Το φωτιστικό θα διαθέτει περίβληµα αλουµινίου, εύρος λειτουργίας -10oC έως 40oC, φωτεινή 

απόδοση τουλάχιστον 120lm/W, διάρκεια ζωής 35.000 h (L90@25oC), IP20, IK03 και εργοστασιακή 



 
 

εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών. 

 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από τα τεχνικά φυλλάδια (επίσηµο έντυπο φυλλάδιο Prospectus και 

ιστοσελίδα του κατασκευαστή) και το εγχειρίδιο εγκατάστασης (installation sheet), πιστοποιητικό 

ENEC για διασφάλιση της ασφάλειας και ποιότητας του φωτιστικού, δηλώσεις συµµόρφωσης µε τα 

ισχύοντα πρότυπα (CE, EN, RoHS κτλ), δοκιµή ελέγχου (Test Report) των προσφερόµενων LED 

εντός του φωτιστικού σώµατος, πιστοποιητικό φωτοµετρικών δεδοµένων του κατασκευαστή στο 

οποίο θα αναγράφονται τα βασικά ονοµαστικά φωτοµετρικά µεγέθη. 

 

Ενδεικτικός τύπος (ή ισοδύναµος): Ledvance Panel 600 36W. 

 

Για την προµήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιµή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

 

 

Τιµή ανά τεµ: Eκατόν είκοσι ευρώ   (120,00 €) 

 

 

ΑΤ:Β-2 2 

Φωτιστικό led 36W, τύπου panel, χαµηλής θράµβωσης 

ATHE N8974.3.2 Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό led 36W, τύπου panel για µέγεθος πλέγµατος 600x600mm, χαµηλής θάµβωσης 

UGR<19, θερµοκρασίας χρώµατος 4.000Κ. Το φωτιστικό θα διαθέτει περίβληµα αλουµινίου, εύρος 

λειτουργίας -10oC έως 40oC, φωτεινή απόδοση τουλάχιστον 120lm/W, διάρκεια ζωής 35.000 h 

(L90@25oC), IP20, IK03 και εργοστασιακή εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών. 

 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από τα τεχνικά φυλλάδια (επίσηµο έντυπο φυλλάδιο Prospectus και 

ιστοσελίδα του κατασκευαστή) και το εγχειρίδιο εγκατάστασης (installation sheet), πιστοποιητικό 

ENEC για διασφάλιση της ασφάλειας και ποιότητας του φωτιστικού, δηλώσεις συµµόρφωσης µε τα 

ισχύοντα πρότυπα (CE, EN, RoHS κτλ), δοκιµή ελέγχου (Test Report) των προσφερόµενων LED 

εντός του φωτιστικού σώµατος, πιστοποιητικό φωτοµετρικών δεδοµένων του κατασκευαστή στο 

οποίο θα αναγράφονται τα βασικά ονοµαστικά φωτοµετρικά µεγέθη. 

 



 
 

Ενδεικτικός τύπος (ή ισοδύναµος): Ledvance Panel 600 36W UGR<19. 

 

Για την προµήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιµή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

 

 

Τιµή ανά τεµ: Εκατόν πενήντα ευρώ   (150,00 €) 

 

 

ΑΤ: Β-3 

Τροποποίηση εγκατάστασης φωτισµού 

ΑΤΗΕ Ν9355.1 Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 47 

∆ιαχωρισµός της υφιστάµενης εγκατάστασης φωτισµού έτσι ώστε σε κάθε χώρο του σχολείου να 

υπάρχουν τουλάχιστον δύο χωριστά κυκλώµατα τα οποία θα ελέγχονται µε χωριστούς διακόπτες. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η αποξήλωση της παλιάς διανοµής και των παλαιών γραµµών 

(εφόσον απαιτείται), η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς όλων των απαιτούµενων υλικών (κουτιά, 

διακόπτες κτλ), καλωδίων, πλαστικών καναλιών και των µικροϋλικών συνδέσεων, στήριξης κλπ, η 

δαπάνη της εργασίας πλήρους  σύνδεσης στην υπάρχουσα εγκατάσταση, η δαπάνη ελέγχων, δοκιµών 

και ρυθµίσεων και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για παράδοση της κατασκευής 

σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

Τιµή κατ’ 

αποκοπή: 

Τρεις χιλιάδες ευρώ   (3.000,00 €) 

 

 

ΑΤ:Β- 4 

Εγκατάσταση θέρµανσης µε αντλίες θερµότητας 

ΑΤΗΕ Ν8552.1.5 Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 37 

Εγκατάσταση θέρµανσης που αποτελείται από δυο (2) ηµικεντρικές αντλίες θερµότητας αέρα-αέρα, 

για θέρµανση και ψύξη, µεταβλητής παροχής ψυκτικού µέσου και είκοσι µία (21) εσωτερικές µονάδες 

άµεσης εξάτµισης δαπέδου, σε κάθε λειτουργικό χώρο, µε ανεξάρτητο αυτόµατο θερµοστατικό έλεγχο 

της λειτουργίας τους. Πιο συγκεκριµένα: 



 
 

 

Εξωτερική µονάδα κλιµατισµού, VRV, ψυκτικού µέσου R410A, ονοµαστικής απόδοσης 33,5kW σε 

ψύξη και 33,5kW σε θέρµανση, µε µεταβαλλόµενη θερµοκρασία ψυκτικού µέσου και συνεχόµενη 

θέρµανση κατά τη διάρκεια της απόψυξης, ενδεικτ. τύπου DAIKIN RYYQ12T ή ισοδύναµο, πλήρης µε 

την ανάλογη βάση στήριξης από σκυρόδεµα, µε χειριστήριο ελέγχου, µε όλα τα απαραίτητα 

µικροϋλικά, συνδεδεµένη µε όλα τα δίκτυα (ψυκτικά, ισχυρά ρεύµατα, επικοινωνίας), µε το ψυκτικό 

µέσο, δηλαδή προµήθεια, εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία. Τεµ. δύο (2). 

 

Εσωτερική µονάδα κλιµατισµού, VRV, ψυκτικού µέσου R410A, ονοµαστικής απόδοσης 2,2kW σε 

ψύξη και 2,5kW σε θέρµανση, ενδεικτ. τύπου DAIKIN FXLQ20Ρ ή ισοδύναµο, για επίτοιχη 

τοποθέτηση, πλήρης, µε χειριστήριο ελέγχου, µε όλα τα απαραίτητα µικροϋλικά, συνδεδεµένη µε όλα 

τα δίκτυα (ψυκτικά, ισχυρά ρεύµατα, επικοινωνίας), µε το ψυκτικό µέσο, δηλαδή προµήθεια, 

εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία. Τεµ. έξι (6). 

 

Εσωτερική µονάδα κλιµατισµού, VRV, ψυκτικού µέσου R410A, ονοµαστικής απόδοσης 2,8kW σε 

ψύξη και 3,2kW σε θέρµανση, ενδεικτ. τύπου DAIKIN FXLQ25Ρ ή ισοδύναµο, για επίτοιχη 

τοποθέτηση, πλήρης, µε χειριστήριο ελέγχου, µε όλα τα απαραίτητα µικροϋλικά, συνδεδεµένη µε όλα 

τα δίκτυα (ψυκτικά, ισχυρά ρεύµατα, επικοινωνίας), µε το ψυκτικό µέσο, δηλαδή προµήθεια, 

εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία. Τεµ. δέκα (10). 

 

Εσωτερική µονάδα κλιµατισµού, VRV, ψυκτικού µέσου R410A, ονοµαστικής απόδοσης 3,6kW σε 

ψύξη και 4,0kW σε θέρµανση, ενδεικτ. τύπου DAIKIN FXLQ32Ρ ή ισοδύναµο, για επίτοιχη 

τοποθέτηση, πλήρης, µε χειριστήριο ελέγχου, µε όλα τα απαραίτητα µικροϋλικά, συνδεδεµένη µε όλα 

τα δίκτυα (ψυκτικά, ισχυρά ρεύµατα, επικοινωνίας), µε το ψυκτικό µέσο, δηλαδή προµήθεια, 

εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία. Τεµ. τέσσερα (4). 

