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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 
 
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 Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

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 Δημοπράτησης. 

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. 
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 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 Δημόσιο 

(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.  



 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ    ΜΕΛΕΤΗΣ                                                                                                
 

3 

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, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx 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: 
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(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 κατασκευαζόμεναοσο 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, 
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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. 
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Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστόΓενικών 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) Διάθεσης 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 
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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) Διάτρητοι 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 
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  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 ΕΙΔΙΚΟΙ 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 
αυτώνεπιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των 
έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτεοριζομένων ανοχών. 

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

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

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 
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- 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 Δημοσίων 
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 επιμετρούμενεςεπιφάνειες 
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 μονάδοςόλων 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. 
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α/α Είδος Συντελεστής 

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. Υαλόθυρεςταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 

με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 
50% του ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Υαλοστάσια : 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού 

δ) παραθύρων ρολλών 

ε) σιδερένια 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

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

 

3,70 

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

 

2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 

α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 

γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 

δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

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 
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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 Δ/νουσα την Μελέτη 
Υπηρεσία. 

4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των 
Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058: Naturalstoneflooring and 
stair - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - 
Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ EN 1469: Naturalstonecladding - 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 
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1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 

2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 

3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 

4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 

5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 

6 Στύρων Πράσινο 

7 Λάρισας Πράσινο 

8 Ιωαννίνων Μπεζ 

9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 

11 Διονύσου 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. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 

 

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων 
και ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.  

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας 
γυψοσανίδωντοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείταιμε 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 



 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ    ΜΕΛΕΤΗΣ                                                                                                
 

15 

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 Δημοπρατούσα 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 €/m

3
.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 (m

3
), 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 
επιμετρούμεναm

3
 κάθε εργασίς, 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 



 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ    ΜΕΛΕΤΗΣ                                                                                                
 

16 

βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο 
Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές 
εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων 
διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 
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 Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 
 
 
Α.Τ.      Α.01 
 
 
10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136 
 
 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο 
αποστάσεως, επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h 

 
 

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km) 
 

  
 
 

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
                               (Αριθμητικώς):  0,30      
 

  
 
Α.Τ.      Α.02 
 
 
20.30  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171 
 

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης 
φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία 
του αυτοκινήτου. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.  
 

 
 

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
                               (Αριθμητικώς):  0,80      

  
 
 
Α.Τ.      Α.03 
 
 
Α-2ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 
 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α) 
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Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και 
ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, 
σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της 
θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με 
το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με 
παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00. 

 
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης 
σκληρότητας: 
 

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης 
των πρανών και του πυθμένα τους,  

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 

- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη 
συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού, 

- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 

- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των 
πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου  

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και 
υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  

 η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της 
σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών  

 η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά 
των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο 
έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε 
επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 

 η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των 
προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωσηκαι 
διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 

 η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση 
κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 

 η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη 
κυκλοφορία, όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

 η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης 
οδοστρώματος" μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας 
Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης 
που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή 
Proctor(ProctorModified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

 οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 

 η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της 
οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει 
απαίτηση συμπύκνωσης 



 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ    ΜΕΛΕΤΗΣ                                                                                                
 

19 

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε 
μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή 
άλλους τοπικούς περιορισμούς.  
 
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, 
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρωνκαι στερεών έδρασης και 
εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των 
γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
παρόντος τιμολογίου. 

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των 
εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. 
Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των 
προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 
 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΔΥΟ ΕΥΡΩ  ΚΑΙ  ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς):  2,75      
 
 
 
 
Α.Τ. Α.04 
 
 

Α-2.1  Αποξήλωση ασφαλτοτάπητων και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών 

 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α) 

 
 

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 
συμπύκνωση ή με τσιμέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση  προωθητή 
γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προς 
ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους καθοριζόμενους από τους περιβαλλοντικούς 
όρους του έργου και την νεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή 
επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους. 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 Αριθμητικά:  3,55 
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Α.Τ. Α.05 
 
 
22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 
 

Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 
 
 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων 
των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με 
διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού 
και εργαλείων, των ικριωμάτων  και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση 
των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η 
μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ   
15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά 
μέσα". 
 
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε 
συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ  ΕΠΤΑ  ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς):  27,10    

 
 
 

 
Α.Τ. Α.06 

 
 

ΝΑ22.45 Αποξηλωση και αποθήκευση ήαπόρριψη καθιστικού (παγκάκι) 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  
 

Αποξήλωση μετά προσοχής και μεταφορά για αποθήκευση ή απόρριψη ξύλινου 
καθιστικού με μεταλλικό ήαπό σκυρόδεμα σκελετό, σε μέρος που θα υποδειχθεί 
από την Επίβλεψη. 
 
Στην τιμή συπεριλαμβανονται η αποξήλωση μετά προσοχής, η φορτοεκφόρτωση 
και η μεταφορά σεοποιαδήποτε απόσταση υποδείξει η επίβλεψη για αποθήκευση 
ή απόρριψη. 
 

 

Τιμή ανά τεμάχιο. 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):   ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ 
(Αριθμητικώς): 15,00 

 
 
 

 



 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ    ΜΕΛΕΤΗΣ                                                                                                
 

21 

Α.Τ. Α.07 
 

  58,10  (56+2,10)  
Α-5.1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
 Για ύψος έως και 4,0 m. 
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2227 

 
Κατεδάφιση κτισμάτων μονόροφων ή πολυόροφων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο 

σκυρόδεμα (πλάκες, δοκοί, τοιχία κ.λ.π.) ή με φέρουσα τοιχοποιία από οπτοπλιθοδομή ή 

λιθοδομή και πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος, μετά των φορτοεκφορτώσεων και της 

μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, των προϊόντων κατεδάφισης, στα 

οποία περιλαμβάνεται και κάθε είδους εγκαταλελειμμένος εξοπλισμός, είτε βρίσκεται εντός των 

κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών. 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προσκόμιση-αποκόμιση και χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού 

 η αποσύνθεση και ο τεμαχισμός πλακών, δοκών, τοιχίων και υποστυλωμάτων από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, λιθοδομών και οπτοπλινθοδομών, στεγών, θεμελίων από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, του κτίσματος και οποιωνδήποτε άλλων συμπληρωματικών 
κατασκευών, όπως εξωτερικών κλιμάκων καθώς και κάθε είδους εγκαταλελειμμένου 
εξοπλισμού είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών κ.λπ., 

 η επανεπίχωση και συμπύκνωση των ορυγμάτων που δημιουργούνται λόγω των 
κατεδαφίσεων, 

 οι φορτοεκφορτώσεις, η μεταφορά των προϊόντων κατεδάφισης και η απόρριψή τους σε 
χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση,  

 η σταλία αυτοκινήτων, μηχανημάτων κλπ, 

 ο καθαρισμός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του φυσικού ή 
διαμορφωμένου εδάφους, 

 η λήψη  μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.  

 

Επιμέτρηση με βάση τον εξωτερικό όγκο του κτίσματος πριν την κατεδάφιση, ο οποίος ορίζεται 

από το περίγραμμά του, χωρίς τον υπολογισμό προβόλων και αιθρίων, και με ύψος την 

απόσταση της άνω επιφάνειας της οροφής από το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος και κατά τα 

λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-01-01-00. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):   ΔΕΚΑΕΠΤΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς):17,50 
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Α.Τ. Α.08 
 
 
Α-7 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2275) 

 
Κατεδάφιση κτισμάτων από σιδηροκατασκευές, αποτελούμενες από δικτυώματα χαλύβδινων 
διατομών και κατακόρυφα φέροντα στοιχεία από χάλυβα ή οπλισμένο σκυρόδεμα, από 
τοιχοποιία με πάνελ, ή οπτολινθοδομές, ή άλλα δομικά υλικά, από επιστέγαση με κυματοειδή 
λαμαρίνα, ή κεραμίδια και από δάπεδο με σκυρόδεμα ή άλλα υλικά, μετά των 
φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη των 
προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία περιλαμβάνεται και κάθε είδους εγκαταλελειμμένος 
εξοπλισμός, είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών. 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προσκόμιση-αποκόμιση και χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού 

 η αποσύνθεση των μεταλλικών δικτυωμάτων και όλων των λοιπών στοιχείων της 
κατασκευής όπως δαπέδων θεμελίων από οπλισμένο σκυρόδεμα καθώς και κάθε είδους 
εγκαταλελειμμένου εξοπλισμού είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα 
αυτών κ.λ.π.,  

 ο διαχωρισμός των διαμήκων μεταλλικών στοιχείων από τα λοιπά προϊόντα κατεδάφισης,  

 η επανεπίχωση και συμπύκνωση των ορυγμάτων που θα δημιουργούνται λόγω των 
κατεδαφίσεων,  

 οι φορτοεκφορτώσεις, η μεταφορά των προϊόντων κατεδάφισης και η απόρριψή τους σε 
χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση,  

 η σταλία αυτοκινήτων-μηχανημάτων κλπ, 

 ο καθαρισμός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του φυσικού ή 
διαμορφωμένου εδάφους, 

 η λήψη  μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.  
 

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε πραγματικό όγκο κτίσματος πριν την κατεδάφιση, ο οποίος ορίζεται 
από το περίγραμμά του, χωρίς τον υπολογισμό προβόλων και αιθρίων, και με ύψος την 
απόσταση της κάτω επιφάνειας της οροφής από το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος και κατά τα 
λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-01-01-00. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο  
 

 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):   ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 

                               (Αριθμητικώς): 8,50 
 
 
 
Α.Τ. Α.09 

 
 
Α-12 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ 
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2227) 

 
Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και τοίχων από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την μεταφορά των προϊόντων 
σε οποιαδήποτε απόσταση. 
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Περιλαμβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, η συγκέντρωση, 
αποκομιδή και απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές 
θέσεις και μετά σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Η καθαίρεση θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται από την μελέτη, να είναι 
δυνατή η ένταξη του διατηρούμενου τμήματος της κατασκευής στην προγραμματιζόμενη νέα. 
 
Στην τιμή μονάδοςπεριλαμβάνονται: 

 η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης, 

 η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού  

 ο πλήρης καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης. 

 
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθμη που γίνονται οι εργασίες σε 
σχέση με την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η 
απόφραξη τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και τάφρων της οδού στην περιοχή εκτέλεσης των 
εργασιών. Κατά τα λοιπά οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 15-
02-01-01. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων που μετράται σε όγκο πριν από 
την καθαίρεση. 
 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):   ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
                               (Αριθμητικώς):26,30 
 
 
 
Α.Τ. Α.10 
 
 
Α-20 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ  
 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1530) 
 

 

Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο καθαρισμό 
του εδάφους έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με την 
μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00"Κατασκευή επιχωμάτων" 
 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού 
συμπύκνωσης, όπως θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμαβραχώδους επιχώματος, τα 
οποία θα συμπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctormodifiedκατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώματα, ή στον βαθμό που 
προδιαγράφεται στην μελέτη για τα βραχώδη επιχώματα. 

 Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό 
συμπύκνωσης κατ' ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά 
την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
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 Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος", συμπυκνωμένης σε ποσοστό 95% 
της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή Proctor, με κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα 
ελαστιχοφόρου ή με λείους κυλίνδρους, ώστε να διαμορφωθεί μια λεία "σφραγιστική" 
επιφάνεια. 

Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώματος" (όπου υπάρχει), η οποία 
τιμολογείται με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. 

 Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του 
επιχώματος . 

 Ητυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής 
του πέραν των ορίων που προβλέπει η μελέτη. 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωμάτων, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθμικές αφετηρίες 
(repairs) εκτός της ζώνης επιχώματος, η εκτέλεση  τοπογραφικών μετρήσεων ακριβείας και 
η καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών μετρήσεων σε χρόνους 
που θα καθορίσει η Υπηρεσία. 

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα 
οικεία άρθρα του τιμολογίου: 

 

 Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, Cut 
and Cover, στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)  

 Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών  

 Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα   

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 Αριθμητικά:  0,95 
 
 
 
Α.Τ. Α.11 
 
 
 
ΝΑ22.51 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης πέργκολας 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5276  
 

 

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης πέργκολας (υποστυλώματα, δοκοί, 
τεγίδες, επιτεγίδες), σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού πρός 
φόρτωση ή αποθήκευση.  

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου  
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):   ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
                               (Αριθμητικώς):50,00 
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Α.Τ. Α.12 
 

 

22.65.02 Αποξήλωση μεταλλικών 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. 
 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου. 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):   ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 0,30 
 
 
 
Α.Τ. Α.13 
 
 
ΝΑΟΙΚ 22.20.01  ΝΑΟΔΟ Α12 ΝΑΟΙΚ 22.65.02    ΟΙΚ 10.01.02 ΟΙΚ 10.07.01 
  
 Μεταφορά αγαλμάτων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236 
 

Αποξήλωση μετά προσοχής των υφιστάμενων αγαλμάτων και των βάθρων τους 
και μεταφορά αυτών πρός φόρτωση ή αποθήκευση.  

 

 
Τιμή κατά αποκοπή  

 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):   ΔΥΟ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
                               (Αριθμητικώς):2.000,00 
 
 
 
Α.Τ. Α.14 
 
 
ΝΑΟΙΚ 22.45  ΟΙΚ 22.52  ΟΙΚ 10.01.02 ΟΙΚ 10.07.01 
  
 Μεταφορά στάσεων λεωφορείων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 
 

 

Αποξήλωση μετά προσοχής των υφιστάμενων στάσεων λεωφορείων και 
μεταφορά αυτών πρός φόρτωση ή αποθήκευση.  

 

 
Τιμή κατά αποκοπή  

 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):   ΠΕΝΤΑΚΙΣΙΑ  ΕΥΡΩ 
                               (Αριθμητικώς):500,00 
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Α.Τ. Α.15 
 
 
ΝΑΟΙΚ 22.45  ΟΙΚ 22.52  ΝΑΟΙΚ 22.70.02    ΟΙΚ 10.01.02 ΟΙΚ 10.07.01 
 
 Μεταφορά  κιοσκίων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 
 

 

Αποξήλωση μετά προσοχής των υφιστάμενων περιπτέρων και μεταφορά 
αυτώνπρός φόρτωση ή αποθήκευση.  

 

 
Τιμή τεμαχίου 

 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):   ΔΙΑΚΟΣΙΑ   ΕΥΡΩ 
                               (Αριθμητικώς):200,00 
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Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ 
 

 
 
 
 
 
 

 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 "Διάστρωση σκυροδέματος",  
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  
01-01-05-00 "Δονητική 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. 
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β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήνρευστοποιητικών 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. Δεν 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. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 
 
Α.Τ. Β.01 
 
32.01.03 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213 

 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 (Αριθμητικώς): 75,00  
 
Α.Τ. Β.02 
 
32.01.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214 
 
 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 (Αριθμητικώς): 80,00  
 
Α.Τ. Β.03 
 
32.01.05 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3215 
 
 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 (Αριθμητικώς): 85,00  
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Α.Τ. Β.04 
 
32.01.06 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3215 
 
 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 (Αριθμητικώς): 90,00  
 
Α.Τ. Β.05 
 
NAOIK 32.01.07 Για κατασκευές από σκυρόδεμα C30/37 τύπου Lafarge 

 

 
Κατασκευή χυτώνεμφανών στοιχείων από έγχρωμο σκυρόδεμα ελάχιστης 

κατηγορίας αντοχής C30/37 καιελάχιστηςποσότηταςτσιμέντου 330kg/m3τύπου 
Artevia Έγχρωμο ή UltraFluidτης Lafarge ή ισοδύναμου βιομηχανικά 
παραγόμενου (αποκλειομένης της παραγωγής επί τόπου του έργου), με αδρανή 
(θραυστό υλικό λατομείου μέγιστου κόκκου 16 mm), με υποχρέωση κατασκευής 
δειγμάτων διαφόρων χρωματισμών μάζας και τύπων αδρανών προς έγκριση από 
τους μελετητές και την Επίβλεψη. Το επιλεγμένο δείγμα θα κατασκευαστεί σε 
επιφάνεια  τουλάχιστον 1,00 m2, σε θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 
Το δείγμα θα παραμείνει μέχρι το πέρας του έργου, ως οδηγός αναφοράς και 
όλες οι σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται με αυτό. 

Περιλαμβάνονται: 
α) Διάστρωση πλαστικής μεμβράνης 150 μm στην υπόβαση είτε από σκυρόδεμα 
είτε από συμπυκνωμένα και εγκιβωτισμένα αδρανή υλικά (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-
03-00). 
β) Παραγωγή, μεταφορά (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009),  διάστρωση (ΕΛΟΤ 
ΤΠ 150101-01-02-00:2009) έγχρωμου σκυροδέματος ελάχιστης κατηγορίας 
C30/37, ενισχυμένου με ίνες πολυπροπυλενίου, ελάχιστου πάχους 10 cm. Στις 
θέσεις επαφής με άλλα υλικά (τοιχία, φρεάτια, κράσπεδα, κλπ.) καθώς και στα 
σημεία διακοπής εργασίας, δημιουργείται αρμός απομόνωσης πάχους 0,5 εκ.  Οι 
εσωτερικές γωνίες (φρεάτια, ζώνες φύτευσης) θα ενισχύονται με πλέγμα (Τ131) 
τοποθετημένο κάθετα στην προέκταση της γωνίας. 
γ) Λείανση δόνηση και επιπέδωση της επιφάνειας με χειροκίνητα μέσα (δονητικός 
πήχης, μύστρες κ.α.).  Χρήση ειδικού αναστολέα εξάτμισης (evaporationretarder) 
για την επίτευξη καλύτερου φινιρίσματος και την αποφυγή χρήσης νερού. 
δ) Περαιτέρω επεξεργασία της επιφάνειας με ειδικές σκούπες / μύστρες / 
στάμπες, για την επίτευξη της επιθυμητής επιφανειακής υφής ( θραπινάρισμα ή 
λείανση κατά περίπτωση), τύπου ArteviaStoneή ArteviaPolish. 
ε) Ψεκασμός της επιφάνειας με ειδική αντιεξατμιστική μεμβράνη για τη 
συντήρηση του δαπέδου (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00:2009) τύπου Antisol S της 
εταιρείας Sika ή ισοδύναμου. 
ζ) Διαμόρφωση  εγκάρσιων αρμών εκ των υστέρων με αδιατάρακτη κοπή, 
πλάτους 3 mm, και σε ελάχιστο βάθος 40 mm περίπου, ανά 3,0 μέτρα το μέγιστο.  
θ) Πλήρωση των αρμών με ειδική πολυουρεθανικής βάσης μαστίχη ενός 
συστατικού, στα σημεία που απαιτείται στεγανοποίηση υπογείων, του 
επιλεγμένου από την Υπηρεσία χρώματος (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-05:2009), 
τύπου Sikaflex  της εταιρείας Sika ή ισοδύναμου.  
Ο οπλισμός, οι ίνες και τα στεγανωτικάεπιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

Οχρωματισμόςεφαρμόζεταισεόλητημάζατουσκυροδέματος, 
μετηνπροσθήκητωνκατάλληλωνχρωστικώνμάζαςστηνμονάδαπαραγωγής. 
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Δενεπιτρέπεταιηπροσθήκητωνχρωστικώνστοαυτοκίνητο – 
αναδευτήραμεταφοράςσκυροδέματος. 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3216 
 
 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ 

 (Αριθμητικώς): 110,00  
 

 
 
 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το 

σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 
 
Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν 
η συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο 
έργο δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και 
εργατοτεχνικού προσωπικού.  
 

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί 
μεμονωμένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να 
κατασκευαστεί μαζί με άλλα. 
 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

 
 

Α.Τ. Β.06 
 
32.25.02 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 
  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3223.Α.4  
  
 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 (Αριθμητικώς): 15,00  
 
Α.Τ. Β.07 
 
32.25.03 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3223.Α.5  
  
 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 (Αριθμητικώς): 15,00 
 
Α.Τ. Β.08 
 
32.25.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3223.Α.6  
  
 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ 

 (Αριθμητικώς): 20,00 
 
Α.Τ. Β.09 
 
32.25.05 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 
  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3223.Α.7 
  
 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ 

 (Αριθμητικώς): 20,00 
Α.Τ. Β.10 
 
38.01 Ξυλότυποι χυτών τοίχων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3801  
 

Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθμη από 
το έδαφος, σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα 
(τύποι)". 

 

Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωμάτων, σανιδωμάτων, μεταλλικών 
πλαισίων κλπ στοιχείων του καλουπιού και του ικριώματος θα είναι τέτοιας 
αντοχής ώστε να μπορούν να παραλαμβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την 
κατασκευή φορτία χωρίς παραμορφώσεις ή υποχωρήσεις.  
 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων 
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του 
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την 
διαμόρφωσή του,  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας σε επαφή με το σκυρόδεμα. 