 

Εσωτερική µονάδα κλιµατισµού, VRV, ψυκτικού µέσου R410A, ονοµαστικής απόδοσης 5,6kW σε 

ψύξη και 6,3kW σε θέρµανση, ενδεικτ. τύπου DAIKIN FXLQ50Ρ ή ισοδύναµο, για επίτοιχη 

τοποθέτηση, πλήρης, µε χειριστήριο ελέγχου, µε όλα τα απαραίτητα µικροϋλικά, συνδεδεµένη µε όλα 

τα δίκτυα (ψυκτικά, ισχυρά ρεύµατα, επικοινωνίας), µε το ψυκτικό µέσο, δηλαδή προµήθεια, 

εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία. Τεµ. ένα (1). 

 

Ψυκτικές σωληνώσεις και καλωδίωση επικοινωνίας συστήµατος κλιµατισµού VRV και αναλογία 

σχάρας καλωδίωσης µε καπάκι, καθώς και αποχέτευση συµπυκνωµάτων όλων των εσωτερικών 



 
 

µονάδων, µε όλα τα απαραίτητα µικροϋλικά (συµπεριλαµβάνεται η µόνωση) συνδεδεµένη, δηλαδή 

προµήθεια, εργασία εγκατάστασης, σύνδεση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία. Τεµ. ένα (1) κατ’ 

αποκοπή. 

 

∆ιακλαδωτήρας(joint) για τις ψυκτικές σωληνώσεις του συστήµατος κλιµατισµού VRV (εσωτερικές και 

εξωτερικές µονάδες), πλήρης, µε τα ειδικά θερµοµονωτικά κοχύλια, ενδεικτ. τύπου DAIKIN ή 

ισοδύναµο, µε όλα τα απαραίτητα µικροϋλικά, συνδεδεµένος, δηλαδή προµήθεια, εργασία 

εγκατάστασης, σύνδεση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία. Τεµ. είκοσι ένα (21). 

 

Yλικά 

α. Εξωτερική µονάδα κλιµατισµού, VRV, ψυκτικού µέσου R410A, ονοµαστικής απόδοσης 33,5kW σε ψύξη και 33,5kW σε 

θέρµανση 

   Τιµή εµπορίου                     τεµ    2,00x       10500,00 =     21000,00 

β. Εσωτερική µονάδα κλιµατισµού, VRV, ψυκτικού µέσου R410A, ονοµαστικής απόδοσης 2,2kW σε ψύξη και 2,5kW σε 

θέρµανση 

   Τιµή εµπορίου                     τεµ    6,00x        1400,00 =      8400,00 

γ. Εσωτερική µονάδα κλιµατισµού, VRV, ψυκτικού µέσου R410A, ονοµαστικής απόδοσης 2,8kW σε ψύξη και 3,2kW σε 

θέρµανση 

   Τιµή εµπορίου                     τεµ    10,00x       1500,00 =     15000,00 

δ. Εσωτερική µονάδα κλιµατισµού, VRV, ψυκτικού µέσου R410A, ονοµαστικής απόδοσης 3,6kW σε ψύξη και 4,0kW σε 

θέρµανση 

   Τιµή εµπορίου                     τεµ    4,00x        1600,00 =      6400,00 

ε. Εσωτερική µονάδα κλιµατισµού, VRV, ψυκτικού µέσου R410A, ονοµαστικής απόδοσης 5,6kW σε ψύξη και 6,3kW σε 

θέρµανση 

   Τιµή εµπορίου                     τεµ    1,00x        1849,95 =      1849,95 

στ. ∆ιακλαδωτήρας(joint) 

   Τιµή εµπορίου                     τεµ    21,00x        132,85 =      2789,85 

ζ. Ψυκτικές σωληνώσεις, µόνωση και καλωδίωση επικοινωνίας συστήµατος κλιµατισµού VRV, αναλογία σχάρας 

καλωδίωσης µε καπάκι, καθώς και αποχέτευση συµπυκνωµάτων, 

µικροϋλικά στερέωσης και συνδέσεως 0,05 του α,β,γ,δ,ε         

          0,05x (      21000+    8400+   15000+     6400+     1849,95)  =  2632,50 

 

Εργασία τοποθετήσεως, εγκαταστάσεως και µεταφορικά ανηγµένα σε εργασία 

 

             Τεχν (003)                 h   40,00x          19,87 =      794,80 

             Βοηθ (002)                 h   40,00x          16,84 =      673,60 

             Εργ. (001)                 h   30,00x          15,31 =      459,30 

                                                      -------------------------- 

                                                      Αθροισµα          60000,00 



 
 

 

 

Τιµή κατ’  

αποκοπή: 

Εξήντα χιλιάδες ευρώ (60,000 €) 

 

 

ΑΤ: Β-5 

Αντικατάσταση της παροχής ρευµατοδότησης Χ.Τ. της ∆ΕΗ 

ΑΤΗΕ Ν9347.1 Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 

 

Αντικατάσταση της παροχής ρευµατοδότησης από το δίκτυο διανοµής της ∆ΕΗ µέχρι τον µετρητή 

ηλεκτρικής ενέργειας της κατανάλωσης για την αύξηση της ισχύος από Νο 1 σε Νο 3, δηλαδή οι 

απαιτούµενες ενέργειες σύνδεσης (αίτηση ηλεκτροδότησης, µελέτη, υπεύθυνη δήλωση αδειούχου 

εγκαταστάτη κλπ), καταβολή στην ∆ΕΗ της σχετικής δαπάνης (δαπάνη σύνδεσης, προκαταβολή 

έναντι κατανάλωσης, τέλη δικαιώµατος σύνδεσης, χαρτόσηµα κλπ) και τα απαιτούµενα υλικά και η 

εργασία για την αποξήλωση και την εγκατάσταση των νέων αγωγών παροχής από τον µετρητή της 

∆ΕΗ µέχρι τον κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα της εγκατάστασης. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης ο επανέλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης και συγκεκριµένα η 

οπτική επιθεώρηση, οι δοκιµές και οι µετρήσεις της αντίστασης µόνωσης µεταξύ κάθε ενεργού 

αγωγού και του αγωγού προστασίας και η µέτρηση της συνέχειας των αγωγών προστασίας. Επίσης 

στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η µέτρηση της αντίστασης γείωσης της εγκατάστασης, ο έλεγχος των 

διατάξεων διαφορικού ρεύµατος και γενικά περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα µε τα οποία να 

διαπιστώνεται ότι ολόκληρη η εγκατάσταση πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται από το 

Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και στο παράρτηµα Π.61-ΣΤ και το µέρος 6. Τα όργανα µέτρησης 

θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 61557. Μετά από κάθε επαναληπτικό έλεγχο θα 

συντάσεται ένα πρωτόκολλο ελέγχου στο οποίο θα περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα της οπτικής 

επιθεώρησης, τα αποτελέσµατα των µετρήσεων όπως επίσης και κάθε πληροφορία για τις αλλαγές ή 

τις επεκτάσεις της εγκατάστασης και όλες οι αποκλίσεις από τις προδιαγραφές των αντίστοιχων 

τµηµάτων της εγκατάστασης 

 

Τιµή κατ’ αποκοπή: ∆ύο χιλιάδες οχτακόσια ευρώ (2.800 €) 

 

 



 
 

Α.Τ. Β-6 

Αποξήλωση - αποκοµιδή φωτιστικού σώµατος φθορισµού, οποιουδήποτε τύπου 

καί µεταφορά -φύλαξη σε χώρο αποθήκης, υποδεικνυόµενο από την υπηρεσία 

ΑΤΗΕ 8979Π.2 

 Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 

Αποξήλωση - αποκοµιδή φωτιστικού σώµατος φθορισµού, οποιουδήποτε τύπου, οποιουδήποτε 

βαθµού προστασίας, µέ τους λαµπτήρες του, οποιασδήποτε ηλεκτρικής ισχύος, δηλαδή εργασία 

αποσύνδεσης των ηλεκτρικών γραµµών, αποξήλωσης του φωτιστικού πλήρους µετά 

λαµπτήρων, των ενσωµατωµένων οργάνων αφής και του καλύµµατος και µεταφορά -φύλαξη σε 

χώρο αποθήκης, υποδεικνυόµενο από την υπηρεσία. 