 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):     ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ  
(Αριθμητικώς): 12,00 

 
 
 

Α.Τ. Β.11 
 
38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816  
 

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, 
φατνωμάτων, στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 
m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των 
χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η 
εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που 
χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):     ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ  
(Αριθμητικώς): 14,00 
  

 
 
 
 
 
 
  

Α.Τ. Β.12 

 
 

38.13  Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3841 
 
Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών 
σκυροδεμάτων, με κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε 
αρίστη κατάσταση (καινουργής ξυλεία ή ξυέία με λιγώτερες από πέντε χρήσεις), 
για την επίτευξη του προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου 
σκυροδέματος".   
 

Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό 
υλικό, η τοποθέτηση πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου 
και η υδατο-στεγής σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.,  
 

Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 
"Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων" 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 
(Αριθμητικώς):  18,00 
 
 
 

Α.Τ. Β.13 

 
NA38.18  Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 
 

Διαμόρφωση φαλτσογωνιών, εγκοπών, σκοτιών, σε επιφάνειες στοιχείων από 
σκυρόδεμα, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 
"Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτουσκυροδέματος",με χρήση ξύλινων ή 
πλαστικών πηχίσκων διατομής έως 75x75 mm, οι οποίοι στερεώνονται στους 
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ξυλοτύπους. Περιλαμβάνεται η αποκατάσυαση τοπικών φθορών που είναι 
δυνατόν να προκληθούν κατά την αφαίρεση του ξυλοτύπου, με χρήση 
τσιμεντοκονίας ή επισκευαστικού κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3, 
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς):  2,50 
 
 
 
 

  
 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) 

Πεδίοεφαρμογής 

Ονομ.δια
τομή  
(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 
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Ονομ. 
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίοεφαρμογής 

Ονομ.δια
τομή  
(mm

2
) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

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 ποσότητες, 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. 
 
 
 

Α.Τ. Β.14 
 

38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
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ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
           (Αριθμητικώς):  0,95 
 

 

Α.Τ. Β.15 
 
38.20.03 Δομικά πλέγματα B500C 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3873 
 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
       (Αριθμητικώς):  0,90 
 
 

Α.Τ. Β.16 
 

38.45  Αποστατήρεςσιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3873 

 
Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων 
(αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη 
της προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του 
οπλισμού, σε οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.  

 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΔΥΟ ΕΥΡΩ 
(Αριθμητικώς):  2,00 
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Α.Τ.     Β.17 

 
Β-4.1 ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΚΚΩΔΗ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
 ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121.Β) 
 

Kατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου στις θέσεις διαμόρφωσης 
πεζοδρομίων, μεταξύ της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος" και της στάθμης 
έδρασης των τσιμεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων, με βαθμό συμπύκνωσης 
τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctormodified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων". 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια του θραυστού υλικού λατομείου και του νερού διαβροχής, και η μεταφορά 
τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

 η σταλία των μεταφορικών μέσων,  

 η διάστρωση, μόρφωση, διαβροχή και συμπύκνωση του θραυστού υλικού με μηχανικό 
εξοπλισμό καταλλήλων διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως άνω 
βαθμό συμπύκνωσης 

 
Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής με λήψη αρχικών και 
τελικών διατομών. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:      ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 
 Αριθμητικά :        9,10  
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Α.Τ.      Β.18 
 

 
Β-51 ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2921) 
 

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής 
πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, 
με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων 
ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική 
εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του 
έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  
 

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι 
ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του 
σκυροδέματος της βάσης έδρασης,  

 η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια 
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με 
λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς 
πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους 
και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου. 

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η 
οποία επιμετράται ιδιαιτέρως. 

 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ  ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
 Αριθμητικά:      8,,80 
 
 
 
 
Α.Τ.      Β.19 
 

 
Β-82 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2922)  

Πλήρης διαμόρφωση διάβασης/πρόσβασης ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια και νησίδες. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η αποξήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης και κρασπέδων  

 η πλήρης ανακατασκευή τους (υλικά και εργασία: πλάκες, κονίαμα έδρασης, υλικό 
αρμολόγησης, μεταφορά υλικών επί τόπου, εκτέλεση εργασιών, καθαρισμός χώρου 
εκτέλεσης εργασιών και συγκέντρωση και αποκομιδή πλεοναζόντων υλικών και 
προϊόντων αποξήλωσης), σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την μελέτη 
υποβιβασμένη στάθμη, με διάταξη, τύπο και μορφή πλακών απόλυτα προσαρμοσμένη 
προς την υφιστάμενη πλακόστρωση.  
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Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο 
της πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης.  

 

Tιμή κατ’ αποκοπήν (τεμ), πλήρους δαιμορφώσεως διάβασης ΑΜΕΑ. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
 Αριθμητικά:    105,00 

 
 
 
 
Α.Τ.      Β.20 
 

 
Β-85 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΠΙ 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 

 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2548) 

Αποξήλωση πλαισίου έδρασης καλύμματος υφισταμένου φρεατίου με προσοχή ώστε να μην 
προσκληθούν ζημιές, προσαρμογή της στάθμης των τοιχωμάτων του φρεατίου με 
αποξήλωση ή εφαρμογή στρώσεως ισχυρού τσιμεντοκονιαμάτος, πάκτωση του πλαισίου 
έδρασης στην απαιτούμενη στάθμη με ακρίβεια ± 5 mm και επιμελής αρμολόγηση με την 
περιβάλλουσα νέα πλακόστρωση. Οι τσιμεντοκονίες τελικής διαμόρφωσης γύρω από το 
πλαίσιο έδρασης θα παρασκευάζονται με άμμο θαλάσσης για την αποφυγή ρηγματώσεων, ή, 
εναλλακτικά, θα εφαρμόζονται εποξειδικά κονιάματα.  

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται η αντικατάσταση του καλύμματος και του πλαισίου 
έδρασής του. Τυχόν απαιτούμενα νέα χυτοσιδηρά καλύμματα, θα επιμετρώνται ιδιαιτέρως με 
βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.  

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως αποπερατωμένης εργασίας (τεμ), για φρεάτια επιφάνειας 
καλύμματος έως 0,50 m2. Για μεγαλύτερα φρεάτια η τιμή θα αναπροσαρμόζεται με 
πολλαπλασιασμό επί τον συντελεστή Ε / 0,50, όπου Ε είναι η επιφάνεια του φρεατίου βάσει 
των εξωτερικών διαστάσεων του καλύμματος. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
 Αριθμητικά:   36,80 

 
 
 
 
Α.Τ.      Β.21 

  
 

Γ-1.2 Υπόβασηοδοστρωσίαςσυμπυκωμένου πάχους 0,10 m 
        (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3111.Β) 

 

Κατασκευή στρώσης υπόβασηςοδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά 
αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις 
οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της 
επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη 
από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ 
 Αριθμητικά:    3,10    
 
 
 
 
Α.Τ.      Β.22 
 
Γ-2.2 ΒΑΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0,10 M (ΠΤΠ Ο-155) 
 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3211.Β) 
 

 

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά 
αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις 
οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της 
επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη 
από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ 
 Αριθμητικά:    3,20    
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Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

 
 
 

 Α.Τ. : Γ.1 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8035.2.1 Συλλέκτης διανομής κρύου ή ζεστού νερού ορειχάλκινος 3-6 

αναχωρήσεων 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5  100% 
 
 Συλλέκτης διανομής κρύου ή ζεστού νερού τοποθετημένος μέσα σε 

μηχανολογικό χώρο, 
 πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε 

σχήματος, τα 
 υλικά και η εργασία συνδέσεως στερεώσεως κλπ για την πλήρη εγκατάσταση, 

έλεχγο 
 στεγανότητας, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 (1 τεμ) 
 Μ\8035.  2   ορειχάλκινος 
 Μ\8035. 2.  2  3-6      αναχωρήσεων  
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 141,02 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.2 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8035.2.2 Συλλέκτης διανομής κρύου ή ζεστού νερού ορειχάλκινος 7 - 10 

αναχωρήσεων 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5  100% 
 
 Συλλέκτης διανομής κρύου ή ζεστού νερού τοποθετημένος μέσα σε 

μηχανολογικό χώρο, 
 πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε 

σχήματος, τα 
 υλικά και η εργασία συνδέσεως στερεώσεως κλπ για την πλήρη εγκατάσταση, 

έλεχγο 
 στεγανότητας, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 (1 τεμ) 
 Μ\8035.  2   ορειχάλκινος 
 Μ\8035. 2.  3  7-10     αναχωρήσεων 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 149,66 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.3 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8042.2.2 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά ΕΛΟΤ 
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686/Β 
 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ διαμέτρου Φ 40 mm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 
 
 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας 

γιά 20 C 
 6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή 

παρεμβολή 
 στεγανοποιητικού δακτυλίου ανάλογα με το αναφερόμενο πρότυπο, πλήρως 
 τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος(πλην 
 σιφώνια),τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως 
 και συνδέσεως, ελέγχου, δοκιμών στεγανότητας και παράδοση σε πλήρη 

λειτουργία. 
 (1 m) 
 Μ\8042.  2 , κατά ΕΛΟΤ 686/Β ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
 Μ\8042. 2. 2  Διαμέτρου  40    mm 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 13,18 
 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.4 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8042.2.3 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά ΕΛΟΤ 

686/Β 
 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ διαμέτρου Φ 50 mm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 
 
 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας 

γιά 20 C 
 6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή 

παρεμβολή 
 στεγανοποιητικού δακτυλίου ανάλογα με το αναφερόμενο πρότυπο, πλήρως 
 τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος(πλην 
 σιφώνια),τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως 
 και συνδέσεως, ελέγχου, δοκιμών στεγανότητας και παράδοση σε πλήρη 

λειτουργία. 
 (1 m) 
 Μ\8042.  2 , κατά ΕΛΟΤ 686/Β ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
 Μ\8042. 2. 3  Διαμέτρου  50    mm 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 13,81 
 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.5 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8042.2.5 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά ΕΛΟΤ 

686/Β 
 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ διαμέτρου Φ 75 mm 
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 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 
 
 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας 

γιά 20 C 
 6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή 

παρεμβολή 
 στεγανοποιητικού δακτυλίου ανάλογα με το αναφερόμενο πρότυπο, πλήρως 
 τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος(πλην 
 σιφώνια),τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως 
 και συνδέσεως, ελέγχου, δοκιμών στεγανότητας και παράδοση σε πλήρη 

λειτουργία. 
 (1 m) 
 Μ\8042.  2 , κατά ΕΛΟΤ 686/Β ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
 Μ\8042. 2. 5  Διαμέτρου  75    mm  
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 18,84 
 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.6 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8042.2.7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά ΕΛΟΤ 

686/Β 
 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ διαμέτρου Φ 100 mm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 
 
 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας 

γιά 20 C 
 6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή 

παρεμβολή 
 στεγανοποιητικού δακτυλίου ανάλογα με το αναφερόμενο πρότυπο, πλήρως 
 τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος(πλην 
 σιφώνια),τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως 
 και συνδέσεως, ελέγχου, δοκιμών στεγανότητας και παράδοση σε πλήρη 

λειτουργία. 
 (1 m) 
 Μ\8042.  2 , κατά ΕΛΟΤ 686/Β ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
 Μ\8042. 2. 7  Διαμέτρου  100   mm 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 23,72 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.7 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8042.3.5 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά ΕΛΟΤ 

1256/Β 
 ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ διαμέτρου Φ 75 mm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 
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 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας 

γιά 20 C 
 6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή 

παρεμβολή 
 στεγανοποιητικού δακτυλίου ανάλογα με το αναφερόμενο πρότυπο, πλήρως 
 τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος(πλην 
 σιφώνια),τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως 
 και συνδέσεως, ελέγχου, δοκιμών στεγανότητας και παράδοση σε πλήρη 

λειτουργία. 
 (1 m) 
 Μ\8042.  3 , κατά ΕΛΟΤ 1256/Β ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 Μ\8042. 3. 5  Διαμέτρου  75    mm 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 18,08 
 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.8 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8044.1.1 Πλαστικός σωλήνας υδρεύσεως από πολυαιθυλένιο ΡE απλός 6 

atm διαμέτρου Φ 
 16 mm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 
 
 Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από πολυαιθυλένιο ΡE πολυστρωματικό,  απλός 

6 atm 
 ,γιά σύνδεση με εξαρτήματα σύσφιξης πλήρως τοποθετημένος,με 

πιστοποιητικά 
 καταλληλότητας για δίκτυο ύδρευσης. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά 

εξαρτήματα 
 οιουδήποτε σχήματος, τα υλικά σύνδεσης στερέωσης κλπ και η εργασία 

πλήρους 
 εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη λειτουργία 
 (1 m) 
 Μ\8044.  1    απλός 6 atm 
 Μ\8044. 1.  1  Διαμέτρου   16     mm 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,63 
 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.9 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8044.1.3 Πλαστικός σωλήνας υδρεύσεως από πολυαιθυλένιο ΡE απλός 6 
atm διαμέτρου Φ 
 25 mm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 
 

 Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από πολυαιθυλένιο ΡE πολυστρωματικό,  απλός 

6 atm 
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 ,γιά σύνδεση με εξαρτήματα σύσφιξης πλήρως τοποθετημένος,με 

πιστοποιητικά 
 καταλληλότητας για δίκτυο ύδρευσης. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά 

εξαρτήματα 
 οιουδήποτε σχήματος, τα υλικά σύνδεσης στερέωσης κλπ και η εργασία 

πλήρους 
 εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη λειτουργία 
 (1 m) 
 Μ\8044.  1    απλός 6 atm 
 Μ\8044. 1.  3  Διαμέτρου   25     mm 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,76 
 (Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 

 Α.Τ. : Γ.10 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8044.1.4 Πλαστικός σωλήνας υδρεύσεως από πολυαιθυλένιο ΡE απλός 6 
atm διαμέτρου Φ 
 32 mm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 
 

 Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από πολυαιθυλένιο ΡE πολυστρωματικό,  απλός 

6 atm 
 ,γιά σύνδεση με εξαρτήματα σύσφιξης πλήρως τοποθετημένος,με 

πιστοποιητικά 
 καταλληλότητας για δίκτυο ύδρευσης. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά 

εξαρτήματα 
 οιουδήποτε σχήματος, τα υλικά σύνδεσης στερέωσης κλπ και η εργασία 

πλήρους 
 εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη λειτουργία 
 (1 m) 
 Μ\8044.  1    απλός 6 atm 
 Μ\8044. 1.  4  Διαμέτρου   32     mm 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,89 
 (Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.11 
 

 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8044.2.1 Πλαστικός σωλήνας υδρεύσεως από πολυαιθυλένιο ΡE PEX-Al-PEX 

16 atm 
 διαμέτρου Φ 16 mm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 
 
 Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από πολυαιθυλένιο ΡE πολυστρωματικό,  PEX-

Al-PEX 16 
 atm ,γιά σύνδεση με εξαρτήματα σύσφιξης πλήρως τοποθετημένος,με 

πιστοποιητικά 
 καταλληλότητας για δίκτυο ύδρευσης. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά 

εξαρτήματα 
 οιουδήποτε σχήματος, τα υλικά σύνδεσης στερέωσης κλπ και η εργασία 

πλήρους 
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 εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη λειτουργία 
 (1 m) 
 Μ\8044.  2    PEX-Al-PEX 16 atm 
 Μ\8044. 2.  1  Διαμέτρου   16     mm 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) 2,56 
 (Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
 Α.Τ. : Γ.12 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8044.2.2 Πλαστικός σωλήνας υδρεύσεως από πολυαιθυλένιο ΡE PEX-Al-PEX 

16 atm 
 διαμέτρου Φ 20 mm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 
 
 Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από πολυαιθυλένιο ΡE πολυστρωματικό,  PEX-

Al-PEX 16 
 atm ,γιά σύνδεση με εξαρτήματα σύσφιξης πλήρως τοποθετημένος,με 

πιστοποιητικά 
 καταλληλότητας για δίκτυο ύδρευσης. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά 

εξαρτήματα 
 οιουδήποτε σχήματος, τα υλικά σύνδεσης στερέωσης κλπ και η εργασία 

πλήρους 
 εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη λειτουργία 
 (1 m) 
 Μ\8044.  2    PEX-Al-PEX 16 atm 
 Μ\8044. 2.  2  Διαμέτρου   20     mm 
 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 7,46 
 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.13 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8044.2.6 Πλαστικός σωλήνας υδρεύσεως από πολυαιθυλένιο ΡE PEX-Al-PEX 
16 atm 
 διαμέτρου Φ 50 mm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 
 
 Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από πολυαιθυλένιο ΡE πολυστρωματικό,  PEX-

Al-PEX 16 
 atm ,γιά σύνδεση με εξαρτήματα σύσφιξης πλήρως τοποθετημένος,με 

πιστοποιητικά 
 καταλληλότητας για δίκτυο ύδρευσης. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά 

εξαρτήματα 
 οιουδήποτε σχήματος, τα υλικά σύνδεσης στερέωσης κλπ και η εργασία 

πλήρους 
 εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη λειτουργία 
 (1 m) 
 Μ\8044.  2    PEX-Al-PEX 16 atm 
 Μ\8044. 2.  6  Διαμέτρου   50     mm 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 11,84 
 (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
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 Α.Τ. : Γ.14 
 
 Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Α\12.14.01.01 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με 

συμπαγές τοίχωμα 
 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 
πολυαιθυλενίου ΡE 
 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με 
συμπαγές τοίχωμα, 
 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm/ PN 10 atm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1  100% 
 
 Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς 

τοιχώματος κατά 
 ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, 

αποχέτευση 
 ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 
 Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 

80, 
 PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 

διάμετρο: 
 σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 

Dimension Ratio: 
 λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του 
 τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, 
 πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -

peelable 
 layer). 
 O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) 

σχετίζεται 
 με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required 

Strength) 
 ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
 Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων 

ανά 
 κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία 

μέγιστη 
 τιμή SDR 
 Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ 

τούτου 
 εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που 
 καθορίζονται στο Πρότυπο. 
 Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά 

τους, 
 μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, 

Ρ = για 
 δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
 Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και 

οι τιμές 
 έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 
 Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση 

(peelaable layer) 
 οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών 
 χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ. 



 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ    ΜΕΛΕΤΗΣ                                                                                                
 

47 

 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
 α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία 

και πλάγιες 
 μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των 

ειδικών 
 τεμαχίων από ΡΕ. 
 β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και 

ελέγχου των 
 σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα 

αναλώσιμα. 
 γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των 

σωλήνων και των 
 ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt 
 welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά 

τμήματα 
 σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης 

του δικτύου 
 σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
 Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από 
 πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν 

άρθρο αλλά 
 πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. 

Επίσης 
 δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο 
 εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των 

σχετικών 
 άρθρων. 
 Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως 

εγκατεστημένου, 
 ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής: 
 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη 

απαιτούμενη 
 αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 
 Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm. 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,80 
 (Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.15 
 
 Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Α\12.14.01.02 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με 

συμπαγές τοίχωμα 
 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 
πολυαιθυλενίου ΡE 
 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με 
συμπαγές τοίχωμα, 
 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / ΡΝ 10 atm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1  100% 
 
 Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς 

τοιχώματος κατά 
 ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, 

αποχέτευση 
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 ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 
 Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 

80, 
 PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 

διάμετρο: 
 σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 

Dimension Ratio: 
 λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του 
 τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, 
 πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -

peelable 
 layer). 
 O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) 

σχετίζεται 
 με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required 

Strength) 
 ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
 Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων 

ανά 
 κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία 

μέγιστη 
 τιμή SDR 
 Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ 

τούτου 
 εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που 
 καθορίζονται στο Πρότυπο. 
 Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά 

τους, 
 μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, 

Ρ = για 
 δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
 Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και 

οι τιμές 
 έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 
 Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση 

(peelaable layer) 
 οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών 
 χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ. 
 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
 α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία 

και πλάγιες 
 μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των 

ειδικών 
 τεμαχίων από ΡΕ. 
 β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και 

ελέγχου των 
 σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα 

αναλώσιμα. 
 γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των 

σωλήνων και των 
 ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt 
 welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά 

τμήματα 
 σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης 

του δικτύου 
 σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
 Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από 
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 πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν 

άρθρο αλλά 
 πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. 

Επίσης 
 δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο 
 εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των 

σχετικών 
 άρθρων. 
 Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως 

εγκατεστημένου, 
 ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής: 
 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη 

απαιτούμενη 
 αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 
 Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm.   
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,50 
             (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.16 
 
 Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Α\12.14.01.03 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με 

συμπαγές τοίχωμα 
 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 
πολυαιθυλενίου ΡE 
 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με 
συμπαγές τοίχωμα, 
 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / ΡΝ 10 atm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1  100% 
 
 Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς 

τοιχώματος κατά 
 ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, 

αποχέτευση 
 ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 
 Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 

80, 
 PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 

διάμετρο: 
 σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 

Dimension Ratio: 
 λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του 
 τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, 
 πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -

peelable 
 layer). 
 O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) 

σχετίζεται 
 με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required 

Strength) 
 ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
 Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων 

ανά 
 κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία 
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μέγιστη 
 τιμή SDR 
 Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ 

τούτου 
 εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που 
 καθορίζονται στο Πρότυπο. 
 Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά 

τους, 
 μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, 

Ρ = για 
 δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
 Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και 

οι τιμές 
 έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 
 Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση 

(peelaable layer) 
 οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών 
 χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ. 
 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
 α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία 

και πλάγιες 
 μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των 

ειδικών 
 τεμαχίων από ΡΕ. 
 β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και 

ελέγχου των 
 σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα 

αναλώσιμα. 
 γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των 

σωλήνων και των 
 ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt 
 welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά 

τμήματα 
 σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης 

του δικτύου 
 σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
 Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από 
 πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν 

άρθρο αλλά 
 πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. 

Επίσης 
 δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο 
 εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των 

σχετικών 
 άρθρων. 
 Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως 

εγκατεστημένου, 
 ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής: 
 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη 

απαιτούμενη 
 αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 
 Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm. 
  
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,00 
  (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ 
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 Α.Τ. : Γ.17 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8069.6 Φρεάτιο υδροδότησης με μετρητή νερού 2 ins 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10  100% 
 
 Φρεάτιο υδροδότησης δηλαδή, εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες σε βάθος 40cm, 

διάστρωση 
 πυθμένα με σκυρόδεμα των 200 kg πάχους 20 cm, κατασκευή πλευρικών 

επιφανειών με 
 σκυρόδεμα των 300 kg πάχους 15cm, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 

kg 
 τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, 

σύμφωνα με τις 
 προδιαγραφές, εξαγωγή και αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων 

υλικών 
 (1 τεμ) 
 Μ\8069 διαστάσεων 0,40x0,40m 
 Μ\8069. 6  με μετρητή νερού  2      ins 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 368,89 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.18 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8075.1 Μετρητής κατανάλωσης νερού με μετρητή νερού 1/2 ins 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10  100% 
 
 Μετρητής κατανάλωσης νερού υδροδότησης δηλαδή, προμήθεια, μεταφορά 

εγκατάσταση 
 στο υδραυλικό δίκτυο, έλεγχος, δοκιμές και σφράγιση, για παράδοση σε 

πλήρη 
 λειτουργία. 
 (1 τεμ) 
 Μ\8075 μετρητής νερού 
 Μ\8075. 1  διατομής  1/2    ins 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 68,84 
 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.19 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8104.1.1 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη (Ball Valve) βαρέως τύπου 

με λαβή  διαμ 
 1/2 ins 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100% 
 
 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη (Ball Valve),με τα μικροϋλικά και 
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την 
 εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
 (1 τεμ) 
 Ν\8104. 1 πίεσεως λειτουργίας εώς 10 atm βαρέως τύπου με λαβή   , 
 Ν\8104. 1. 1 , διαμ 1/2 ins 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,20 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.20 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8104.1.2 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη (Ball Valve) βαρέως τύπου 

με λαβή  διαμ 
 3/4 ins 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100% 
 
 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη (Ball Valve),με τα μικροϋλικά και 

την 
 εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
 (1 τεμ) 
 Ν\8104. 1 πίεσεως λειτουργίας εώς 10 atm βαρέως τύπου με λαβή   , 
 Ν\8104. 1. 2 , διαμ 3/4 ins 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,69 
 (Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.21 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8104.1.3 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη (Ball Valve) βαρέως τύπου 
με λαβή  διαμ 1 
 ins 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100% 
 
 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη (Ball Valve),με τα μικροϋλικά και 

την 
 εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
 (1 τεμ) 
 Ν\8104. 1 πίεσεως λειτουργίας εώς 10 atm βαρέως τύπου με λαβή   , 
 Ν\8104. 1. 3 , διαμ 1 ins 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 9,00 
 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.22 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8104.1.4 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη (Ball Valve) βαρέως τύπου 

με λαβή  διαμ 1 
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 1/4 ins 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100% 
 
 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη (Ball Valve),με τα μικροϋλικά και 

την 
 εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
 (1 τεμ) 
 Ν\8104. 1 πίεσεως λειτουργίας εώς 10 atm βαρέως τύπου με λαβή   , 
 Ν\8104. 1. 4 , διαμ 1 1/4 ins 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 13,41 
 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.23 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8104.1.6 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη (Ball Valve) βαρέως τύπου 

με λαβή  διαμ 2 
 ins 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100% 
 
 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη (Ball Valve),με τα μικροϋλικά και 

την 
 εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
 (1 τεμ) 
 Ν\8104. 1 πίεσεως λειτουργίας εώς 10 atm βαρέως τύπου με λαβή   , 
 Ν\8104. 1. 6 , διαμ 2 ins 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 29,80 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.24 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8104.3.1 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη (Ball Valve) γωνιακός χρωμέ 

διαμ 1/2 ins 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100% 
 
 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη (Ball Valve),με τα μικροϋλικά και 

την 
 εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
 (1 τεμ) 
 Ν\8104. 3 πίεσεως λειτουργίας εώς 10 atm γωνιακός χρωμέ         , 
 Ν\8104. 3. 1 , διαμ 1/2 ins 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,68 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
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 Α.Τ. : Γ.25 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8138.1.4 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος 

διαμέτρου Φ 1 ins 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100% 
 
 Κρουνός  εκροής (βρύση) ορειχάλκινος  με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως 

και την 
 εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
 (1 τεμ) 
 8138.1    κοινός ορειχάλκινος 
 8138.1.  4  Διαμέτρου   1          ins 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,08 
 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.26 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8138.4.2 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος  Επιχρωμιωμένος επί 

νιπτήρα διαμέτρου 
 Φ 1/2 ins 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100% 
 
 Κρουνός  εκροής (βρύση) ορειχάλκινος  με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως 

και την 
 εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
 (1 τεμ) 
 8138.4     Επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα 
 8138.4.  2  Διαμέτρου   1/2        ins 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 21,31 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.27 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8045.1 Μηχανοσίφωνας Πλαστικός διαμέτρου Φ 16 cm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 9  100% 
 
 Μηχανοσίφωνας πλαστικός πλήρως τοποθετημένος 
 (1 τεμ) 
 Μ\8045.  1   Διαμέτρου   16     cm 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 100,22 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 
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 Α.Τ. : Γ.28 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8046.1.3 Σιφώνι δαπέδου , πλαστικό βάθους 90 έως 200mm . με ρυθμιζόμενο 

βιδωτό 
 λαιμό, ανοικτού τύπου με ορειχάλκινη εσχάρα Φ100mm. 3 στομίων 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 
 
 Σιφώνι δαπέδου πλαστικο, βάθους 90 έως 200mm, εντός ισχυρού 

τσιμεντοκονιάματος 
 (κολυμπητό), με σχάερα, πλήρες όπως στις προδιαγραφές αναφέρεται,δηλ. 

υλικά και 
 μικροϋλικά (τσιμεντοκονία) και εργασία τοποθετήσεως και συνδέσεως με τα 

δίκτυα με 
 την διάνοιξη των απαραιτήτων οπών. 
  
 (1 τεμ) 
 8046. 1    Σιφώνι δαπέδου πλαστικό  ανοικτού τύπου 
 8046. 1. 3   3   στομίων Φ50/70 mm, με εσχάρα Φ  100  cm 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 44,13 
 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.29 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8054.8 Πώμα (τάπα) καθαρισμού δαπέδου δικτύου αποχετεύσεως, 

πλαστικό διαμέτρου 
 Φ 100 mm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100% 
 
 Πώμα (τάπα) καθαρισμού δαπέδου πλαστικό PVC,για επιθεώρηση σωληνώσεως 

αποχέτευσης 
 με κυκλικό πώμα, πλήρως τοποθετημένο σε οριζόντια σωλήνωση με τα 

μικροϋλικά, 
 προμήθεια,προσκόμιση,εγκατάσταση και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
 (1 τεμ) 
 Ν\8054.   8 Διαμέτρου  100    mm 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 22,56 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.30 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8055.8 Πώμα (τάπα) καθαρισμού δικτύου αποχετεύσεως, πλαστικό 

διαμέτρου Φ 100 mm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100% 
 
 Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό PVC,για επιθεώρηση σωληνώσεως 

αποχέτευσης με 
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 κυκλικό πώμα, πλήρως τοποθετημένο σε οριζόντια ή κατακόρυφη σωλήνωση με 

τα 
 μικροϋλικά, προμήθεια,προσκόμιση,εγκατάσταση και παράδοση σε κανονική 

λειτουργία. 
 (1 τεμ) 
 M\8055.   8 Διαμέτρου  100    mm 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 13,26 
 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.31 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8065.1.2 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ή ομβρίων με τάπα 

ελέγχου βάθος 
 έως 0,50 m διαστάσ. 20cm X 20cm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10  100% 
 
 Φρεάτιο  επισκέψεως  δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) με τάπα 

ελέγχου 
 και καθαρισμου, δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, τοποθέτηση 

προκατασκευασμένου 
 πλαστικού φρεατίου, στερέωσή του με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 

10 cm, 
 τοποθέτηση του σωλήνα αποχέτευσης με την τάπα καθαρισμού και ελέγχου, 

εξαγωγή και 
 αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών 
 (1 τεμ) 
 8065. 1.  2  Διαστάσεων  20cm X 20cm    και βάθος  έως 0,50            

m 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 84,26 
 (Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.32 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8130 Kεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) πλήρως τοποθετημένη. 

Πλαστική 
 PVC,διαμέτρου σωλήνα εώς DN 100 mm (εξ. διαμ. Φ110 mm). 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1  100% 
 
 Kεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) πλήρως τοποθετημένη.Πλαστική 

PVC,διαμέτρου 
 σωλήνα εώς DN 100 mm (εξ. διαμ. Φ110 mm). 
 (1 τεμ) 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 13,37 
 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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 Α.Τ. : Γ.33 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9309.5 Προκατασκευασμένο κανάλι παραλαβής ομβρίων υδάτων με 

σχάρα. καθαρής 
 διατομής 20x20 και μήκους έως 1,00m 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10  100% 
 
 Πλαστικό προκατασκευασμένο κανάλι παραλαβής ομβρίων υδάτων με εσχάρα 

αντοχής 
 25τόννων (για διέλευση βαρέως τύπου οχημάτων)πλήρης, για εγκιβωτισμό σε 

οπλισμένο 
 σκυρόδεμα δηλ.υλικά και μικροϋλικά, προμήθεια, προσκόμιση και εργασία 

πλήρους 
 εγκαταστάσεως, συνδέσεως, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. 
 (1 τεμ.) 
 Μ\9309. 5 , 20x20 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 205,07 
 (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.34 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9311.01.01 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

1401-1  Για 
 σωλήνες PVC/41, Dεσ= 110 mm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1  100% 
 
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο 
 πολυβινυλοχλωρίδιο (ΡVC-U), συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1. 
 Για ένα μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες ΡVC, με το 

μήκος των 
 ειδικών τεμαχίων,με την προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, 

σύνδεση, 
 δοκιμασία των σωλήνων. 
 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι των σωλήνων (μούφες) από 

ΡVC και 
 οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου. 
 ( m ) 
 Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 110 mm. 
  Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,80 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.35 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9311.01.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

1401-1  Για 
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 σωλήνες PVC/41, Dεσ= 125 mm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1  100% 
 
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο 
 πολυβινυλοχλωρίδιο (ΡVC-U), συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1. 
 Για ένα μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες ΡVC, με το 

μήκος των 
 ειδικών τεμαχίων,με την προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, 

σύνδεση, 
 δοκιμασία των σωλήνων. 
 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι των σωλήνων (μούφες) από 

ΡVC και 
 οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου. 
 ( m ) 
 Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 125 mm. 
  Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,20 
 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.36 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9311.01.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

1401-1  Για 
 σωλήνες PVC/41, Dεσ= 160 mm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1  100% 
 
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο 
 πολυβινυλοχλωρίδιο (ΡVC-U), συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1. 
 Για ένα μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες ΡVC, με το 

μήκος των 
 ειδικών τεμαχίων,με την προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, 

σύνδεση, 
 δοκιμασία των σωλήνων. 
 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι των σωλήνων (μούφες) από 

ΡVC και 
 οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου. 
 ( m ) 
 Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 160 mm. 
  Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,90 
 (Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.37 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9311.01.04 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

1401-1  Για 
 σωλήνες PVC/41, Dεσ= 200 mm 
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 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.2  100% 
 
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο 
 πολυβινυλοχλωρίδιο (ΡVC-U), συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1. 
 Για ένα μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες ΡVC, με το 

μήκος των 
 ειδικών τεμαχίων,με την προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, 

σύνδεση, 
 δοκιμασία των σωλήνων. 
 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι των σωλήνων (μούφες) από 

ΡVC και 
 οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου. 
 ( m ) 
 Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 200 mm. 
 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 9,30 
 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.38 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9311.01.05 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

1401-1  Για 
 σωλήνες PVC/41, Dεσ= 250 mm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.3  100% 
 
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο 
 πολυβινυλοχλωρίδιο (ΡVC-U), συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1. 
 Για ένα μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες ΡVC, με το 

μήκος των 
 ειδικών τεμαχίων,με την προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, 

σύνδεση, 
 δοκιμασία των σωλήνων. 
 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι των σωλήνων (μούφες) από 

ΡVC και 
 οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου. 
 ( m ) 
 Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 250 mm. 
 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους  
 
 ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 14,70 
 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.39 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9311.01.06 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

1401-1  Για 
 σωλήνες PVC/41, Dεσ= 315 mm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.4  100% 
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 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο 
 πολυβινυλοχλωρίδιο (ΡVC-U), συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1. 
 Για ένα μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες ΡVC, με το 

μήκος των 
 ειδικών τεμαχίων,με την προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, 

σύνδεση, 
 δοκιμασία των σωλήνων. 
 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι των σωλήνων (μούφες) από 

ΡVC και 
 οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου. 
 ( m ) 
 Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 315 mm. 
 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους  
 
 ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 22,70 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.40 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9311.01.08 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1401-1  Για 
 σωλήνες PVC/41, Dεσ= 400 mm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.6  100% 
 
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο 
 πολυβινυλοχλωρίδιο (ΡVC-U), συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1. 
 Για ένα μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες ΡVC, με το 

μήκος των 
 ειδικών τεμαχίων,με την προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, 

σύνδεση, 
 δοκιμασία των σωλήνων. 
 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι των σωλήνων (μούφες) από 

ΡVC και 
 οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου. 
 ( m ) 
 Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 400 mm. 
 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 34,10 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.41 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9311.01.09 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1401-1  Για 
 σωλήνες PVC/41, Dεσ= 500 mm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.7  100% 
 
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο 
 πολυβινυλοχλωρίδιο (ΡVC-U), συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1. 
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 Για ένα μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες ΡVC, με το 

μήκος των 
 ειδικών τεμαχίων,με την προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, 

σύνδεση, 
 δοκιμασία των σωλήνων. 
 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι των σωλήνων (μούφες) από 

ΡVC και 
 οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου. 
 ( m ) 
 Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 500 mm. 
 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 50,30 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.42 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9311.02.01.01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 

ημιβραχώδες Με 
 πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των 
προϊόντων 
 εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1  100% 
 
 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες 
 περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, 

σε 
 κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, 

με 
 οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) 

εν ξηρώ ή 
 με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), 

σύμφωνα με την 
 μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων". 
 Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα 

θα 
 γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. 
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της 

εκσκαφής, 
 όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και 

μέχρι 
 της αποπεράτωσης αυτών. 
 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του 

ορύγματος 
 (αν  απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος 

στις 
 απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
 διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα 
 εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην 

τιμή 
 περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή 

κατακόρυφες). 
 Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους 

δεν 
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 υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι 

ειδικές 
 αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια 

εφαρμογής τους, 
 σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 
 Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 

m 
 κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν 

άρθρο, 
 αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο 

σκυρόδεμα στο 
 εύρος του ορύγματος Συμπεριλαμβάνονται στο παρόν άρθρο τιμολογίου 
 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που 
 καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος 

του 
 ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 
 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων 

εκσκαφής. 
  Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,70 
 (Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.43 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9315.1.1 Πλαστικός σωλήνας διέλευσης καλωδίων υπογείων δικτύων 

εξωτερικού χώρου 
 HDPE μεσαίου τύπου (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 61386-24) διαμέτρου 40 mm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34  100% 
 
 Πλαστικός σωλήνας διέλευσης καλωδίων υπογείων δικτύων, εξωτερικού χώρου 

HDPE, 
 διπλών τοιχωμάτων, για οριζόντια όδευση εντός του εδάφους, σύμφωνα με 

τα σχέδια, 
 την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης. 

Δηλαδή, 
 προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, έλεγχος αντοχής και στεγανότητας, με 

όλα τα 
 απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά για τη διαμόρφωση του σε ενιαίο δίκτυο 

για 
 παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 (1m) 
 M\9315. 1  Πλαστικός σωλήνας καλωδίων 
 μεσαίου τύπου (κατά ΕΛΟΤ EN 61386-24) 
 Μ\9315. 1. 1  διατομής  40  mm 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,92 
 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.44 
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 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9315.1.2 Πλαστικός σωλήνας διέλευσης καλωδίων υπογείων δικτύων 

εξωτερικού χώρου 
 HDPE μεσαίου τύπου (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 61386-24) διαμέτρου 50 mm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34  100% 
 
 Πλαστικός σωλήνας διέλευσης καλωδίων υπογείων δικτύων, εξωτερικού χώρου 

HDPE, 
 διπλών τοιχωμάτων, για οριζόντια όδευση εντός του εδάφους, σύμφωνα με 

τα σχέδια, 
 την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης. 

Δηλαδή, 
 προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, έλεγχος αντοχής και στεγανότητας, με 

όλα τα 
 απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά για τη διαμόρφωση του σε ενιαίο δίκτυο 

για 
 παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 (1m) 
 M\9315. 1  Πλαστικός σωλήνας καλωδίων 
 μεσαίου τύπου (κατά ΕΛΟΤ EN 61386-24) 
 Μ\9315. 1. 2  διατομής  50  mm 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,97 
 (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.45 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9315.1.5 Πλαστικός σωλήνας διέλευσης καλωδίων υπογείων δικτύων 

εξωτερικού χώρου 
 HDPE μεσαίου τύπου (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 61386-24) διαμέτρου 90 mm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34  100% 
 
 Πλαστικός σωλήνας διέλευσης καλωδίων υπογείων δικτύων, εξωτερικού χώρου 

HDPE, 
 διπλών τοιχωμάτων, για οριζόντια όδευση εντός του εδάφους, σύμφωνα με 

τα σχέδια, 
 την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης. 

Δηλαδή, 
 προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, έλεγχος αντοχής και στεγανότητας, με 

όλα τα 
 απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά για τη διαμόρφωση του σε ενιαίο δίκτυο 

για 
 παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 (1m) 
 M\9315. 1  Πλαστικός σωλήνας καλωδίων 
 μεσαίου τύπου (κατά ΕΛΟΤ EN 61386-24) 
 Μ\9315. 1. 5  διατομής  90  mm 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 12,07 
 (Ολογράφως) : ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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 Α.Τ. : Γ.46 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9315.3.1 Πλαστικός σωλήνας διέλευσης καλωδίων υπογείων δικτύων 

εξωτερικού χώρου 
 HDPE ελαφρού τύπου (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 61386-24) διαμέτρου 32 mm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34  100% 
 
 Πλαστικός σωλήνας διέλευσης καλωδίων υπογείων δικτύων, εξωτερικού χώρου 

HDPE, 
 διπλών τοιχωμάτων, για οριζόντια όδευση εντός του εδάφους, σύμφωνα με 

τα σχέδια, 
 την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης. 