 

(1 τεµ) 

 ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (15,00) 

 

Α.Τ. Β-7  

Εγκατάσταση εξαερισµού-αερισµού ανάκτησης θερµότητας 

 

ΑΤΗΕ Ν8560.2.1 Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 39 

Εγκατάσταση συστήµατος εξαερισµού-αερισµού-ανάκτησης θερµότητας που θα καλύπτει τις 

αίθουσες διδασκαλίας, τους διαδρόµους, τα γραφεία και τους βοηθητικούς χώρους. Το σύστηµα 

αερισµού θα αποτελείται από δύο διαφορετικά και αντίθετα ρεύµατα, ένα ρεύµα προσαγωγής του 

νωπού αέρα στους χώρους και ένα το ρεύµα απορριπτόµενου αέρα. Τα ρεύµατα αυτά θα 

διασταυρώνονται χωρίς να αναµιγνύονται στον εναλλάκτη αέρα-αέρα µε βαθµό απόδοσης 

τουλάχιστον 68%. ∆εδοµένου του σχεδιασµού του κτιρίου επιλέγεται η εγκατάσταση µονάδων HRV 

ανά σύνολο χώρων. Οι απαιτήσεις σε αερισµό υπολογίζονται σε 5.800 m3/h συνολικά. 

Οι µονάδες θα τοποθετηθούν στην οροφή του κάθε χώρου και θα ενσωµατωθούν στις υφιστάµενες 

ψευδοροφές, όπως και το δίκτυο των αεραγωγών µε τα αντίστοιχα στόµια. Οι διατοµές των 

αεραγωγών θα υπολογισθούν από µελέτη που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος και θα υπολογίζει το δίκτυο 

αεραγωγών και τα αντίστοιχα στόµια για την κάθε µονάδα. Ο υπολογισµός αυτός θα γίνει σύµφωνα 

µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των µονάδων που αυτός θα υποβάλει προς έγκριση και τελικά θα 

εγκριθούν από την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος µπορεί να προχωρήσει στην κατασκευή του συστήµατος 

αερισµού µόνο µετά την έγκριση της µελέτης αερισµού που θα υποβάλει και µετά την έγκριση των 

υλικών που πρόκειται να ενσωµαστωθούν. Θα ληφθούν υπόψη όλα τα άλλα δίκτυα (θέρµανσης, 



 
 

ηλεκτρολογικά κλπ) καθώς και οι θέσεις των φωτιστικών σωµάτων. Ιδιαίτερη µέριµνα θα δοθεί στην 

προσβασιµότητα των µονάδων για τον καθαρισµό και την συντήρηση τους. 

Τα δίκτυα αεραγωγών, τα στόµια και τα διαφράµατα θα είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες εγκεκριµένες 

ΕΤΕΠ και πρότυπα του ΕΛΟΤ. 

 

Μονάδες εξαερισµού µε ανάκτηση θερµότητας. 

Κάθε µονάδα θα αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο που θα περιέχει τους δύο ανεµιστήρες (προσαγωγής και 

απόρριψης), τον εναλλάκτη αέρα-αέρα, τον προθερµαντήρα αέρα στο δίκτυο του νωπού, τα φίλτρα 

συγκράτησης σωµατιδίων, τις ηχοπαγίδες και όλους τους αυτοµατισµούς και συστήµατα ελέγχου. Ο 

έλεγχος θα γίνεται µε τη βοήθεια του χειριστηρίου το οποίο θα είναι επίτοιχο και θα ελέγχει πλήρως 

την λειτουργία της µονάδας. 

Οι µονάδες θα πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας ErP2018 και Ecodesign και φα φέρουν 

πιστοποιητικό CE και πιστοποίηση Eurovent. Οι µονάδες είναι επιθυµητό να µην χρήζουν δικτύου 

αποχέτευσης συµπυκνωµάτων. Η κάθε µονάδα θα διαθέτει προθερµαντήρα στο δίκτυο του νωπού. Η 

ισχύς του κάθε προθερµαντήρα θα υπολογισθεί από τη µελέτη που θα εκπονήσει και θα υποβάλλει 

προς έγκριση ο 

Ανάδοχος. Η µονάδα θα διαθέτει φίλτρα συγκράτησης σωµατιδίων τόσο για τον νωπό αέρα όσο και 

για τον αέρα απόρριψης. Επίσης θα διαθέτει υποχρεωτικά σύστηµα παράκαµψης της παροχής αέρα 

(bypass), σύστηµα µετάδοσης κίνησης είτε πολλαπλών ταχυτήτων είτε µεταβλητής ταχύτητας, και 

σύστηµα ελέγχου και προειδοποίηση αλλαγής φίλτρων µε διάταξη παραγωγής οπτικών σηµάτων ή µε 

συναγερµό. Θα µπορεί να χρησιµοποιείται αυτόνοµα ή ενσωµατωµένη στο σύστηµα VRV. 