Δηλαδή, 
 προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, έλεγχος αντοχής και στεγανότητας, με 

όλα τα 
 απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά για τη διαμόρφωση του σε ενιαίο δίκτυο 

για 
 παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 (1m) 
 M\9315. 3  Πλαστικός σωλήνας καλωδίων 
 ελαφρού τύπου (κατά ΕΛΟΤ EN 61386-24) 
 Μ\9315. 3. 1  διατομής  32  mm 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,42 
 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.47 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8150 Λεκάνη αποχωρητηρίου κατάλληλη για ΑΜΕΑ 
 
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 14  60% 
 ΗΛΜ 15  35% 
 ΗΛΜ 18  5% 
 
 Λεκάνη αποχωρητηρίου κατάλληλη για ΑΜΕΑ σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές και 
 τα σχέδια από υαλώδη πορσελάνη,με χαμηλότερο ύψος περιφέρειας της 

λεκάνης στο 
 έμπροσθεν μέρος με κάλυμμα ειδικού τύπου σχήματος πετάλου με δοχείο 

πλύσεως 
 χαμηλής πίεσης ενεργοποιούμενο από πνευματικό επίτοιχο μπουτόν,με 

σταθερή 
 χειρολαβή από την μία πλευρά της λεκάνης(κοντά στον τοίχο)και 

αναδιπλούμενη 
 χειρολαβή από την άλλη πλευρά με τα υλικά και μικροϋλικά στερέωσης και 

συγκόλησης 
 των στομίων και σωληνών πλήρης εγκατεστημένη και συνδεδεμένη με τους 

αγωγούς 
 ύδρευσης και αποχέτευσης,τοποθέτηση των χειρολαβών.δηλαδή παράδοση της 

λεκάνης 
 έτοιμη για χρήση. 
 (τεμ) 
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 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 377,84 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.48 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8151.2 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πιέσεως με το 

δοχείο 
 πλύσεως και τα εξαρτήματά του 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14  100% 
 
 Λεκάνη  αποχωρητηρίου  από πορσελάνη   'Ευρωπαϊκού'   (καθήμενου) 

τύπου, δηλαδή 
 λεκάνη  και  υλικά  στερεώσεως  και  συγκολλήσεως  επί τόπου και 

εργασία πλήρους 
 εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων 
 (1 τεμ) 
 8151.  2   χαμηλής πιέσεως με το δοχείο    πλύσεως και τα εξαρτήματά 

του 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 192,13 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.49 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8160.1 Νιπτήρας πορσελάνης για ΑΜΕΑ με σταθερά στηρίγματα επί του 

τοίχου 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17  100% 
 
 Νιπτήρας πορσελάνης για ΑΜΕΑ πλήρης όπως αναφέρεται στην τεχνική 

προδιαγραφή και 
 σχέδια,διαστάσεων 700x500mm περίπου και κοίλο εμπρόστιο τμήμα,με 

αναμικτήρα 
 κρύου-θερμού μερού Φ1/2" ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο με μακρύ στέλεχος 
 χειρισμού,ελαστική επικάλυψη και ενσωματωμένη διαλογή για να μην 

πιτσιλάει,με 
 σιφώνι πλαστικό τύπου "S",εύκαμπτο αποχετευτικό σωλήνα σύνδεσης,με τα 

μικροϋλικά 
 και την εργασία πλήρης εγκατάστασης παραδοτέος σε λειτουργία. 
 (1 τεμ) 
 Μ\8160. 1  με σταθερά στηρίγματα επί του τοίχου 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 215,84 
 (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.50 
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 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8164.1 Νιπτήρας πορσελάνης, υποκαθήμενος σε πάγκο σχήματος OVAL 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17  100% 
 
 Νιπτήρας πορσελάνης υποκαθίμενος σε πάγκο, πλήρης με βαλβίδα χρωμέ ( 

σταγγιστήρα) 
 πώμα με άλυσο, σιφώνι ορειχάλκινο επιχρωμιωμενο, ή πλαστικό Φ 40 mm 

στηρίγματα, 
 συνδέσεις, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα  όπως  και τα μικροϋλικά 

(κόλλα, 
 τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε 

λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 Μ\8164.   1  Διαστ.  σχήματος OVAL 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 218,49 
 (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.51 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8166.2 Μονάδα νεροχύτη σκευών από ανοξείδωτο ατσάλι,  διαστάσεων : 

120 x 75, 
 βάθους 85 cm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17  100% 
 
 Μονάδα νεροχύτη σκευών από ανοξείδωτο ατσάλι με μία γούρνα πλήρης με 

σιφώνι 
 αποχέτευσης σωλήνα υπερχείλισης και προστατευτικά πλαϊνά και σχάρα 

υποστήριξης. 
 Διαστάσεων : 120 x 75, βάθους 85 cm. Ήτοι προμήθεια, μεταφορά, 

προσκόμιση επί 
 τόπου του Έργου, εγκατάσταση με τα υλικά και μικροϋλικά και τις 

εργασίες 
 εγκατάστασης, ρύθμισης, δοκιμών για παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 (1τεμ) 
 M\8166.2 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 144,00 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.52 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8168 Βοηθητικός εξοπλισμός για ΑΜΕΑ. Καθρέπτης λουτρού. 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 18  100% 
 
 Βοηθητικός εξοπλισμός για ΑΜΕΑ.Καθρέπτης λουτρού επιτοίχιος με 

δυνατότητα 
 ρύθμισης της κλίσης, ως προς τον οριζόντιο άξονα και διαστάσεων 60 x 45 

εκατ. 
 περίπου. Ήτοι προμήθεια, μεταφορά, προσκόμιση επί τόπου του Έργου, 
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εγκατάσταση με 
 τα υλικά και μικροϋλικά και τις εργασίες εγκατάστασης, ρύθμισης, 

δοκιμών για 
 παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 (1τεμ) 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 20,30 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.53 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8170.3 Στεγνωτήρας Χεριών επίτοιχος από ανοξείδωτο χάλυβα 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5  100% 
 
 Στεγνωτήρας χεριών επίτοιχος ισχύος 1,8-2,5kW με αισθητήρα, πλήρης. 

Ήτοι, 
 προμήθεια υλικού, προσκόμιση επί τόπου του Έργου, εργασία τοποθέτησης 

με όλα 
 απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, έλεγχοι και δοκιμές, για παράδοση σε 

πλήρη 
 λειτουργία. 
 (1 τεμ) 
 Μ\8170. 3  Σεγνωτήρας Χεριών 
 από ανοξείδωτο χάλυβα 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 280,86 
 (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.54 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8255.4 Ηλεκτρικός Ταχυθερμοσίφωνας ισχύος 12 kW 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24  100% 
 
 Ηλεκτρικός Ταχυθερμοσίφωνας κατάλληλος γιά  πίεση  λειτουργίας  10 

ατμοσφαιρών, 
 εφοδιασμένος  με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και 

ρυθμίσεως όπως 
 και τα ασφαλιστικά του σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή 
 ταχυθερμοσίφωνας με τα όργανά του και τα υλικά και μικροϋλικά  

στερεώσεως και 
 συνδέσεως. Περιλαμβάνονται οι συνδέσεις με το δίκτυο Ύδρευσης, τα ρακόρ 

σύνδεσης 
 και η επί τόπου εργασία τοποθέτησης και πλήρους εγκατάστασης 
 (1 τεμ) 
 Μ\8255.  4  Ισχύος  12     W 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 346,42 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 
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 Α.Τ. : Γ.55 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8735.1.1 Κουτί διακλάδωσης Πλαστικό στεγανό ενδ.τύπου ΚΟΥΒΙΔΗ 

CONDUR 67 Χ 67 mm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41  100% 
 
 Κουτί  διακλάδωσης ενισχυμενου τύπου, για ορατή ή εντοιχισμένη 

εγκατάσταση, 
 δηλαδή κουτί και μικρουλικά (ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί, μούφες, 

διαστολές, 
 συστολές,  κόντρα παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως 
 και συνδέσεως. 
 (1 τεμ) 
 Μ\8735.  2   Πλαστικό στεγανό ενδ.τύπου ΚΟΥΒΙΔΗ CONDUR 
 Μ\8735. 2.  1  Διαμέτρου ή διαστάσεων  67 Χ 67mm 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,96 
 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.56 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8738.1 GEL Μόνωσης-Στεγανοποίησης Ηλεκτρολογικών συνδέσεων 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 105  100% 
 
 GEL Μόνωσης-Στεγανοποίησης Ηλεκτρολογικών συνδέσεων, δύο συστατικών. 

Δηλαδή 
 προμήθεια, μεταφορά, εφαρμογή του Gel σε ηλεκτρολογικές συνδέσεις. Στη 

τιμή 
 περιλαμβάνονται και η αξία των τυχόν μικρουλικών. 
 (1 τεμ) 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 96,51 
 (Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.57 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8751.1.2 Αγωγός τύπου H07V-U (ΝΥΑ) Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm2 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44  100% 
 
 Αγωγός τύπου H07V-U(ΝΥΑ) χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος 

μέσα σε 
 σωλήνες, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση αγωγού και μικροϋλικών 

(διακλαδωτήρες, 
 βίδες, σύρμα συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και 

εργασία 
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 τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική 

λειτουργία. 
 (1 m) 
 Μ\8751.  1   Μονόκλωνος 
 Μ\8751. 1.  2  Διατομής:  1,5 mm2 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,28 
 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.58 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8751.1.3 Αγωγός τύπου H07V-U (ΝΥΑ) Μονόκλωνος διατομής 2,5mm2 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44  100% 
 
 Αγωγός τύπου H07V-U(ΝΥΑ) χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος 

μέσα σε 
 σωλήνες, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση αγωγού και μικροϋλικών 

(διακλαδωτήρες, 
 βίδες, σύρμα συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και 

εργασία 
 τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική 

λειτουργία. 
 (1 m) 
 Μ\8751.  1   Μονόκλωνος 
 Μ\8751. 1.  3  Διατομής:  2,5 mm2 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,38 
 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.59 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8773.1.6 Καλώδιο τύπου J1VV (NYY) γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 

Μονοπολικό 
 διατομής 1 Χ 16 mm2 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100% 
 
 Καλώδιο τύπου J1VV(NYY) γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, 

υλικά 
 συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων 
 επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
 τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική 

λειτουργία 
 (1 m) 
 8773.  1   Μονοπολικό 
 8773. 1.  6  Διατομής  1 Χ 16          mm2 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,80 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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 Α.Τ. : Γ.60 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8773.3.2 Καλώδιο τύπου J1VV (NYY) γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 

Τριπολικό 
 διατομής 3 Χ 2,5 mm2 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100% 
 
 Καλώδιο τύπου J1VV(NYY) γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, 

υλικά 
 συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων 
 επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
 τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική 

λειτουργία 
 (1 m) 
 8773.  3   Τριπολικό 
 8773. 3.  2  Διατομής  3 Χ 2,5         mm2 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,20 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.61 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8773.3.3 Καλώδιο τύπου J1VV (NYY) γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 

Τριπολικό 
 διατομής 3 Χ 4 mm2 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100% 
 
 Καλώδιο τύπου J1VV(NYY) γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, 

υλικά 
 συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων 
 επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
 τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική 

λειτουργία 
 (1 m) 
 8773.  3   Τριπολικό 
 8773. 3.  3  Διατομής  3 Χ 4           mm2 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,16 
 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.62 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8773.3.4 Καλώδιο τύπου J1VV (NYY) γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 

Τριπολικό 
 διατομής 3 Χ 6 mm2 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100% 
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 Καλώδιο τύπου J1VV(NYY) γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, 

υλικά 
 συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων 
 επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
 τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική 

λειτουργία 
 (1 m) 
 8773.  3   Τριπολικό 
 8773. 3.  4  Διατομής  3 Χ 6           mm2 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,25 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.63 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8773.6.2 Καλώδιο τύπου J1VV (NYY) γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 

Πενταπολικό 
 διατομής 5 Χ 2,5 mm2 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100% 
 
 Καλώδιο τύπου J1VV(NYY) γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, 

υλικά 
 συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων 
 επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
 τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική 

λειτουργία 
 (1 m) 
 8773.  6   Πενταπολικό 
 8773. 6.  2  Διατομής  5 Χ 2,5         mm2 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,58 
 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.64 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8773.6.3 Καλώδιο τύπου J1VV (NYY) γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 

Πενταπολικό 
 διατομής 5 Χ 4 mm2 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100% 
 
 Καλώδιο τύπου J1VV(NYY) γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, 

υλικά 
 συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων 
 επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
 τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική 

λειτουργία 
 (1 m) 
 8773.  6   Πενταπολικό 
 8773. 6.  3  Διατομής  5 Χ 4           mm2 
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 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,85 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.65 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8773.6.4 Καλώδιο τύπου J1VV (NYY) γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 

Πενταπολικό 
 διατομής 5 Χ 6 mm2 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100% 
 
 Καλώδιο τύπου J1VV(NYY) γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, 

υλικά 
 συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων 
 επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
 τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική 

λειτουργία 
 (1 m) 
 8773.  6   Πενταπολικό 
 8773. 6.  4  Διατομής  5 Χ 6           mm2 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,46 
 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.66 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8774.3.4 Καλώδιο τύπου J1VV-U (NYY) ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό 

διατομής 3 Χ 6 
 mm2 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100% 
 
 Καλώδιο τύπου J1VV-U(NYY)ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή 

προμήθεια,προσκόμιση υλικών 
 και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, 

τακάκια, πέδιλα, 
 κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας 

καλωδίων 
 κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε 

στοιχείο 
 του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα 

κυτία και 
 τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε 

κανονική 
 λειτουργία 
 (1 m) 
 M\8774.  3   Τριπολικό 
 M\8774. 3.  4  Διατομής  3 Χ 6           mm2 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,36 
 (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
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 Α.Τ. : Γ.67 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8840.4.5 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και 

μορφοσίδηρο Στεγανός 
 προστασίας Ρ43 επίτοιχος διαστάσεων 106 Χ 75 cm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100% 
 
 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο  χωρίς 

τα όργανά 
 του  (διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)  αλλά  με τα 

απαραίτητα 
 στηρίγματα,   οπές  εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών,  

ακροδέκτες, 
 καλωδιώσεις  εσωτερικής  συνδεσμολογίας  κλπ μικροϋλικά καθώς και τον 

χρωματισμό 
 των  μεταλλικών  μερών  αυτού  με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο 

στρώματα 
 εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής 

συνδεσμολογίας 
 των  οργάνων,  διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή 

στερέωση επί του 
 τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και 

απερχομένων 
 γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 8840. 4. 5  Διαστάσεων  106 Χ 75    cm 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 550,89 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.68 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8874.1.1.1 Διακόπτης προστασίας έναντι διαρροής των 30mA διπολικός 

εντάσεως 25 Α 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100% 
 
 Διακόπτης προστασίας έναντι διαρροής χωνευτός κατάλληλος για 

εγκατάσταση  σε 
 πίνακα διανομής ηλεκτρικής  ενέργειας  τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου 

ερμαρίου 
 (πεδίου), δηλαδή διακόπτης με λοιπά εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου 

και 
 εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως, χαρακτηρισμός με χρώμα των ακροδεκτών 

και 
 παράδοση σε λειτουργία 
 (1 τεμ) 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 45,88 
 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
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 Α.Τ. : Γ.69 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8874.1.1.2 Διακόπτης προστασίας έναντι διαρροής των 30mA διπολικός 

εντάσεως 40 Α 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100% 
 
 Διακόπτης προστασίας έναντι διαρροής χωνευτός κατάλληλος για 

εγκατάσταση  σε 
 πίνακα διανομής ηλεκτρικής  ενέργειας  τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου 

ερμαρίου 
 (πεδίου), δηλαδή διακόπτης με λοιπά εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου 

και 
 εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως, χαρακτηρισμός με χρώμα των ακροδεκτών 

και 
 παράδοση σε λειτουργία 
 (1 τεμ) 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 46,98 
 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.70 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.1.1 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός 

μονοπολικός 
 εντάσεως 25 Α 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100% 
 
 Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) 

περιορισμένων 
 διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 

εγκατάσταση και 
 παράδοση σε λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 8880.  1   απλός μονοπολικός 
 8880. 1.  1  Εντάσεως  25   Α 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 11,04 
 (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.71 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.2.1 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός 

διπολικός εντάσεως 
 25 Α 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100% 
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 Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) 

περιορισμένων 
 διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 

εγκατάσταση και 
 παράδοση σε λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 8880.  2   απλός διπολικός 
 8880. 2.  1  Εντάσεως  25   Α 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 66,62 
 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.72 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.3.2 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός 

τριπολικός 
 εντάσεως 40 Α 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100% 
 
 Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) 

περιορισμένων 
 διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 

εγκατάσταση και 
 παράδοση σε λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 8880.  3   απλός τριπολικός 
 8880. 3.  2  Εντάσεως  40   Α 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 21,64 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.73 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8887.1 Αυτόματος ρυθμιζόμενος τριπολικός διακόπτης Εντάσεως 18-25 Α 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100% 
 
 Αυτόματος ρυθμιζόμενος τριπολικός διακόπτης, δηλαδή προμήθεια, 

προσκόμιση επί 
 τόπου, τοποθέτηση μέσα σε πίνακα,  ηλεκτρική  συνδεσμολογία  και  

δοκιμή  καλής 
 λειρουργίας. 
 (1 τεμ) 
 Αυτόματος ρυθμιζόμενος τριπολικός διακόπτης 
 9389. 1 Εντάσεως  18-25 Α 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 85,52 
 (Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 



 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ    ΜΕΛΕΤΗΣ                                                                                                
 

76 

 Α.Τ. : Γ.74 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8887.2 Αυτόματος ρυθμιζόμενος τριπολικός διακόπτης Εντάσεως έως 40 Α 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100% 
 
 Αυτόματος ρυθμιζόμενος τριπολικός διακόπτης, δηλαδή προμήθεια, 

προσκόμιση επί 
 τόπου, τοποθέτηση μέσα σε πίνακα,  ηλεκτρική  συνδεσμολογία  και  

δοκιμή  καλής 
 λειρουργίας. 
 (1 τεμ) 
 Αυτόματος ρυθμιζόμενος τριπολικός διακόπτης 
 9389. 2 Εντάσεως  έως 40 Α 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 100,75 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.75 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8887.4 Αυτόματος ρυθμιζόμενος τριπολικός διακόπτης Εντάσεως έως 100 

Α 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100% 
 
 Αυτόματος ρυθμιζόμενος τριπολικός διακόπτης, δηλαδή προμήθεια, 

προσκόμιση επί 
 τόπου, τοποθέτηση μέσα σε πίνακα,  ηλεκτρική  συνδεσμολογία  και  

δοκιμή  καλής 
 λειρουργίας. 
 (1 τεμ) 
 Αυτόματος ρυθμιζόμενος τριπολικός διακόπτης 
 9389. 4 Εντάσεως  έως 100 Α 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 142,28 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.76 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8894.1.1 Διακόπτης τηλεχειριζόμενος (χωρίς θερμικά) κατάλληλος γιά  

εγκατάσταση σε 
 ραγα εντος πίνακος μονοπολικός εντάσεως 16 Α 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53  100% 
 
 Διακόπτης τηλεχειριζόμενος (χωρίς θερμικά) κατάλληλος γιά εγκατάσταση 

σε ράγα 
 εντός πίνακος πλήρως κατασκευασμένος στο εργοστάσιο, δηλαδή 

προμήθεια,προσκόμιση, 
 εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 8894. 1. 1  μονοπολικός          εντάσεως  16 Α 
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 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 27,22 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.77 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8894.2.2 Διακόπτης τηλεχειριζόμενος (χωρίς θερμικά) κατάλληλος γιά  

εγκατάσταση σε 
 ραγα εντος πίνακος διπολικός εντάσεως 25 Α 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53  100% 
 
 Διακόπτης τηλεχειριζόμενος (χωρίς θερμικά) κατάλληλος γιά εγκατάσταση 

σε ράγα 
 εντός πίνακος πλήρως κατασκευασμένος στο εργοστάσιο, δηλαδή 

προμήθεια,προσκόμιση, 
 εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 8894. 2. 2  διπολικός            εντάσεως  25 Α 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 31,56 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.78 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8894.3.1 Διακόπτης τηλεχειριζόμενος (χωρίς θερμικά) κατάλληλος γιά  

εγκατάσταση σε 
 ραγα εντος πίνακος τριπολικός εντάσεως 25 Α 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53  100% 
 
 Διακόπτης τηλεχειριζόμενος (χωρίς θερμικά) κατάλληλος γιά εγκατάσταση 

σε ράγα 
 εντός πίνακος πλήρως κατασκευασμένος στο εργοστάσιο, δηλαδή 

προμήθεια,προσκόμιση, 
 εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 8894. 3. 1  τριπολικός           εντάσεως  25 Α 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 38,79 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.79 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8894.3.2 Διακόπτης τηλεχειριζόμενος (χωρίς θερμικά) κατάλληλος γιά  
εγκατάσταση σε 
 ραγα εντος πίνακος τριπολικός εντάσεως 40 Α 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53  100% 
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 Διακόπτης τηλεχειριζόμενος (χωρίς θερμικά) κατάλληλος γιά εγκατάσταση 

σε ράγα 
 εντός πίνακος πλήρως κατασκευασμένος στο εργοστάσιο, δηλαδή 

προμήθεια,προσκόμιση, 
 εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 8894. 3. 2  τριπολικός           εντάσεως  40 Α 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 39,20 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.80 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8916.1.9 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού 

τύπου 
 WG-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 Α 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100% 
 
 Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-

SIEMENS 
 κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με 

την ανάλογη 
 δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  

μονωτικά 
 στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και 

βοηθητικά υλικά 
 και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα 
 (1 τεμ) 
 8916.  1   μονοπολικός 
 8916. 1.  9  Εντάσεως  10  Α 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 25,17 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.81 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8916.1.10 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού 

τύπου 
 WG-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 Α 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100% 
 
 Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-

SIEMENS 
 κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με 

την ανάλογη 
 δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  

μονωτικά 
 στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και 

βοηθητικά υλικά 
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 και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα 
 (1 τεμ) 
 8916.  1   μονοπολικός 
 8916. 1. 10  Εντάσεως  16  Α 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 25,17 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.82 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8916.2.9 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού 

τύπου 
 WG-SIEMENS διπολικός εντάσεως 10 Α 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100% 
 
 Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-

SIEMENS 
 κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με 

την ανάλογη 
 δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  

μονωτικά 
 στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και 

βοηθητικά υλικά 
 και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα 
 (1 τεμ) 
 8916.  2   διπολικός 
 8916. 2.  9  Εντάσεως  10  Α 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 11,37 
 (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 Α.Τ. : Γ.83 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8916.2.10 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού 

τύπου 
 WG-SIEMENS διπολικός εντάσεως 16 Α 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100% 
 
 Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-

SIEMENS 
 κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με 

την ανάλογη 
 δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  

μονωτικά 
 στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και 

βοηθητικά υλικά 
 και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα 
 (1 τεμ) 
 8916.  2   διπολικός 
 8916. 2. 10  Εντάσεως  16  Α 
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 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 11,37 
 (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.84 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8916.2.12 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού 

τύπου 
 WG-SIEMENS διπολικός εντάσεως 25 Α 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100% 
 
 Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-

SIEMENS 
 κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με 

την ανάλογη 
 δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  

μονωτικά 
 στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και 

βοηθητικά υλικά 
 και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα 
 (1 τεμ) 
 8916.  2   διπολικός 
 8916. 2. 12  Εντάσεως  25  Α 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 18,35 
 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.85 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8916.3.9 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού 

τύπου 
 WG-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 10 Α 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100% 
 
 Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-

SIEMENS 
 κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με 

την ανάλογη 
 δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  

μονωτικά 
 στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και 

βοηθητικά υλικά 
 και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα 
 (1 τεμ) 
 8916.  3   τριπολικός 
 8916. 3.  9  Εντάσεως  10  Α 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 26,16 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
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 Α.Τ. : Γ.86 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8916.3.10 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού 

τύπου 
 WG-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 16 Α 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100% 
 
 Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-

SIEMENS 
 κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με 

την ανάλογη 
 δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  

μονωτικά 
 στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και 

βοηθητικά υλικά 
 και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα 
 (1 τεμ) 
 8916.  3   τριπολικός 
 8916. 3. 10  Εντάσεως  16  Α 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 26,16 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.87 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8916.3.11 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού 

τύπου 
 WG-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 20 Α 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100% 
 
 Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-

SIEMENS 
 κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με 

την ανάλογη 
 δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  

μονωτικά 
 στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και 

βοηθητικά υλικά 
 και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα 
 (1 τεμ) 
 8916.  3   τριπολικός 
 8916. 3. 11  Εντάσεως  20  Α 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 27,15 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.88 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8916.3.12 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού 
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τύπου 
 WG-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 25 Α 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100% 
 
 Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-

SIEMENS 
 κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με 

την ανάλογη 
 δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  

μονωτικά 
 στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και 

βοηθητικά υλικά 
 και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα 
 (1 τεμ) 
 8916.  3   τριπολικός 
 8916. 3. 12  Εντάσεως  25  Α 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 28,15 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.89 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8916.3.13 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού 

τύπου 
 WG-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 32 Α 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100% 
 
 Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-

SIEMENS 
 κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με 

την ανάλογη 
 δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  

μονωτικά 
 στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και 

βοηθητικά υλικά 
 και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα 
 (1 τεμ) 
 8916.  3   τριπολικός 
 8916. 3. 13  Εντάσεως  32  Α 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 33,45 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.90 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8916.4.10 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού 

τύπου 
 WG-SIEMENS τετραπολικός εντάσεως 16 Α 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100% 
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 Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-

SIEMENS 
 κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με 

την ανάλογη 
 δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  

μονωτικά 
 στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και 

βοηθητικά υλικά 
 και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα 
 (1 τεμ) 
 8916.  4   τετραπολικός 
 8916. 4. 10  Εντάσεως  16  Α 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 26,16 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.91 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8916.4.11 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού 

τύπου 
 WG-SIEMENS τετραπολικός εντάσεως 20 Α 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100% 
 
 Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-

SIEMENS 
 κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με 

την ανάλογη 
 δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  

μονωτικά 
 στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και 

βοηθητικά υλικά 
 και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα 
 (1 τεμ) 
 8916.  4   τετραπολικός 
 8916. 4. 11  Εντάσεως  20  Α 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 37,55 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.92 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8916.4.12 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού 

τύπου 
 WG-SIEMENS τετραπολικός εντάσεως 25 Α 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100% 
 
 Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-

SIEMENS 
 κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με 
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την ανάλογη 
 δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  

μονωτικά 
 στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και 

βοηθητικά υλικά 
 και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα 
 (1 τεμ) 
 8916.  4   τετραπολικός 
 8916. 4. 12  Εντάσεως  25  Α 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 48,75 
 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.93 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8916.4.14 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού 

τύπου 
 WG-SIEMENS τετραπολικός εντάσεως 40 Α 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100% 
 
 Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-

SIEMENS 
 κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με 

την ανάλογη 
 δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  

μονωτικά 
 στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και 

βοηθητικά υλικά 
 και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα 
 (1 τεμ) 
 8916.  4   τετραπολικός 
 8916. 4. 14  Εντάσεως  40  Α 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 33,96 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.94 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8923.1 Ψηφιακό πολυόργανο, με μετασχηματιστή και ασφάλειες, Ράγας 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100% 
 
 Ψηφιακό πολυόργανο περιοχής ενδείξεων  0 - 500 V, με Μετασχηματιστή 

έντασης και 
 ασφάλειες, πλήρες εγκατεστημένο  σε πίνακα διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας, ήτοι 
 προμήθεια, προσκόμηση, εγκατάσταση, έλεγχοι, δοκιμές με τα υλικά και 

μικροϋλικά 
 εγκαταστάσεως  και  συνδέσεως  και  την εργασία, παραδοτέο σε πλήρη και 

κανονική 
 λειτουργία 
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 (1 τεμ) 
 Μ\8923. 1     ράγας 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 46,92 
 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.95 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8924 Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια 
πορσελάνης 25/2 Α 
 πλήρους 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100% 
 
 Ενδεικτική  λυχνία  τάσεως μέχρι 500 V πλήρης  εγκατεστημένη σε πίνακα 

διανομής 
 ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου) με 

ασφάλεια 
 πορσελάνης  25/2  Α πλήρους  τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και 

συνδέσεως 
 και την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 19,42 
 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.96 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8951.2.1 Μετασχηματιστής χαμηλής τάσεως πλήρης μονοφασικός 230 V 
προς 230 V 
 προστασίας Ρ 55 ισχύος 250 VA 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Μετασχηματιστής χαμηλής τάσεως πλήρης δηλαδή προμήθεια, 

προσκόμιση,εγκατάσταση 
 σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 102,82 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.97 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8951.2.2 Μετασχηματιστής χαμηλής τάσεως πλήρης μονοφασικός 230 V 

προς 230 V 
 προστασίας Ρ 55 ισχύος 400 VA 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
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 Μετασχηματιστής χαμηλής τάσεως πλήρης δηλαδή προμήθεια, 

προσκόμιση,εγκατάσταση 
 σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 113,94 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.98 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8951.2.3 Μετασχηματιστής χαμηλής τάσεως πλήρης μονοφασικός 230 V 

προς 230 V 
 προστασίας Ρ 55 ισχύος 630 VA 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Μετασχηματιστής χαμηλής τάσεως πλήρης δηλαδή προμήθεια, 

προσκόμιση,εγκατάσταση 
 σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 148,61 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.99 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8951.2.6 Μετασχηματιστής χαμηλής τάσεως πλήρης μονοφασικός 230 V 

προς 230 V 
 προστασίας Ρ 55 ισχύος 1600 VA 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Μετασχηματιστής χαμηλής τάσεως πλήρης δηλαδή προμήθεια, 

προσκόμιση,εγκατάσταση 
 σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 207,81 
 (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.100 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8951.2.14 Μετασχηματιστής χαμηλής τάσεως πλήρης μονοφασικός 230 V 

προς 230 V 
 προστασίας Ρ 55 ισχύος 12500 VA 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
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 Μετασχηματιστής χαμηλής τάσεως πλήρης δηλαδή προμήθεια, 

προσκόμιση,εγκατάσταση 
 σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.150,88 
 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.101 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8951.3.10 Μετασχηματιστής χαμηλής τάσεως πλήρης τριφασικός 400 V προς 

400 V 
 προστασίας Ρ 55 ισχύος 5000 VA 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Μετασχηματιστής χαμηλής τάσεως πλήρης δηλαδή προμήθεια, 

προσκόμιση,εγκατάσταση 
 σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 740,13 
 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.102 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8951.3.11 Μετασχηματιστής χαμηλής τάσεως πλήρης τριφασικός 400 V προς 

400 V 
 προστασίας Ρ 55 ισχύος 6300 VA 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Μετασχηματιστής χαμηλής τάσεως πλήρης δηλαδή προμήθεια, 

προσκόμιση,εγκατάσταση 
 σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 845,13 
 (Ολογράφως) : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.103 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8951.3.12 Μετασχηματιστής χαμηλής τάσεως πλήρης τριφασικός 400 V προς 

400 V 
 προστασίας Ρ 55 ισχύος 8000 VA 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
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 Μετασχηματιστής χαμηλής τάσεως πλήρης δηλαδή προμήθεια, 

προσκόμιση,εγκατάσταση 
 σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 
 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 950,13 
 (Ολογράφως) : ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.104 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8951.3.16 Μετασχηματιστής χαμηλής τάσεως πλήρης τριφασικός 400 V προς 

400 V 
 προστασίας Ρ 55 ισχύος 20000 VA 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Μετασχηματιστής χαμηλής τάσεως πλήρης δηλαδή προμήθεια, 

προσκόμιση,εγκατάσταση 
 σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5.433,55 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.105 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8951.3.17 Μετασχηματιστής χαμηλής τάσεως πλήρης τριφασικός 400 V προς 

400 V 
 προστασίας Ρ 55 ισχύος 25000 VA 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56  100% 
 
 Μετασχηματιστής χαμηλής τάσεως πλήρης δηλαδή προμήθεια, 

προσκόμιση,εγκατάσταση 
 σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6.483,55 
 (Ολογράφως) : ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.106 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9302.1 Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος 

γαιώδες 
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 Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΟΕ 2121  100% 
 
 Εκσκαφή   χάνδακα   γιά  την  τοποθέτηση  καλωδίων   πλάτους  όφρυος  

ορύγματος 
 μικροτέρου  ή  μέχρι  1,00  m  και σε βάθος μέχρι 1,00 m με 

οποιονδήποτε τρόπο ή 
 μέσο  εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή 

ευρίσκεται σε 
 ηρεμία  ή  υποβιβάζεται  με  άντληση, με προσοχή ώστε να μην 

καταστραφούν άλλα 
 δίκτυα Ο.Κ.Ω. που πιθανόν βρίσκονται στην περιοχή του ορύγματος, την 

μόρφωση των 
 παρειών  και  του  πυθμένα  του  ορύγματος στίς απαιτούμενες διατομές. 

Στην τιμή 
 περιλαμβάνεται  και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που 

χρειάζονται για 
 την  αναπέταση  των  προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα 

εκσκαφής, των 
 κάθε  φύσεως  φορτοεκφορτώσεων,  τοπκών  μετακινήσεων (οριζόντιων ή 

κατακορύφων) 
 και  μεταφορών  γιά  την  οριστική  απομάκρυνση  των προϊόντων που 

περισσεύουν σε 
 θέσεις  που  επιτρέπονται  από  την  αστυνομία ή προσωρινή απόθεση 

αυτών γιά την 
 κατασκευή  επιχωμάτων  προς  επανεπίχωση  των  εκσκαφέντων  χανδάκων 

καθώς και η 
 δαπάνη  σταλίας  των  μεταφορικών  μέσων. 
 (1 m) 
 9302.  1  Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος  γαιώδες 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 9,19 
 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.107 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9305 Κατασκευή σκυροδέματος με δομικό πλέγμα για ενίσχυση 

εγκαρσίων τμημάτων 
 δικτυων 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3204  100% 
 
 Κατασκευή σκυροδέματος με δομικό πλέγμα για ενίσχυση εγκάρσιων τμημάτων 

δικτύου 
 κάτω από το οδόστρωμα κίνησης βαρέως τύπου οχημάτων πλάτους έως 1,00 m 

και πάχους 
 25 cm πλήρες, δηλαδή, υλικά και μικροϋλικά, προμήθεια, προσκόμιση, 

εργασία 
 τοποθέτησης για παράδοση σε πλήρη λειτουργία 
 ( 1 m ) 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 41,68 
 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
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 Α.Τ. : Γ.108 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9306 Κάλυμα φρεατίου με επένδυση. 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10  100% 
 
 Κάλυμα φρεατίου με επένδυση από υλικό όμοιο με την υπόλοιπη επιφάνεια 

στην οποία 
 τοποθετείται,δηλαδή προμήθεια,μεταφορά επί τόπου του έργου,ανηγμένο σε 

εργασία, 
 καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως,παραδοτέο σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 65,00 
 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.109 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9308.1 Εγκιβωτισμός υπογείων σωλήνων διέλευσης δικτύων (καλωδίων, ή 

ύδρευσης, ή 
 αποχέτευσης ή καυσίμου αερίου) 
 
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 3204  80% 
 ΗΛΜ 102  20% 
 
 Εγκιβωτισμός υπογείων σωλήνων διέλευσης καλωδίων, ή ύδρευσης, ή 

αποχέτευσης, ή 
 καυσίμου αερίου, που γίνεται για προστασία και σήμανση των υπόγειων 

οδεύσεων, σε 
 όρυγμα έως 1,00x1,00m. Δηλαδή, διάστρωση με άμμο λατομίου για την ομαλή 
 τοποθέτηση της υπο προστασία σωλήνωσης τοποθέτηση δομικού πλέγματος 

πάνω από τους 
 σωλήνες, καθ'όλο το πλάτος της σκυροδέτησης, σκυροδέτηση σε πλάτος 0,15 

cm, πέραν 
 των ορίων των σωλήνων και ύψους 15 cm άνω και κάτω των ορίων των 

σωλήνων, νέα 
 διάστρωση με άμμο λατομείου, συμπύκνωση, διάστρωση με χρωματιστό 

πλαστικό πλέγμα 
 για σήμανση διέλευσης δικτύου σε βάθος 0,30 cm, από το τελικό δάπεδο. 
 Η επί πλέον 15cm επίχωση και συμπύκνωση θα προσμετρηθεί στην διαμόρφωση 

της 
 τελικής επιφάνειας. 
 Σε περιπτώσεις που η διέλευση περιλαμβάνει πέρων του ενός σωλήνων, θα 
 τοποθετούνται "αποστάτες" μεταξύ τους, ώστε να εισχωρεί το σκυρόδεμα 

και ανάμεσα 
 στους σωλήνες και να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος εγκιβωτισμός όλων τους. 

Ητοι, 
 υλικά και μικροϋλικά, προμήθεια, προσκόμιση, εργασία τοποθέτησης για 

παράδοση σε 
 πλήρη λειτουργία,ενός τρέχοντος μέτρου. 

 (1 m) 
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 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,86 
  (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.110 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Α\9340.2 Αγωγός γυμνός χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος (St/tZn) 

Διατομής DN = 
 10 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45  100% 
 
 Αγωγός  γυμνός χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος (St/tZn), δηλαδή 

προμήθεια, 
 μεταφορά και εγκατάσταση ενός  τρέχοντος  μέτρου  γυμνός χαλύβδινος 

θερμά 
 επιψευδαργυρωμένος αγωγού για την σύνδεση του υπογείου δικτύου γειώσεως 

με τα 
 ακροκιβώτια που ευρίσκονται μέσα στους ιστούς. 
 (1 m) 
 Μ\9340. 2   Διατομής  DN:10 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,53 
 (Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.111 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ 9345 Φωτοηλεκτρικό κύτταρο 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 105  100% 
 
 Φωτοηλεκτρικό κύτταρο , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και 

σύνδεση ενός 
 φωτοηλεκτρικού   κύτταρου   κατάλληλου   για   αυτόματη  αφή  και  

σβέση  οδικού 
 ηλεκτροφωτισμού.   Στη τιμή περιλαμβάνεται και η αξία των υλικών 

(σιδηροσωλήνων, 
 κλπ.)  μέχρι  τον  πίνακα διανομών, των γλαβανισμένων περιλαιμίων 

στερεώσεως και 
 λοιπών μικρουλικών. 
 (1 τεμ) 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 133,90 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.112 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9345.1.1 Χαλύβδινη πλάκα γείωσης γαλβανισμένη εν θερμώ διαστάσεων 500 
x 500  x 3 
 mm για διαμόρφωση γείωσης 



 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ    ΜΕΛΕΤΗΣ                                                                                                
 

92 

 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45  100% 
 
 Χαλύβδινη πλάκα γείωσης γαλβανισμένη εν θερμώ, για την τοποθέτηση σε 

σύστημα 
 γείωσης, με όλα τα υλικά και μικοϋλικά για τη πλήρη διαμόρφωσή της 

(κολάρα, 
 κολιέδες, σφυκτήρες, σύνδεσμοι, στηρίγματα κλπ). Ήτοι, προμήθεια, 

μεταφορά και 
 τοποθέτηση, σύνδεση, έλεγχοι και δοκιμές. 
 (1 τεμ) 
 Μ\9345. 1  Διαστάσεων  500x500x3    mm 
 Μ\9345. 1. 1 για διαμόρφωση γείωσης 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 112,20 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.113 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9346 Χρονοδιακόπτης εντός πίνακα 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53  100% 
 
 Χρονοδιακόπτης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και σύνδεση ενός 

χρονοδιακόπτη με 
 ωρολογιακό μηχανισμό και με εφεδρία 24 ωρών συνδεδεμένο μέσα στον 

πίνακα και σε 
 κατάσταση πλήρους λειτουργίας. 
 (1 τεμ) 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 146,87 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.114 
 
 Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.01.02 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101  100% 
 
 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων 

ιστών 
 οδοφωτισμού, κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 "Στύλοι φωτισμού - Μέρος 

5: 
 Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού" και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-

07-01-00 
 "Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά 

σώματα". 
 Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους 

εργασίες/υλικά: 
 - Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. 
 - Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE 
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κατά ΕΛΟΤ EN 
 61386 "Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους 
 σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 
 - Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με 

άμμο 
 λατομείου, με βάση την τυπική διατομή της μελέτης. 
 - Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους 

κατά ΕΛΟΤ EN 
 124 πλήρως τοποθετημένα. 
 - Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών 

γείωσης. 
 - Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
 - Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού. 
 - H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της 
 προκατασκευασμένης βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο 

κλωβό 
 αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων 

με 
 χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα 

Πρότυπα 
 Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ). 
 - Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την 

διάταξη 
 μανδάλωσής της. 
 - H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ 

περικόχλια, 
 επάνω και κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω 

είναι 
 περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc). 
 - H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη 
 τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών. 
 - Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις. 
 Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού, ανάλογα με το ύψος 

του, ως 
 εξής: 

 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.200,00 
  (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.115 
 
 Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 2548  100% 
 
 Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C12/15, 
 οπλισμένο με δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm 

για τα 
 φρεάτια έλξης και 15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με τα 
 σχέδια λεπτομερειών της μελέτης 
 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 - η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος 
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 - η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση 

προκατασκευασμένου 
 φρεατίου 
 - η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των 

καλωδίων 
 - στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό 

πλαίσιο μέσω 
 ελαστικού παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού 

εργαλείου και 
 αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή 

στρώση 
 εποξειδικής βαφής) 
 - η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 
 Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως 

εξής: 
 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 60,00 
 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.116 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9370.1.1 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, εγκιβωτισμένο, ή αναρτημένο, 

ή επί του 
 εδάφους DOWNLIGHT φωτιστικό άμεσου φωτισμού με σώμα από 
αλουμίνιο, 
 βαμμένο, ενδεικτικού τύπου LEDVANCE - DL ALU DN150 (L1) με 
λαμπτήρα LED 
 ισχύος 14W/230V 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103  100% 
 
 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, εγκιβωτισμένο, αναρτημένο, ή επί 

εδάφους, για 
 λυχνίες LED, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός ολόσωμου 

φωτιστικού 
 σώματος, κατάλληλου για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο με κατάλληλη 

στεγανότητα και 
 προστασία έναντι βανδαλισμών σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Τούτο 
 αποτελείται από ανακλαστήρα άριστης ποιότητας, ανθεκτικό σε κρούσεις 

και 
 εξωτερικές καιρικές μεταβολές, από βάση μεταλλική ή από κράμα 

αλουμινίου, ή 
 ισχυρό πλαστικό, με κάλυμα άριστης ποιότητας με ανοδική προστασία, πάνω 

στο οποίο 
 είναι συνδεδεμένα όλα τα όργανα πλήρως ηλεκτρικώς συνδεσμολογημένα. 