 

Αεραγωγοί προσαγωγής/απόρριψης αέρα 

Οι αεραγωγοί θα είναι είτε συµπαγείς ή εύκαµπτοι. Η διατοµή τους, ο τύπος τους και οι τελικές 

οδεύσεις τους θα καθοριστούν από τη µελέτη που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος. Για την προσαγωγή ή 

απαγωγή αέρα χαµηλής πίεσης θα χρησιµοποιούνται αεραγωγοί κατασκευασµένοι από 

γαλβανισµένα χαλυβδόφυλλα. Όλοι οι αεραγωγοί θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τους 

Αµερικανικούς κανονισµούς A.S.H.R.A.E. κατόπιν προηγούµενης υποβολής και έγκρισης από την 

επίβλεψη πλήρων κατασκευαστικών σχεδίων, πάνω στα οποία θα φαίνονται οι ακριβείς διαστάσεις 

του αεραγωγού, αλλά και η θέση αυτού ως προς τα λοιπά οικοδοµικά στοιχεία του κτιρίου, καθώς και 

οι ακριβείς θέσεις των στοµίων, των στηριγµάτων, οι παροχές αέρα για κάθε τµήµα και τα 

απαιτούµενα ανοίγµατα στα οικοδοµικά στοιχεία για τη διέλευση αυτών. 

 Όλοι οι αεραγωγοί θα πρέπει να είναι ανθεκτικής και στεγανής κατασκευής. Η χρησιµοποίηση 

λαµαρινοβιδών στην κατασκευή των αεραγωγών απαγορεύεται. Οι αεραγωγοί θα µονωθούν µε 



 
 

εύκαµπτες πλάκες µονωτικού υλικού από αφρώδες πολυαιθυλένιο κλειστής κυψελοειδούς δοµής 

πάχους 30mm ή µε πάπλωµα υαλοβάµβακα 30mm µε ενσωµατωµένο φύλλο αλουµινίου 

Οι αεραγωγοί θα πρέπει να αναρτηθούν µε κατάλληλα στηρίγµατα κατά τρόπο στέρεο και σύµφωνα 

µε τους κανόνες της αισθητικής. Η ανάρτηση αυτών θα γίνονται µε ντίζες µε σπείρωµα µεγάλου 

µήκους για αυξοµοίωση του ύψους του αεραγωγού. Από τις ντίζες θα αναρτάται οριζόντια 

σιδηρογωνιά, πάνω στην οποία θα επικάθεται ο αεραγωγός. Οι ντίζες θα αναρτώνται µε κοχλίωση 

µέσω αυτοδιατρητικών βυσµάτων οροφής. 

Τα κιβώτια ανάµιξης αέρα θα κατασκευάζονται από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,5 mm και θα 

ενισχύονται µε σιδηρογωνιά που να έχει πάχος ανάλογα µε τις διαστάσεις αυτών. Θα φέρουν επίσης 

πόρτες 

ασφαλείς και στεγανές. Η σύνδεση µεταξύ των αεραγωγών και των µονάδων ή ανεµιστήρων θα 

γίνεται είτε µε ειδικά τεµάχια από νεοπρένιο µε περιθώριο από λαµαρίνα, είτε µε ειδικό αεροστεγές 

καραβόπανο. 