Στην τιμή 
 περιλαμβάνεται και η τυχόν απαίτηση τροφοδοτικού μετασχηματιστού 

χαμηλής τάσης. 
 Προστασίας τουλάχιστον ΙP65. 
 (1 τεμ) 
 9370. 1. 1   DOWNLIGHT φωτιστικό άμεσου φωτισμού με σώμα από 

αλουμίνιο,βαμμένο 
 Ενδεικτικού ή ισοδύναμου τύπου  LEDVANCE - DL ALU DN150 (L1) 
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 ισχύος               14W / 230V 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 39,18 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.117 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9370.2.1 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, εγκιβωτισμένο, ή αναρτημένο, 

ή επί του 
 εδάφους DOWNLIGHT, προβολέας με ρυθμιζόμενα χρώματα λευκού 
φωτός, 
 ενδεικτικού τύπου LEDVANCE - DL COMFORT DN 155 (L2) με 
λαμπτήρα LED 
 ισχύος 18W/230V 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103  100% 
 
 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, εγκιβωτισμένο, αναρτημένο, ή επί 

εδάφους, για 
 λυχνίες LED, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός ολόσωμου 

φωτιστικού 
 σώματος, κατάλληλου για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο με κατάλληλη 

στεγανότητα και 
 προστασία έναντι βανδαλισμών σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Τούτο 
 αποτελείται από ανακλαστήρα άριστης ποιότητας, ανθεκτικό σε κρούσεις 

και 
 εξωτερικές καιρικές μεταβολές, από βάση μεταλλική ή από κράμα 

αλουμινίου, ή 
 ισχυρό πλαστικό, με κάλυμα άριστης ποιότητας με ανοδική προστασία, πάνω 

στο οποίο 
 είναι συνδεδεμένα όλα τα όργανα πλήρως ηλεκτρικώς συνδεσμολογημένα. 

Στην τιμή 
 περιλαμβάνεται και η τυχόν απαίτηση τροφοδοτικού μετασχηματιστού 

χαμηλής τάσης. 
 Προστασίας τουλάχιστον ΙP65. 
 (1 τεμ) 
 9370. 2. 1   DOWNLIGHT, προβολέας με ρυθμιζόμενα χρώματα λευκού φωτός 
 Ενδεικτικού ή ισοδύναμου τύπου  LEDVANCE - DL COMFORT DN 155 (L2) 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 66,18 
 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.118 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9370.3.1 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, εγκιβωτισμένο, ή αναρτημένο, 

ή επί του 
 εδάφους Προβολέας led, με βραχίονα για τοποθέτηση σε τοίχο, 
οροφή ή έδαφος, 
 ενδεικτικού τύπου NOBILE 530 (C1) με λαμπτήρα LED ισχύος 
30W/230V 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103  100% 
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 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, εγκιβωτισμένο, αναρτημένο, ή επί 

εδάφους, για 
 λυχνίες LED, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός ολόσωμου 

φωτιστικού 
 σώματος, κατάλληλου για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο με κατάλληλη 

στεγανότητα και 
 προστασία έναντι βανδαλισμών σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Τούτο 
 αποτελείται από ανακλαστήρα άριστης ποιότητας, ανθεκτικό σε κρούσεις 

και 
 εξωτερικές καιρικές μεταβολές, από βάση μεταλλική ή από κράμα 

αλουμινίου, ή 
 ισχυρό πλαστικό, με κάλυμα άριστης ποιότητας με ανοδική προστασία, πάνω 

στο οποίο 
 είναι συνδεδεμένα όλα τα όργανα πλήρως ηλεκτρικώς συνδεσμολογημένα. 

Στην τιμή 
 περιλαμβάνεται και η τυχόν απαίτηση τροφοδοτικού μετασχηματιστού 

χαμηλής τάσης. 
 Προστασίας τουλάχιστον ΙP65. 
 (1 τεμ) 
 9370. 3. 1   Προβολέας led, με βραχίονα για τοποθέτηση σε τοίχο, οροφή 

ή έδαφος 
 Ενδεικτικού ή ισοδύναμου τύπου  NOBILE 530 (C1) 
 ισχύος               30W / 230V  
 
 ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 79,36 
 (Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.119 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9370.4.1 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, εγκιβωτισμένο, ή αναρτημένο, 

ή επί του 
 εδάφους Ταινία LED σε προφίλ αλουμινίου (ρηχό ή βαθύ) με οπάλ 
διαχύτη, 
 ενδεικτικού τύπου SINGCOMPLEX - LED STRIP (XL4) με λαμπτήρα 
LED ισχύος 
 11W/m / 24V 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103  100% 
 
 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, εγκιβωτισμένο, αναρτημένο, ή επί 

εδάφους, για 
 λυχνίες LED, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός ολόσωμου 

φωτιστικού 
 σώματος, κατάλληλου για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο με κατάλληλη 

στεγανότητα και 
 προστασία έναντι βανδαλισμών σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Τούτο 
 αποτελείται από ανακλαστήρα άριστης ποιότητας, ανθεκτικό σε κρούσεις 

και 
 εξωτερικές καιρικές μεταβολές, από βάση μεταλλική ή από κράμα 

αλουμινίου, ή 
 ισχυρό πλαστικό, με κάλυμα άριστης ποιότητας με ανοδική προστασία, πάνω 

στο οποίο 
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 είναι συνδεδεμένα όλα τα όργανα πλήρως ηλεκτρικώς συνδεσμολογημένα. 

Στην τιμή 
 περιλαμβάνεται και η τυχόν απαίτηση τροφοδοτικού μετασχηματιστού 

χαμηλής τάσης. 
 Προστασίας τουλάχιστον ΙP65. 
 (1 τεμ) 
 9370. 4. 1   Ταινία LED σε προφίλ αλουμινίου (ρηχό ή βαθύ) με οπάλ 

διαχύτη 
 Ενδεικτικού ή ισοδύναμου τύπου  SINGCOMPLEX - LED STRIP (XL4) 
 ισχύος              11W/m / 24V 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 222,71 
 (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.120 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9370.5.1 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, εγκιβωτισμένο, ή αναρτημένο, 

ή επί του 
 εδάφους Φωτιστικό εξωτερικού χώρου, τύπου bollard, από 
χυτοπρεσαριστό 
 αλουμίνιο, ενδεικτικού τύπου  LUG - AVENIDA BOLLARD (XL5) με 
λαμπτήρα LED 
 ισχύος 13,5 W / 230 V 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103  100% 
 
 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, εγκιβωτισμένο, αναρτημένο, ή επί 

εδάφους, για 
 λυχνίες LED, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός ολόσωμου 

φωτιστικού 
 σώματος, κατάλληλου για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο με κατάλληλη 

στεγανότητα και 
 προστασία έναντι βανδαλισμών σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Τούτο 
 αποτελείται από ανακλαστήρα άριστης ποιότητας, ανθεκτικό σε κρούσεις 

και 
 εξωτερικές καιρικές μεταβολές, από βάση μεταλλική ή από κράμα 

αλουμινίου, ή 
 ισχυρό πλαστικό, με κάλυμα άριστης ποιότητας με ανοδική προστασία, πάνω 

στο οποίο 
 είναι συνδεδεμένα όλα τα όργανα πλήρως ηλεκτρικώς συνδεσμολογημένα. 

Στην τιμή 
 περιλαμβάνεται και η τυχόν απαίτηση τροφοδοτικού μετασχηματιστού 

χαμηλής τάσης. 
 Προστασίας τουλάχιστον ΙP65. 
 (1 τεμ) 
 9370. 5. 1   Φωτιστικό εξωτ.χώρου, τύπου bollard, από χυτοπρεσαριστό 

αλουμίνιο 
 Ενδεικτικού ή ισοδύναμου τύπου  LUG - AVENIDA BOLLARD (XL5) 
 ισχύος             13,5W / 230V 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 233,42 
 (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 
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 Α.Τ. : Γ.121 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9370.6.1 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, εγκιβωτισμένο, ή αναρτημένο, 

ή επί του 
 εδάφους Στεγανό φωτιστικό χωνευτής τοποθέτησης, από 
χυτοπρεσαριστό 
 αλουμίνιο, ενδεικτικού τύπου ESSE CI - HALL LED IP 65 (XL6) με 
λαμπτήρες LED 
 ισχύος 6 W / 230 V 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103  100% 
 
 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, εγκιβωτισμένο, αναρτημένο, ή επί 

εδάφους, για 
 λυχνίες LED, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός ολόσωμου 

φωτιστικού 
 σώματος, κατάλληλου για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο με κατάλληλη 

στεγανότητα και 
 προστασία έναντι βανδαλισμών σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Τούτο 
 αποτελείται από ανακλαστήρα άριστης ποιότητας, ανθεκτικό σε κρούσεις 

και 
 εξωτερικές καιρικές μεταβολές, από βάση μεταλλική ή από κράμα 

αλουμινίου, ή 
 ισχυρό πλαστικό, με κάλυμα άριστης ποιότητας με ανοδική προστασία, πάνω 

στο οποίο 
 είναι συνδεδεμένα όλα τα όργανα πλήρως ηλεκτρικώς συνδεσμολογημένα. 

Στην τιμή 
 περιλαμβάνεται και η τυχόν απαίτηση τροφοδοτικού μετασχηματιστού 

χαμηλής τάσης. 
 Προστασίας τουλάχιστον ΙP65. 
 (1 τεμ) 
 9370. 6. 1   Στεγ.φωτιστικό χωνευτής τοποθέτησης, από χυτοπρεσαριστό 

αλουμίνιο 
 Ενδεικτικού ή ισοδύναμου τύπου  ESSE CI - HALL LED IP 65 (XL6) 
 ισχύος                6W / 230V 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 120,07 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.122 
 

 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9370.7.1 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, εγκιβωτισμένο, ή αναρτημένο, 

ή επί του 
 εδάφους Στεγανό γραμμικό χωνευτό επιδαπέδιο φωτιστικό, 
ενδεικτικού τύπου 
 PIL - GROOVE 17 (XL8) με λαμπτήρα LED ισχύος 30W / 48V 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103  100% 
 
 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, εγκιβωτισμένο, αναρτημένο, ή επί 

εδάφους, για 
 λυχνίες LED, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός ολόσωμου 

φωτιστικού 
 σώματος, κατάλληλου για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο με κατάλληλη 
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στεγανότητα και 
 προστασία έναντι βανδαλισμών σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Τούτο 
 αποτελείται από ανακλαστήρα άριστης ποιότητας, ανθεκτικό σε κρούσεις 

και 
 εξωτερικές καιρικές μεταβολές, από βάση μεταλλική ή από κράμα 

αλουμινίου, ή 
 ισχυρό πλαστικό, με κάλυμα άριστης ποιότητας με ανοδική προστασία, πάνω 

στο οποίο 
 είναι συνδεδεμένα όλα τα όργανα πλήρως ηλεκτρικώς συνδεσμολογημένα. 

Στην τιμή 
 περιλαμβάνεται και η τυχόν απαίτηση τροφοδοτικού μετασχηματιστού 

χαμηλής τάσης. 
 Προστασίας τουλάχιστον ΙP65. 
 (1 τεμ) 
 9370. 7. 1   Στεγανό γραμμικό χωνευτό επιδαπέδιο φωτιστικό 
 Ενδεικτικού ή ισοδύναμου τύπου  PIL - GROOVE 17 (XL8) 
 ισχύος                30W / 48V 

 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 637,78 
 (Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.123 
 

 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9370.8.1 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, εγκιβωτισμένο, ή αναρτημένο, 

ή επί του 
 εδάφους Άκαμπτη φωτεινή γραμμή LED με κατηγορία προστασίας 
IP 68, 
 ενδεικτικού τύπου BARTHELME - AQUALUC S : OLID HIGH 
BRIGHTNESS (XL10) 
 με λαμπτήρα LED ισχύος 17W / 24V 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103  100% 
 
 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, εγκιβωτισμένο, αναρτημένο, ή επί 

εδάφους, για 
 λυχνίες LED, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός ολόσωμου 

φωτιστικού 
 σώματος, κατάλληλου για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο με κατάλληλη 

στεγανότητα και 
 προστασία έναντι βανδαλισμών σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Τούτο 
 αποτελείται από ανακλαστήρα άριστης ποιότητας, ανθεκτικό σε κρούσεις 

και 
 εξωτερικές καιρικές μεταβολές, από βάση μεταλλική ή από κράμα 

αλουμινίου, ή 
 ισχυρό πλαστικό, με κάλυμα άριστης ποιότητας με ανοδική προστασία, πάνω 

στο οποίο 
 είναι συνδεδεμένα όλα τα όργανα πλήρως ηλεκτρικώς συνδεσμολογημένα. 

Στην τιμή 
 περιλαμβάνεται και η τυχόν απαίτηση τροφοδοτικού μετασχηματιστού 

χαμηλής τάσης. 
 Προστασίας τουλάχιστον ΙP65. 
 (1 τεμ) 
 9370. 8. 1   Άκαμπτη φωτεινή γραμμή LED με κατηγορία προστασίας IP 68 
 Ενδεικτικού ή ισοδύναμου τύπου  BARTHELME-AQUALUC S:OLID HI 
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BRIGHTNESS(XL10) 
 ισχύος                17W / 24V 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 919,51 
 (Ολογράφως) : ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.124 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9370.9.1 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, εγκιβωτισμένο, ή αναρτημένο, 

ή επί του 
 εδάφους Στεγανό χωνευτό τροχιοδεικτικό φωτιστικό, στρογγυλού 
σχήματος, 
 ενδεικτικού τύπου LEDS C4 - RIM (XL11) με λαμπτήρα LED ισχύος 
1,5W / 230V 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103  100% 
 
 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, εγκιβωτισμένο, αναρτημένο, ή επί 

εδάφους, για 
 λυχνίες LED, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός ολόσωμου 

φωτιστικού 
 σώματος, κατάλληλου για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο με κατάλληλη 

στεγανότητα και 
 προστασία έναντι βανδαλισμών σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Τούτο 
 αποτελείται από ανακλαστήρα άριστης ποιότητας, ανθεκτικό σε κρούσεις 

και 
 εξωτερικές καιρικές μεταβολές, από βάση μεταλλική ή από κράμα 

αλουμινίου, ή 
 ισχυρό πλαστικό, με κάλυμα άριστης ποιότητας με ανοδική προστασία, πάνω 

στο οποίο 
 είναι συνδεδεμένα όλα τα όργανα πλήρως ηλεκτρικώς συνδεσμολογημένα. 

Στην τιμή 
 περιλαμβάνεται και η τυχόν απαίτηση τροφοδοτικού μετασχηματιστού 

χαμηλής τάσης. 
 Προστασίας τουλάχιστον ΙP65. 
 (1 τεμ) 
 9370. 9. 1   Στεγανό χωνευτό τροχιοδεικτικό φωτιστικό, στρογγυλού 

σχήματος 
 Ενδεικτικού ή ισοδύναμου τύπου  LEDS C4 - RIM (XL11) 
 ισχύος              1,5W / 230V 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 148,42 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.125 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9370.11.1 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, εγκιβωτισμένο, ή αναρτημένο, 
ή επί του 
 εδάφους Στεγανό περιστρεφόμενο σποτ επιφανειακής 
τοποθέτησης από 
 αλουμίνιο, ενδεικτικού τύπου iGUZZINI - PALCO INOUT με 
λαμπτήρα LED  ισχύος 
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 18,3 W / 230V (XL12) 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103  100% 
 
 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, εγκιβωτισμένο, αναρτημένο, ή επί 

εδάφους, για 
 λυχνίες LED, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός ολόσωμου 

φωτιστικού 
 σώματος, κατάλληλου για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο με κατάλληλη 

στεγανότητα και 
 προστασία έναντι βανδαλισμών σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Τούτο 
 αποτελείται από ανακλαστήρα άριστης ποιότητας, ανθεκτικό σε κρούσεις 

και 
 εξωτερικές καιρικές μεταβολές, από βάση μεταλλική ή από κράμα 

αλουμινίου, ή 
 ισχυρό πλαστικό, με κάλυμα άριστης ποιότητας με ανοδική προστασία, πάνω 

στο οποίο 
 είναι συνδεδεμένα όλα τα όργανα πλήρως ηλεκτρικώς συνδεσμολογημένα. 

Στην τιμή 
 περιλαμβάνεται και η τυχόν απαίτηση τροφοδοτικού μετασχηματιστού 

χαμηλής τάσης. 
 Προστασίας τουλάχιστον ΙP65. 
 (1 τεμ) 
 9370.11. 1   Στεγανό περιστρεφόμεο σποτ επιφανειακής τοποθέτησης από 

αλουμίνιο 
 Ενδεικτικού ή ισοδύναμου τύπου  iGUZZINI - PALCO INOUT 
 ισχύος      18,3W / 230V (XL12) 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 531,36 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.126 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9370.11.2 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, εγκιβωτισμένο, ή αναρτημένο, 
ή επί του 
 εδάφους Στεγανό περιστρεφόμενο σποτ επιφανειακής 
τοποθέτησης από 
 αλουμίνιο, ενδεικτικού τύπου iGUZZINI - PALCO INOUT με 
λαμπτήρα LED  ισχύος 
 47,3 W / 230V (XL13) 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103  100% 
 
 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, εγκιβωτισμένο, αναρτημένο, ή επί 

εδάφους, για 
 λυχνίες LED, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός ολόσωμου 

φωτιστικού 
 σώματος, κατάλληλου για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο με κατάλληλη 

στεγανότητα και 
 προστασία έναντι βανδαλισμών σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Τούτο 
 αποτελείται από ανακλαστήρα άριστης ποιότητας, ανθεκτικό σε κρούσεις 

και 
 εξωτερικές καιρικές μεταβολές, από βάση μεταλλική ή από κράμα 
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αλουμινίου, ή 
 ισχυρό πλαστικό, με κάλυμα άριστης ποιότητας με ανοδική προστασία, πάνω 

στο οποίο 
 είναι συνδεδεμένα όλα τα όργανα πλήρως ηλεκτρικώς συνδεσμολογημένα. 

Στην τιμή 
 περιλαμβάνεται και η τυχόν απαίτηση τροφοδοτικού μετασχηματιστού 

χαμηλής τάσης. 
 Προστασίας τουλάχιστον ΙP65. 
 (1 τεμ) 
 9370.11. 1   Στεγανό περιστρεφόμεο σποτ επιφανειακής τοποθέτησης από 

αλουμίνιο 
 Ενδεικτικού ή ισοδύναμου τύπου  iGUZZINI - PALCO INOUT 
 ισχύος      47,3W / 230V (XL13) 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 531,36 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.127 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9370.12.1 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, εγκιβωτισμένο, ή αναρτημένο, 
ή επί του 
 εδάφους Στεγανό στρογγυλό χωνευτό επιδαπέδιο φωτιστικό από 
χυτό αλουμίνιο 
 με ΙΝΟΧ καπάκι, ενδεικτικού τύπου ΚΤ - VITA (XL15) με λαμπτήρα 
LED  ισχύος 13 
 W / 230V 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103  100% 
 
 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, εγκιβωτισμένο, αναρτημένο, ή επί 

εδάφους, για 
 λυχνίες LED, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός ολόσωμου 

φωτιστικού 
 σώματος, κατάλληλου για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο με κατάλληλη 

στεγανότητα και 
 προστασία έναντι βανδαλισμών σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Τούτο 
 αποτελείται από ανακλαστήρα άριστης ποιότητας, ανθεκτικό σε κρούσεις 

και 
 εξωτερικές καιρικές μεταβολές, από βάση μεταλλική ή από κράμα 

αλουμινίου, ή 
 ισχυρό πλαστικό, με κάλυμα άριστης ποιότητας με ανοδική προστασία, πάνω 

στο οποίο 
 είναι συνδεδεμένα όλα τα όργανα πλήρως ηλεκτρικώς συνδεσμολογημένα. 

Στην τιμή 
 περιλαμβάνεται και η τυχόν απαίτηση τροφοδοτικού μετασχηματιστού 

χαμηλής τάσης. 
 Προστασίας τουλάχιστον ΙP65. 
 (1 τεμ) 
 9370.12. 1   Στεγανό στρογγυλό χωνευτό επιδαπέδιο φωτιστικό (αλουμίνιο 

& ΙΝΟΧ) 
 Ενδεικτικού ή ισοδύναμου τύπου  ΚΤ - VITA (XL15) 
 ισχύος               13W / 230V 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 112,07 
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 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.128 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9370.13.1 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, εγκιβωτισμένο, ή αναρτημένο, 

ή επί του 
 εδάφους Γραμμικό φωτιστικό, με λευκά μονοχρωματικά LED - 
κατασκευασμένα 
 σε λευκό εύκαμπτο τυπωμένο κύκλωμα, ενδεικτικού τύπου 
iGUZZINI - 
 UNDERSCORE 6 (XL16) με λαμπτήρα LED  ισχύος 9,2 W / 24V 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103  100% 
 
 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, εγκιβωτισμένο, αναρτημένο, ή επί 

εδάφους, για 
 λυχνίες LED, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός ολόσωμου 

φωτιστικού 
 σώματος, κατάλληλου για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο με κατάλληλη 

στεγανότητα και 
 προστασία έναντι βανδαλισμών σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Τούτο 
 αποτελείται από ανακλαστήρα άριστης ποιότητας, ανθεκτικό σε κρούσεις 

και 
 εξωτερικές καιρικές μεταβολές, από βάση μεταλλική ή από κράμα 

αλουμινίου, ή 
 ισχυρό πλαστικό, με κάλυμα άριστης ποιότητας με ανοδική προστασία, πάνω 

στο οποίο 
 είναι συνδεδεμένα όλα τα όργανα πλήρως ηλεκτρικώς συνδεσμολογημένα. 