 

Εύκαµπτοι Αεραγωγοί 

Κάθε τµήµα εύκαµπτου αεραγωγού προσαγωγής θα αποτελείται από δύο εύκαµπτους οµοκεντρικούς 

αγωγούς, κατασκευασµένους από «πτυχωτό» αλουµίνιο µε ενδιάµεση µόνωση από πάπλωµα 

υαλοβάµβακα 

25mm. Τα υλικά κατασκευής θα είναι άκαυστα, άοσµα, απρόσβλητα από µύκητες και βακτηρίδια. Ο 

αεραγωγός θα αποτελεί άκαυστο στοιχείο και θα πληροί από της πλευράς αυτής (του άκαυστου) τους 

όρους των 

Κανονισµών DIN 4102 Β1.4. Η διαµόρφωση της επιφανείας του θα είναι επιµεληµένης κατασκευής, 

ώστε να προκαλεί τη µικρότερη δυνατή πτώση πίεσης του αέρα που διέρχεται από αυτόν σε 

σύγκριση µε τους µεταλλικούς αεραγωγούς. Θα είναι κατάλληλοι για θερµοκρασίες λειτουργίας 0°C  

έως 80°C µ ε εγγυηµένη 

στεγανότητα. Θα µπορούν εύκολα να κοπούν στο απαιτούµενο µήκος επιτόπου του έργου. Θα 

συνδέονται µε τα δίκτυα αεραγωγών και τις µονάδες ή τα Plenum µέσω ειδικών υποδοχών (κολάρων 

αρσενικών) που θα σφίγγονται µε εξωτερικούς σφικτήρες και θα στεγανοποιούνται µε αυτοκόλλητη 

ταινία. 

 

Στόµια 

Όλα τα στόµια θα τοποθετηθούν κατόπιν προηγούµενης υποβολής και έγκρισης από την επίβλεψη 

πλήρων 

µελετών, κατασκευαστικών σχεδίων, πάνω στα οποία θα φαίνονται οι ακριβείς διαστάσεις τους, η 



 
 

παροχή 

αέρα αλλά και η θέση αυτών ως προς τα λοιπά οικοδοµικά στοιχεία του κτιρίου.  

Τα στόµια απαγωγής-παροχής αέρα θα είναι ορθογωνικού σχήµατος και θα φέρουν µια σειρά 

σταθερών πτερυγίων (παράλληλα ή κάθετα στην µεγάλη διάσταση του αεραγωγού) µε διατοµή 

αεροδυναµική, και εσωτερικά πολύφυλλο διάφραγµα για την ρύθµιση της ποσότητας του αέρα. Τα 

πτερύγια του διαφράγµατος θα κινούνται µε ενιαίο µηχανισµό, που χειρίζεται απ’ έξω µε κλειδί. Κάθε 

πτερύγιο θα περιστρέφεται αντίστροφα από τα δύο εκατέρωθεν. Το πλαίσιο του στοµίου θα 

προσαρµόζεται στεγανά - µε παρεµβολή ελαστικού παρεµβύσµατος - πάνω σε ξύλινο ή σιδηρό 

πλαίσιο, όπου και στερεώνεται µε κοχλίες. Το πλαίσιο αυτό θα στερεώνεται µε κοχλίες γύρω από το 

άκρο του ανοίγµατος του αεραγωγού, που καλύπτεται µε το στόµιο. Το στόµιο θα είναι 

κατασκευασµένο από αλουµίνιο ανοδιωµένο (ανοδίωση πάχους 10 µ ακολουθούµενη 

από διαδικασία σφραγίσµατος). 

Τα στόµια λήψης νωπού-απόρριψης αέρα κατασκευάζονται από ανοδιωµένο προφίλ αλουµινίου µε 

σταθερά πτερύγια υπό κλίση 45º, κατάλληλα για εξωτερική τοποθέτηση σε τοίχο και λήψη νωπού 

αέρα ή απόρριψη αέρα απόρριψης. Θα εξασφαλίζουν στεγανότητα έναντι της βροχής µέσω της 

µορφής Ζ των πτερυγίων τους. Θα τοποθετηθεί στο πίσω µέρος του στοµίου πλέγµα για την 

συγκράτηση φύλλων και εντόµων. 

 

 

Η τιµή περιλαµβάνει τις µονάδες αερισµού µε εναλλάκτη θερµότητας αέρα-αέρα το δίκτυο αεραγωγών 

και για 

τα δύο ρεύµατα, τις µονώσεις, την εγκατάσταση-στήριξη του δικτύου, τα κιβώτια διανοµής αέρα 

(plenum) και τα στόµια, (στόµια νωπού, στόµια προσαγωγής και απαγωγής, διαφράγµατα στοµίων), 

τη σωλήνωση συµπυκνωµάτων και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη λειτουργία και τον έλεγχο της. 