Στην τιμή 
 περιλαμβάνεται και η τυχόν απαίτηση τροφοδοτικού μετασχηματιστού 

χαμηλής τάσης. 
 Προστασίας τουλάχιστον ΙP65. 
 (1 τεμ) 
 9370.13. 1   Γραμμικό φωτιστικό, με λευκά LED (λευκό τυπωμένο κύκλωμα) 
 Ενδεικτικού ή ισοδύναμου τύπου  iGUZZINI - UNDERSCORE 6 (XL16) 
 ισχύος               9,2W / 24V 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 721,78 
 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.129 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9370.14.1 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, εγκιβωτισμένο, ή αναρτημένο, 

ή επί του 
 εδάφους Στεγανό στρογγυλό χωνευτό επιδαπέδιο φωτιστικό από 
ανοξείδωτο 
 ατσάλι και αντιθραυστικό γυαλί, ενδεικτικού τύπου iGUZZINI - 
LIGHT UP EARTH 
 (XL17) με λαμπτήρα LED  ισχύος 10,5 W / 230V 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103  100% 
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 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, εγκιβωτισμένο, αναρτημένο, ή επί 

εδάφους, για 
 λυχνίες LED, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός ολόσωμου 

φωτιστικού 
 σώματος, κατάλληλου για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο με κατάλληλη 

στεγανότητα και 
 προστασία έναντι βανδαλισμών σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Τούτο 
 αποτελείται από ανακλαστήρα άριστης ποιότητας, ανθεκτικό σε κρούσεις 

και 
 εξωτερικές καιρικές μεταβολές, από βάση μεταλλική ή από κράμα 

αλουμινίου, ή 
 ισχυρό πλαστικό, με κάλυμα άριστης ποιότητας με ανοδική προστασία, πάνω 

στο οποίο 
 είναι συνδεδεμένα όλα τα όργανα πλήρως ηλεκτρικώς συνδεσμολογημένα. 

Στην τιμή 
 περιλαμβάνεται και η τυχόν απαίτηση τροφοδοτικού μετασχηματιστού 

χαμηλής τάσης. 
 Προστασίας τουλάχιστον ΙP65. 
 (1 τεμ) 
 9370.14. 1   Στεγ.χωνευτό ανοξείδ.επιδαπέδιο φωτιστικό με αντιθραυστικό 

γυαλί 
 Ενδεικτικού ή ισοδύναμου τύπου  iGUZZINI - LIGHT UP EARTH (XL17) 
 ισχύος             10,5W / 230V 

 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 538,78 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.130 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9370.15.1 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, εγκιβωτισμένο, ή αναρτημένο, 

ή επί του 
 εδάφους Στεγανό χωνευτό φωτιστικό από χυτό αλουμίνιο και ΙΝΟΧ 
καπάκι, 
 ενδεικτικού τύπου NOBILE - A7 (WL7) με λαμπτήρα LED  ισχύος 6 
W / 24V 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103  100% 
 
 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, εγκιβωτισμένο, αναρτημένο, ή επί 

εδάφους, για 
 λυχνίες LED, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός ολόσωμου 

φωτιστικού 
 σώματος, κατάλληλου για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο με κατάλληλη 

στεγανότητα και 
 προστασία έναντι βανδαλισμών σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Τούτο 
 αποτελείται από ανακλαστήρα άριστης ποιότητας, ανθεκτικό σε κρούσεις 

και 
 εξωτερικές καιρικές μεταβολές, από βάση μεταλλική ή από κράμα 

αλουμινίου, ή 
 ισχυρό πλαστικό, με κάλυμα άριστης ποιότητας με ανοδική προστασία, πάνω 

στο οποίο 
 είναι συνδεδεμένα όλα τα όργανα πλήρως ηλεκτρικώς συνδεσμολογημένα. 
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Στην τιμή 
 περιλαμβάνεται και η τυχόν απαίτηση τροφοδοτικού μετασχηματιστού 

χαμηλής τάσης. 
 Προστασίας τουλάχιστον ΙP65. 
 (1 τεμ) 
 9370.15. 1   Στεγανό χωνευτό φωτιστικό από χυτό αλουμίνιο και ΙΝΟΧ 

καπάκι 
 Ενδεικτικού ή ισοδύναμου τύπου  NOBILE - A7 (WL7) 
 ισχύος                 6W / 24V 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 291,78 
 (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.131 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9372.1.2 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, επί ιστού ύψους έως 9m 

Φωτιστικό 
 οδοφωτισμού για λαμπτήρες LED, ενδεικτικού τύπου iGUZZINI - 
PLATEA PRO με 
 λαμπτήρα LED ισχύος 87W/230V (XL2) 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103  100% 
 
 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, τοποθετημένο επί ιστού έως 9m, για 

λυχνίες LED 
 πλήρες, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός ολόσωμου 

φωτιστικού 
 σώματος, κατάλληλου για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο με κατάλληλη 

στεγανότητα και 
 προστασία έναντι βανδαλισμών σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Τούτο 
 αποτελείται από ανακλαστήρα άριστης ποιότητας, ανθεκτικό σε κρούσεις 

και 
 εξωτερικές καιρικές μεταβολές, από βάση μεταλλική ή από κράμα 

αλουμινίου, ή 
 ισχυρό πλαστικό, με κάλυμα άριστης ποιότητας με ανοδική προστασία, πάνω 

στο οποίο 
 είναι συνδεδεμένα όλα τα όργανα πλήρως ηλεκτρικώς συνδεσμολογημένα. 

Στην τιμή 
 περιλαμβάνεται και η τυχόν απαίτηση τροφοδοτικού μετασχηματιστού 

χαμηλής τάσης, 
 και όλα τα υλικά και μικροϋλικά για σύνδεση και στερέωση του φωτιστικού 

επί του 
 ιστού. Προστασίας τουλάχιστον ΙP65. 
 (1 τεμ) 
 9367. 1. 2   Φωτιστικό οδοφωτισμού για λαμπτήρες LED 
 Ενδεικτικού ή ισοδύναμου τύπου  iGUZZINI - PLATEA PRO 
 ισχύος         87W / 230V (XL2) 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.773,84 
 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
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 Α.Τ. : Γ.132 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9372.1.3 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, επί ιστού ύψους έως 9m 

Φωτιστικό 
 οδοφωτισμού για λαμπτήρες LED, ενδεικτικού τύπου iGUZZINI - 
PLATEA PRO με 
 λαμπτήρα LED ισχύος 34W/230V (XL3) 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103  100% 
 
 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, τοποθετημένο επί ιστού έως 9m, για 

λυχνίες LED 
 πλήρες, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός ολόσωμου 

φωτιστικού 
 σώματος, κατάλληλου για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο με κατάλληλη 

στεγανότητα και 
 προστασία έναντι βανδαλισμών σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Τούτο 
 αποτελείται από ανακλαστήρα άριστης ποιότητας, ανθεκτικό σε κρούσεις 

και 
 εξωτερικές καιρικές μεταβολές, από βάση μεταλλική ή από κράμα 

αλουμινίου, ή 
 ισχυρό πλαστικό, με κάλυμα άριστης ποιότητας με ανοδική προστασία, πάνω 

στο οποίο 
 είναι συνδεδεμένα όλα τα όργανα πλήρως ηλεκτρικώς συνδεσμολογημένα. 

Στην τιμή 
 περιλαμβάνεται και η τυχόν απαίτηση τροφοδοτικού μετασχηματιστού 

χαμηλής τάσης, 
 και όλα τα υλικά και μικροϋλικά για σύνδεση και στερέωση του φωτιστικού 

επί του 
 ιστού. Προστασίας τουλάχιστον ΙP65. 
 (1 τεμ) 
 9367. 1. 3   Φωτιστικό οδοφωτισμού για λαμπτήρες LED 
 Ενδεικτικού ή ισοδύναμου τύπου  iGUZZINI - PLATEA PRO 
 ισχύος         34W / 230V (XL3) 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 696,84 
 (Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.133 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8252.1 Συγκρότημα λειτουργίας λιμνοδεξαμενής με σιντριβάνια No1 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23  100% 
 
 Συγκρότημα λειτουργίας λιμνοδεξαμενής με σιντριβάνια Νο1 σύμφωνα με την 

Τεχνική 
 Περιγραφή τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια της Μελέτης, 

ενδεικτικού τύπου 
 FUJI FOUNTAINS ή ισοδύναμο, πλήρως εγκατεστημένο, που περιέχει: 
 * Οκτώ (8) Πίδακες με Φωτισμό LED. 
 * Αντλητικά συγκροτήματα. 
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 * Αισθητήρια ελέγχου Στάθμης κ Ηλεκτροβάνας. 
 * Σύστημα αυτόματης πλήρωσης μέσω Ηλεκτροβάνας. 
 * Σύστημα Ανεμομέτρου. 
 * Σύστημα Φίλτρανσης με skimmer-πλήρης σωληνώσεις-εξαρτημάτων PVC-

φίλτρο-Αντλία. 
 * Ηλεκτρικός πίνακας αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας με όλες τις 
 ασφαλιστικές διατάξεις. 
 Δηλαδή προμήθεια του συγκροτήματος, των υλικών εγκαταστάσεως, συνδέσεως 

κλπ και 
 των  μικροϋλικών,  προσκόμιση  και  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως,  

συνδέσεως, 
 δοκιμών, ρυθμίσεως γιά παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 Μ\8252.1   Συγκρότημα λειτουργίας λιμνοδεξαμενής 
 με σιντριβάνια Νο1 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 23.540,10 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.134 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8252.2 Συγκρότημα λειτουργίας λιμνοδεξαμενής με σιντριβάνια No2 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23  100% 
 
 Συγκρότημα λειτουργίας λιμνοδεξαμενής με σιντριβάνια Νο2 σύμφωνα με την 

Τεχνική 
 Περιγραφή τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια της Μελέτης, 

ενδεικτικού τύπου 
 FUJI FOUNTAINS ή ισοδύναμο, πλήρως εγκατεστημένο, που περιέχει: 
 * Τρείς (3) Πίδακες με Φωτισμό LED. 
 * Αντλητικά συγκροτήματα. 
 * Αισθητήρια ελέγχου Στάθμης κ Ηλεκτροβάνας. 
 * Σύστημα αυτόματης πλήρωσης μέσω Ηλεκτροβάνας. 
 * Σύστημα Ανεμομέτρου. 
 * Σύστημα Φίλτρανσης με skimmer-πλήρης σωληνώσεις-εξαρτημάτων PVC-

φίλτρο-Αντλία. 
 * Ηλεκτρικός πίνακας αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας με όλες τις 
 ασφαλιστικές διατάξεις. 
 Δηλαδή προμήθεια του συγκροτήματος, των υλικών εγκαταστάσεως, συνδέσεως 

κλπ και 
 των  μικροϋλικών,  προσκόμιση  και  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως,  

συνδέσεως, 
 δοκιμών, ρυθμίσεως γιά παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 Μ\8252.2   Συγκρότημα λειτουργίας λιμνοδεξαμενής 
 με σιντριβάνια Νο2 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 20.055,60 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 

 
 Α.Τ. : Γ.135 
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 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8252.3 Συγκρότημα λειτουργίας λιμνοδεξαμενής No3 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23  100% 
 
 Συγκρότημα λειτουργίας λιμνοδεξαμενής Νο3 σύμφωνα με την Τεχνική 

Περιγραφή τις 
 Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια της Μελέτης, ενδεικτικού τύπου FUJI 

FOUNTAINS 
 ή ισοδύναμο, πλήρως εγκατεστημένο, που περιέχει: 
 * Αντλητικά συγκροτήματα. 
 * Αισθητήρια ελέγχου Στάθμης κ Ηλεκτροβάνας. 
 * Σύστημα αυτόματης πλήρωσης μέσω Ηλεκτροβάνας. 
 * Σύστημα Ανεμομέτρου. 
 * Σύστημα Φίλτρανσης με skimmer-πλήρης σωληνώσεις-εξαρτημάτων PVC-

φίλτρο-Αντλία. 
 * Ηλεκτρικός πίνακας αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας με όλες τις 
 ασφαλιστικές διατάξεις. 
 Δηλαδή προμήθεια του συγκροτήματος, των υλικών εγκαταστάσεως, συνδέσεως 

κλπ και 
 των  μικροϋλικών,  προσκόμιση  και  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως,  

συνδέσεως, 
 δοκιμών, ρυθμίσεως γιά παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 Μ\8252.3   Συγκρότημα λειτουργίας λιμνοδεξαμενής 
 με σιντριβάνια Νο3 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 16.810,00 
 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ 
 
 

 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.136 
 

 Άρθρο : ΟΙΚ Μ\20.06.01 Πρόσθετη τιμών εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα 
δίκτυα Ο.Κ.Ω για 
 τις γενικές εκσκαφές 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2132  100% 
 

 Πρόσθετη τιμών εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
 Για τις γενικές εκσκαφές. 
 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών 

προ και 
 μετά την εκσκαφή. 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,70 
 (Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.137 
 

 Άρθρο : ΑΤΗΕ 9347 Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ 



 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ    ΜΕΛΕΤΗΣ                                                                                                
 

109 

 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100% 
 
 Σύνδεση  μετρητού  ΔΕΗ δηλαδή  υλικά εργασία, και καταβολή στη ΔΕΗ της 

σχετικής 
 δαπάνης συνδέσεως, αναγόμενα σε εργασία για την σύνδεση ενός μετρητού 

της ΔΕΗ. 
 (1 τεμ) 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 256,97 
 (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.138 
 

 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9413.1 Αποξήλωση Pillar 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100% 
 
 Αποξήλωση Pillar σε συνεννόηση με τον κάτοχο (ΔΕΔΔΗΕ, Δήμος κλπ) και 

επιστροφή 
 στο κάτοχο γαι επανάχρηση σε άλλη θέση. 
 (1 τεμ) 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 55,07 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.139 
 

 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9413.2 Αποξήλωση Καρτοτηλεφώνων κοινού 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100% 
 
 Αποξήλωση καρτοτηλεφώνων κοινού σε συνεννόηση με τον κάτοχο (Cosmote, 

Δήμος κλπ) 
 και επιστροφή στο κάτοχο γαι επανάχρηση σε άλλη θέση. 
 (1 τεμ) 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 36,71 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.140 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9413.3 Αποξήλωση Ξύλινης Κολώνας 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100% 
 
 Αποξήλωση Ξύλινης Κολώνας σε συνεννόηση με τον κάτοχο (Cosmote, Δήμος 

κλπ) και 
 επιστροφή στο κάτοχο γαι επανάχρηση σε άλλη θέση. 
 (1 τεμ) 
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 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 73,42 
 (Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.141 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9413.4 Αποξήλωση ειδών υγιεινής 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100% 
 
 Αποξήλωση ειδών υγιεινής σε συνεννόηση με τον κάτοχο για επιστροφή και 

επανάχρηση 
 σε άλλη θέση ή αποκομιδή και απόρριψη. 
 (1 τεμ) 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 208,08 
 (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.142 
 
 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9413.5 Αποξήλωση υφισταμένων δικτύων Η/Μ 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100% 
 
 Αποξήλωση υφισταμένων δικτύων Η/Μ σε συνεννόηση με τον κάτοχο για 

επιστροφή και 
 επανάχρηση σε άλλη θέση ή αποκομιδή και απόρριψη. 
 (1 τεμ) 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 208,08 
 (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.143 
 
 Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ\Ε15.3 Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό 

έμπηξης, με μια 
 ανακλαστική επιφάνεια 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6532  100% 
 
 Ανακλαστήρες οδοστρώματος (μάτια γάτας), προσωρινοί ή μόνιμοι, με λεία 

την άνω 
 επιφάνεια της κεφαλής και με εσοχές για την προσαρμογή των ανακλαστικών 
 στοιχείων, με μορφή, διαστάσεις, σήμανση και φωτομετρικές ιδιότητες των 
 ανακλαστικών στοιχείων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1463-1. 
 Στην τιμή περιλαμβάνεται οι δαπάνες προμηθείας και μεταφοράς επί τόπου 

του έργου 
 των ανακλαστήρων και της κόλλας δύο συστατικών, χάραξης των σημείων 

τοποθέτησης 
 στο οδόστρωμα, τοπικού καθαρισμό της επιφάνειας και τοποθέτησης και 
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συγκόλλησης 
 των ανακλαστήρων. 
 Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με μια 
 ανακλαστική επιφάνεια. 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) τοποθετημένου ανακλαστήρα. 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,30 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ. : Γ.144 
 
 Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.01.01 Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισμού ύψους μέχρι 14,00 m 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101  100% 
 
 Εργασία αφαίρεσης εγκατεστημένων χαλύβδινων ιστών φωτισμού, με ή χωρίς 

βραχίονες 
 και φωτιστικά, στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
 - η προσκόμιση και αποκόμιση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για 

την 
 εκτέλεση των εργασιών. 
 - η αποξήλωση των πάσης φύσεως επικαλύψεων πάνω και γύρω από τη βάση 

του ιστού 
 (πλακοστρώσεις, σκυροδέματα, τσιμεντοκονιάματα κλπ.). 
 - η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο. 
 - η αφαίρεση ιστού από τη βάση του με τον εξοπλισμό του και η κατάκλιση 

και 
 αφαίρεση των βραχιόνων, των φωτιστικών, των καλωδίων και του αγωγού 

γειώσεως. 
 - η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως στο φρεάτιο στην 

βάση του 
 ιστού και η επιμελής μόνωσή τους. 
 - η φόρτωση, μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων των αποξηλώσεων σε 

επιτρεπόμενο 
 χώρο. 
 - η αποκατάσταση της επιφάνειας γύρω από την βάση του ιστού στην αρχική 

της 
 μορφή. 
 - η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του ιστού και των φωτιστικών στην 

αποθήκη της 
 Υπηρεσίας ή στην προβλεπόμενη θέση επανατοποθέτησης. 
  Αφαίρεση και μεταφορά ιστού ύψους μέχρι 14,00 m. 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 70,00 
  (Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 
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Δ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ -  ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ  
 

 
 
ΑΤ. Δ.01 
 
 
73.33.03  

Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm 

 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331  
 

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", 
διαστάσεων 40x40 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) 
 

 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΕΥΡΩ  
           (Αριθμητικώς):  32,00 

 
 
Α.Τ. Δ.02 
 
 

ΝΑ73.34.02
 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1,  

 διαστάσεων 40x40 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1  
 

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε 
απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές 
και εξωτερικές".  
 

Περολαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 
mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο 
βελτιωτικό της πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των 
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αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το 
αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό συμβατό με τα κεραμικά 
πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών επιφανειών του τοίχου και η 
διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, 
ρευματοδοτών κ.λπ.  
 