∆ηλαδή εγκατάσταση αερισµού πλήρως τοποθετηµένη, συνδεµένη και εγκατεστηµένη, µε όλα τα 

απαραίτητα υλικά, ειδικά τεµάχια, συσκευές, µηχανήµατα και µικροϋλικά για την τοποθέτηση-

σύνδεση-εγκατάσταση-ρύθµιση-δοκιµές καθώς και την εργασία για την τοποθέτηση-σύνδεση-

εγκατάσταση-ρύθµιση-δοκιµές για παράδοση σε πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία  

Στην τιµή περιλαµβάνεται εκτός των ανωτέρω και η εκπόνηση της µελέτης από τον ανάδοχο για τον 

υπολογισµό των τελικών µεγεθών των αεραγωγών και των στοµίων, σύµφωνα µε τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των µονάδων που αυτός θα προτείνει και θα εγκρίνει η Υπηρεσία. 

 

Yλικά 

α. Μονάδα εξαερισµού µε ανάκτηση θερµότητας 

   Τιµή εµπορίου                  τεµ     2,00x           12000,00 =     24000,00 



 
 

β. Αεραγωγοί προσαγωγής/απόρριψης αέρα 

   ΑΤΗΕ 8537.1                     kg   630,00x               8,71 =      5487,30 

γ. Μόνωση 

   ΑΤΗΕ 8539.1.5.1                 m2    85,00x              11,06 =       940,10 

δ. Εύκαµπτοι Αεραγωγοί 

   Τιµή εµπορίου                  τεµ    30,00x              10,00 =       300,00 

ε. Στόµια 455x305mm 

   Τιµή εµπορίου                  τεµ    22,00x              90,00 =      1980,00 

στ. Στόµια 800x100mm 

   Τιµή εµπορίου                  τεµ    22,00x              80,00 =      1760,00 

ζ. Μελέτη εφαρµογής 

   Τιµή εµπορίου                  τεµ     1,00x            2981,05 =      2981,05 

 

η. Μικροϋλικά στερέωσης και συνδέσεως προς τα δίκτυα 

0,05 του α,δ,ε,στ     0,05x (      24000+     300+    1980+     1760)   =  1402,00 

 

 

Εργασία τοποθετήσεως, εγκαταστάσεως και µεταφορικά ανηγµένα σε εργασία 

 

             Τεχν (003)                 h     150,00x          19,87 =      2980,50 

             Βοηθ (002)                 h     120,00x          16,84 =      2020,80 

             Εργ. (001)                 h      75,00x          15,31 =      1148,25 

                                                      -------------------------- 

                                                      Αθροισµα          45000,00 

 

 

Τιµή (κατ’ αποκοπή ) 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ (45.000,00€) 

 

ΑΤ: Β-8 

Αποξήλωση παλαιού δικτύου θέρµανσης 

ATHE Ν8438.1 Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 26 

Αποξήλωση όλων των θερµαντικών σωµάτων και του αντίστοιχου δικτύου θέρµανσης. Στην τιµή 

περιλαµβάνεται η αποξήλωση µετά προσοχής και η µεταφορά του θερµαντικού σώµατος σε χώρο 

που θα υποδείξει η Υπηρεσία και η αποκατάσταση των χώρων (δάπεδο, τοιχοποιία κτλ). 

 



 
 

Τιµή κατ’  

αποκοπή: 

 

 

Χίλια τριακόσια ευρώ   (1.300,00 €) 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

Καλλιόπη Κοτσίρα 

Πολ. Μηχ/κός  

 

 

Αφροδίτη Κωτή 

Πολ. Μηχ/κός  

 

Θεµιστοκλής 

Καραµούστος 

Ηλ. Μηχ/κός 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Η ΑΝ. 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ & 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 

Παναγιώτα Μάντζαρη 

Τοπ.Μηχ/κός 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ  Τ.Υ.  
 
 
 
 
 

 
Θεοδώρα Σαργιώτη 

Πολ. Μηχ/κος 
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