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

ΤΙΜΗ Χ 0,40/0,30 =  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ  
           (Αριθμητικώς):  35,00 

 
 

 
Α.Τ. Δ.03 
 
ΝΑΟΙΚ 
Ν73.42.02.1Επεξεργασία (παλαίωση) επιφανειών σκυροδέματος  
Ν74.23           με μηχανικό τριβείο 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7392 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7422 , ΟΙΚ 7416 

 
 

Επεξεργασία της επιφάνειας του αρχιτεκτονικού σκυροδέματος  με μηχανικά μέσα 
ή εργαλεία και ηλεκτροεργαλεία  χειρός, για την απόκτηση αδρής επιφάνειας (π.χ. 
παλαίωση – αντικέ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας (m2) 
 

 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
           (Αριθμητικώς):  3,06 

 
 
 
Α.Τ. Δ.04 
 

 

73.90.01 Διαχωριστικές ταινίες (φιλέτα) αρμών δαπέδων  
Από λάμες  ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7392 
 

Διαχωριστικές ταινίες (φιλέτα) αρμών μωσαϊκών με λάμες πάχους 4 mm και 
πλάτους όσο το πάχος του μωσαικού, εντός διανοιχθέντος αρμού. Yλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης. 
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
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ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ  
           (Αριθμητικώς):  9,0 
 

 
 
 
Α.Τ. Δ.05 

 
ΝΑΟΙΚ Ν32.01.06.01

 
Κατασκευή ειδικού έγχρωμου χυτού επεξεργασμένου δαπέδου από 
‘χτυπητό’ αρχιτεκτονικό σκυρόδεμα,  12 εκ

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1 

 
 

Κατασκευή δαπέδου από έγχρωμο σκυρόδεμα, ελάχιστης κατηγορίας αντοχής 
C30/37, ενισχυμένου με ίνες πολυπροπυλενίου, ενδεικτικού τύπου 
ArteviaStoneτης εταιρίας Lafarge ή ισοδύναμου,βιομηχανικά παραγόμενου 
(αποκλειόμενης της παραγωγής επί τόπου του έργου), με εμφανήθραυστάφυσικά 
αδρανή μέγιστου κόκκου 16/ 10 mm, με υποχρέωση κατασκευής δειγμάτων 
διαφόρων χρωματισμών μάζας και τύπων αδρανών προς έγκριση από τους 
μελετητές και την Επίβλεψη. Το τελικό επιλεγμένο δείγμα θα κατασκευαστεί σε 
επιφάνεια  τουλάχιστον  3,00 m2, σε θέση που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. 
Το δείγμα αυτό θα παραμείνει μέχρι το πέρας του έργου, ως οδηγός αναφοράς 
και όλες οι σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται με αυτό.  
Περιλαμβάνονται:   
α) Διάστρωση πλαστικής μεμβράνης 150 μm στην υπόβαση,ενδεικτικού τύπου 
Kritifill 1062 της εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ή ισοδύναμου, από συμπυκνωμένα και 
εγκιβωτισμένα αδρανή υλικά (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00). Το κόστος της 
υπόβασης δεν περιλαμβάνεται.  
β) Παραγωγή, μεταφορά (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009), και διάστρωση 
(ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00:2009) έγχρωμου σκυροδέματος,ελάχιστης 
κατηγορίας C30/37, ενισχυμένου με ίνες πολυπροπυλενίου, μέσου τελικού 
πάχους 12cm. Στις θέσεις επαφής με άλλα υλικά (τοιχία, κράσπεδα, φρεάτια, 
κολώνες) δημιουργείται αρμός απομόνωσης πάχους 0,5 εκ με χρήση κατάλληλου 
τύπου αφρολέξ, ενδεικτικού τύπου isofoamif, της εταιρείας masterplast ή 
ισοδύναμου. Οι εσωτερικές γωνίες (φρεάτια, κολώνες) θα ενισχύονται με πλέγμα 
(Τ131) τοποθετημένο κάθετα στην προέκταση της γωνίας.  
γ) Λείανση, δόνηση και επιπέδωση της επιφάνειας με χειροκίνητα και 
μηχανοκίνητα μέσα (δονητικός πήχης, μύστρες, ελικόπτερα κ.α.). Χρήση ειδικού 
αναστολέα εξάτμισης (evaporationretarder) για την επίτευξη καλύτερου 
φινιρίσματος. 
δ) Ψεκασμός της επιφάνειας με ειδική αντιεξατμιστική μεμβράνη για την 
συντήρηση του δαπέδου (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00:2009)ενδεικτικού τύπου 
AntisolS της εταιρίας Sika ή ισοδύναμου. 
ε) Διαμήκης αρμοί θα έχουνπροδιαμορφωθεί πριν την σκυροδέτηση με την 
τοποθέτηση άλλου υλικού (π.χ. μαρμάρου Θάσου πλάτους 2cm, σε όλοτο βάθος 
του δαπέδου). Εγκάρσιοι αρμοί θα διαμορφωθούν εκ των υστέρων, με 
αδιατάρακτη κοπή, σε ελάχιστο βάθος 4 cmκαι με ελάχιστο πάχος 3mm, ανά 3,6 
μέτρα το μέγιστο. Σε κάθε περίπτωση όμως η μεταξύ τους απόσταση, δεν πρέπει 
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να είναι πάνω από 50% μεγαλύτερη από το πλάτος του δαπέδου που προκύπτει 
από τους διαμήκης αρμούς. 
ζ)Μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος γίνεται επεξεργασία της επιφάνειας με 
ειδικά μηχανήματα που φέρουν ειδικά μέσα με οδοντωτές κεφαλές για το 
χτύπημα – «θραπινάρισμα»τηςεπιφάνειαςγια την επίτευξη του επιθυμητού 
αποτελέσματος. 
η) Επάλειψη με ακρυλικό σφραγιστικόυλικό,ενδεικτικού τύπου mariseal 760 της 
εταιρίας marispolymers ή ισοδύναμου, μετά το πέρας της επεξεργασίας και 
εφόσον το δάπεδο είναι στεγνό. 
Ο χρωματισμός εφαρμόζεται σε όλη τη μάζα του σκυροδέματος.  
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, υλικά και μικροϋλικά 
επί τόπου,μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις και ανυψώσεις μετά των απαραιτήτων 
μηχανημάτων, σε οποιοδήποτε σημείο εντός του εργοταξίου σύμφωνα με την 
μελέτη,τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΕΞΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ  
           (Αριθμητικώς):  60,0 

  
 
 
Α.Τ. Δ.06 

 
ΝΑΟΙΚ Ν32.01.06.017392

 
Κατασκευή ειδικού έγχρωμου χυτού επεξεργασμένου δαπέδου από 
‘χτυπητό’ αρχιτεκτονικό σκυρόδεμα,  8 εκ

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1 
 

 
Κατασκευή δαπέδου από έγχρωμο σκυρόδεμα, ελάχιστης κατηγορίας αντοχής 
C30/37, ενισχυμένου με ίνες πολυπροπυλενίου, ενδεικτικού τύπου 
ArteviaStoneτης εταιρίας Lafarge ή ισοδύναμου,βιομηχανικά παραγόμενου 
(αποκλειόμενης της παραγωγής επί τόπου του έργου), με εμφανήθραυστάφυσικά 
αδρανή μέγιστου κόκκου 16/ 10 mm, με υποχρέωση κατασκευής δειγμάτων 
διαφόρων χρωματισμών μάζας και τύπων αδρανών προς έγκριση από τους 
μελετητές και την Επίβλεψη. Το τελικό επιλεγμένο δείγμα θα κατασκευαστεί σε 
επιφάνεια  τουλάχιστον  3,00 m2, σε θέση που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. 
Το δείγμα αυτό θα παραμείνει μέχρι το πέρας του έργου, ως οδηγός αναφοράς 
και όλες οι σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται με αυτό.Το δάπεδο επιστρώνεται 
επί υφιστάμενης υποβάσεως από σκυρόδεμα. 
 
 
Περιλαμβάνονται:   
α) Παραγωγή, μεταφορά (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009), και διάστρωση 
(ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00:2009) έγχρωμου σκυροδέματος,ελάχιστης 
κατηγορίας C30/37, ενισχυμένου με ίνες πολυπροπυλενίου, μέσου τελικού 
πάχους 12cm. Στις θέσεις επαφής με άλλα υλικά (τοιχία, κράσπεδα, φρεάτια, 
κολώνες) δημιουργείται αρμός απομόνωσης πάχους 0,5 εκ με χρήση κατάλληλου 
τύπου αφρολέξ, ενδεικτικού τύπου isofoamif, της εταιρείας masterplast ή 
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ισοδύναμου. Οι εσωτερικές γωνίες (φρεάτια, κολώνες) θα ενισχύονται με πλέγμα 
(Τ131) τοποθετημένο κάθετα στην προέκταση της γωνίας.  
γ) Λείανση, δόνηση και επιπέδωση της επιφάνειας με χειροκίνητα και 
μηχανοκίνητα μέσα (δονητικός πήχης, μύστρες, ελικόπτερα κ.α.). Χρήση ειδικού 
αναστολέα εξάτμισης (evaporationretarder) για την επίτευξη καλύτερου 
φινιρίσματος. 
δ) Ψεκασμός της επιφάνειας με ειδική αντιεξατμιστική μεμβράνη για την 
συντήρηση του δαπέδου (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00:2009)ενδεικτικού τύπου 
AntisolS της εταιρίας Sika ή ισοδύναμου. 
ε) Διαμήκης αρμοί θα έχουνπροδιαμορφωθεί πριν την σκυροδέτηση με την 
τοποθέτηση άλλου υλικού (π.χ. μαρμάρου Θάσου πλάτους 2cm, σε όλοτο βάθος 
του δαπέδου). Εγκάρσιοι αρμοί θα διαμορφωθούν εκ των υστέρων, με 
αδιατάρακτη κοπή, σε ελάχιστο βάθος 4 cmκαι με ελάχιστο πάχος 3mm, ανά 3,6 
μέτρα το μέγιστο. Σε κάθε περίπτωση όμως η μεταξύ τους απόσταση, δεν πρέπει 
να είναι πάνω από 50% μεγαλύτερη από το πλάτος του δαπέδου που προκύπτει 
από τους διαμήκης αρμούς. 
ζ)Μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος γίνεται επεξεργασία της επιφάνειας με 
ειδικά μηχανήματα που φέρουν ειδικά μέσα με οδοντωτές κεφαλές για το 
χτύπημα – «θραπινάρισμα»τηςεπιφάνειαςγια την επίτευξη του επιθυμητού 
αποτελέσματος. 
η) Επάλειψη με ακρυλικό σφραγιστικόυλικό,ενδεικτικού τύπου mariseal 760 της 
εταιρίας marispolymers ή ισοδύναμου, μετά το πέρας της επεξεργασίας και 
εφόσον το δάπεδο είναι στεγνό. 
Ο χρωματισμός εφαρμόζεται σε όλη τη μάζα του σκυροδέματος.  
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, υλικά και μικροϋλικά 
επί τόπου,μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις και ανυψώσεις μετά των απαραιτήτων 
μηχανημάτων, σε οποιοδήποτε σημείο εντός του εργοταξίου σύμφωνα με την 
μελέτη,τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΠΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ  
           (Αριθμητικώς):  50,0 

 
 
 
 
Α.Τ. Δ.07 
 
74.20.01 Γλυφές μεμονωμένες (εργαλείου) επί μαρμάρων 15 x 15 mm 

 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7419  

 
 

Διαμόρφωση μεμονωμένης γλυφής (εργαλείου) σε οποιοδήποτε μάρμαρο.  
Περιλαμβάνεται η εργασία χάραξης, κατεργασίας και λείανσης.  
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)  
 

 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΕΠΤΑ   ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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           (Αριθμητικώς):  7,50 
 

 
 
 
Α.Τ. Δ.08 
 
 
74.23 Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο  
 

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7416 
 

Επεξεργασία της επιφάνειας του μαρμάρου με μηχανικά μέσα ή εργαλεία και 
ηλεκτροεργλεί χειρός, για την απόκτηση αδρής επιφάνειας (π.χ. σκαπιτσάρισμα) 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας (m2) 
 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΠΕΝΤΕ   ΕΥΡΩ   
           (Αριθμητικώς):  5,00 

 
 
 
Α.Τ. Δ.09 
 
 
 
74.30.13 Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου 
 

Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού,  
πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7461  
 
 

 

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου τύπου Διδύμων, δύο 
αποχρώσεων, δαστάσεων 50χ100 cmκαι 20χ100 cm, ορθογωνισμένες, 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, λειότριψης, στρώσης, 
αρμολογήματος και καθαρισμού . 
Η τελική επιφάνεια των πλακών θα είναι δύο η τριών επεξεργασιών (ματ, 
χτυηπητό, αντικέ ή άλλο) , η οποία θα αποφασισθεί με παροχή δειγμάτων από 
τον  Ανάδοχο. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 

 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):ΕΚΑΤΟ  ΕΥΡΩ   
           (Αριθμητικώς):  100,00 
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Α.Τ. Δ.10 
 
 
ΝΑΟΙΚ 
Ν78.96.2 
 Επιστρώσεις μεμαρμαρόλιθους 0,10χ0,10χ0,06 μ  2 αποχρώσεων 

ανάλογων με των μαρμάρινων πλακών,  διαφόρων επεξεργασιών 
 
  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7452  
 

Επιστρώσεις δαπέδων με μαρμαρόλιθους τύπου Διδύμων, διαστάσεων 
10x10x6cm, οποιουδήποτε σχεδίου, χρώματος και υφής, σύμφωνα με την 
μελέτη. 
 
Περιλαμβάνεται η έδραση σε υφιστάμενο σκυρόδεμα, είτε με εφαρμογή στρώσης 
τσιμεντοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου, είτε μεαπίσωση και συμπύκνωση 
υποστρώματος με δονητή καθώς και η  αρμολόγηση με ψιλή θραυστή άμμο εν 
ξηρώ, ή με κονίαμα των 450 kg τσιμέντου. 
 

Πλήρως περαιωμένη εργασία τοποθέτησης, με τα απαιτούμενα υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου.  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΕΒΔΟΜΉΝΤΑ  ΕΥΡΩ   
           (Αριθμητικώς):  70,00 
  

 
 
 
Α.Τ. Δ.11 
 
 
ΝΑ74.30.13
 Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου 
 

Κατασκευή λωρίδων - οδηγών όδευσης τυφλών  από μάρμαρινες πλάκες 
διαμορφωμένες 40χ40χ3
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7461  
 
 

 

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου τύπου Διδύμων, 
ορθογωνισμένες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 
"Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".  Οι πλάκες θα φέρουν επεξεργασία της 
επιφανείας τους με δημιουργία γλυφών διαφόρων σχημάτων για την σήμανση 
της Οδευσης ατόμων με προβλήματα όρασης. 
 

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, λειότριψης, στρώσης, 
αρμολογήματος και καθαρισμού  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
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ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΕΒΔΟΜΉΝΤΑ  ΕΥΡΩ   
           (Αριθμητικώς):  70,00 

 
 
 
Α.Τ. Δ.12 
 
 
75.61.04 Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 2,00 m 
 

Oρθομαρμαρώσεις από μάρμαρο σκληρό πάχους 3 cm 
 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7564 

 
 

Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου ομοίου με των επιστρώσεων, μήκους 
έως 2,00 m επί τοίχων κατακορύφων ή κεκλιμένων οιουδήποτε ύψους, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-04-00 "Επένδυση τοίχων με πλάκες 
μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων".  
 

Μάρμαρο σχιστό και υλικά λειοτρίψεως, επιστρώσεως (τσιμεντοκονίαμα και 
γυψοκονίαμα) και αρμολογήματος επί τόπου, ικριώματα και εργασίες κοπής, 
λειοτρίψεως, αποξέσεως επιχρισμάτων, προσεγγίσεως, τοποθετήσεως με 
τσιμεντοκονίαμα, εγχύσεως υδαρούς τσιμεντοκονιάματος μέχρι τελείας 
πληρώσεως των κενών, αρμολογήματος και καθαρισμού. Συμπεριλαμβάνονται οι 
εμφανείς ή αφανείς μεταλλικοί σύνδεσμοι από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας  
 

 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΟΓΔΟΝΤΑ  ΕΥΡΩ   
           (Αριθμητικώς):  80,00 

 
 
 
Α.Τ. Δ.13 
 
 
ΝΑΟΙΚ 75.76.02     ΟΙΚ- 61.05 ΟΙΚ 77.20.03 ΟΙΚ 77.20.04 
 

Πάγκοι από μάρμαρο τύπου Διδύμων, πάχους 3 cm, και μεταλλικός 
σκελετός στερέωσης 

 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7577  
 

Πάγκοι πάχους 3cm εκ μαρμάρου προελεύσεως Διδύμων, επεξεργασίας ‘αντικέ’ 
ήτοι μάρμαρο σχιστό επί τόπου και εργασία κοπής, μορφώσεως, λειοτρίψεως και 
τοποθετήσεως. Ο μεταλλικός σκελετός στήριξης αποτελείται από κατάλληλες 
σιδηρές διατομές, που σχηματίζουν πλαίσια ορθοστατών, κοχλιωμένα επί του 
εδάφους, διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της 
Επίβλεψης. 
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Περιλαμβάνεται η πλήρης επεξεργασία της μαρμάρινης επιφάνειας και των 
μουρέλων αυτής, με μπιζουτάρισμα των ακμών, η στερέωση του πάγκου επί της 
μεταλλικής υπόβασης, καθώς και ο σκελετός τοποθέτησης/στερέωσης πλήρως 
περαιωμένος. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 
 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ   
           (Αριθμητικώς):  150,00 

 
 
 
Α.Τ. Δ.14 

 
 

75.80 Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από μάρμαρο τύπου Διδύμων με 
επεξεργασία  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7578  
 

 Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από μάρμαρο προελεύσεως Διδύμων Α΄ 
ποιότητας, πάχους 3 cm, με γούρνες, πλάτους έως 60 cm, και οποιουδήποτε 
μήκους, σχήματος και γλυπτής διακόσμησης (καμπύλες ακμές, εργαλεία κ.λπ.), 
συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου, σύμφωνα με τις κατασκευαστικές 
λεπτομέρειες της αρχιτεκτονικής μελέτης. 

 

Περιλαμβάνεται η κατάλληλη προετοιμασία υποδοχής των μαρμαρίνων μελών, ή 
λειότριψη, ή στίλβωση (νερόλουστρο) με υλικό Α΄ ποιότητας, και οι απαιτούμενες 
αφανείς γαλβανισμένες μεταλλικές συνδέσεις ή στηρίξεις (μεταλλικά φουρούσια 
διατομής L 30x30x3 mm) που πακτώνονται στην τοιχοποιΐα. 
 

Περιλαμβάνεται επίσης η κοπή των μαρμαρίνων πλακών του πάγκου σε 
οποιοδήποτε σχήμα (ευθύγραμμο ή καμπύλο), η δημιουργία ανοίγματος για την 
υποδοχή της γούρνας τύπου ovalux (ελλειψοειδές ή κυκλικό τμήμα κ.λπ.), η 
τοποθέτηση περιμετρικά στον πάγκο μαρμάρινης ποδιάς (κρέμαση) πάχους 2 
cm, με ή χωρίς εργαλεία, σύμφωνα με την μελέτη, και η στεγανοποίηση του 
πάγκου με κατάλληλα υλικά. 
 

Επισημαίνεται  ότι η καμπύλη η ευθύγραμμη διαμόρφωση του πάγκου, θα 
προκύψει από ενιαίο κομμάτι μαρμάρου. 
 

Πλήρως περαιωμένη εργασία κοπής, διαμόρφωσης, τοποθέτησης, στερέωσης, 
στεγανοποίησης του πάγκου, επεξεργασίας της επιφάνειας, υλικά και μικροϋλικά 
επί τόπου (σφραγίσεως αρμών, συνδέσεως κ.λπ.), σύμφωνα με τις 
κατασκευαστικές λεπτομέρειες της μελέτης. 
 

Tιμή ανά τρέχον μέτρο πάγκου (μμ) πλήρως τοποθετημένου. 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΕΥΡΩ   
           (Αριθμητικώς):  130,00 
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 Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
 

 
 

 
 Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚέχουν εφαρμογή οι 

ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 

(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), 
στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση 
-ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν 
απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν 
θερμώ γαλβανισμένα, 

- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας 
(νεοπρένιο, EPDMκλπ),  

- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 
 
(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών 

στοιχείων των άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας 
γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή 
αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας 
και παλαιάς κατασκευής. 

 
 

 
Α.Τ. Ε.01 
 
 
 
50.15.01 Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής 
 προέλευσης 

 
 

Πετάσματα συμπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm 

 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713 
 

Προδιαμορφωμένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής, τυποποιημένα, 
βιομηχανικής προέλευσης, ύψους έως 2,20 m, πλήρη με τις πόρτες και τα πάσης 
φύσεως εξαρτήματα συναρμολόγησης και στερέωσης, της εγκρίσεως της 
Υπηρεσίας μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από 
φάκελο τεχνικών στοιχείων. 

Eλάχιστες απαιτήσεις:  

-  ανθεκτικότητα στην υγρασία και την βαρειά χρήση  
- δυνατότητα καθαρισμού με συνήθη απορρυπαντικά.  
-  περιμετρική κορνίζα αλουμινίου διαστάσεων τουλάχιστον 50x30 mm, με 

επίστρωση πολυεστερικής ρητίνης, γαι την εξασφάλιση επαρκούς ακαμψίας 
-  στοιχεία συναρμολόγησης από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304, με 

επικάλυψη πολυεστερικής ρητίνης   
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-  δυνατότητα στερέωσης του σκελετού των πετασμάτων, μέσω κοχλιωτών 
συστημάτων, ώστε να δημιουργείται κενό από το δάπεδο της τάξης των 150 
mm 

-  περιστρεφόμενες κλειδαριές με την ένδειξη (vacant/engaged), με τα 
απαιτούμενα είδη κιγκαλερίας 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών και εξαρτημάτων επί 
τόπου του έργου και η συναρμολόγηση και στερέωση σύμφωνα με τις οδηγίες 
του προμηθευτή.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πετάσματος 
 
 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ 
(Αριθμητικώς):  170,00 
  
 
 

Α.Τ. Ε.02 
 

 
56.21 Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617 
 

 Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και 
πλάτους 90 cm περίπου, που περιλαμβάνει:  

 

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

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

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

  

 Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, 
επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά &μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα 
με την μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια. 

 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης  
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ 
(Αριθμητικώς):  25,00 

 
 
 
Α.Τ. Ε.03 
 
 
56.23 Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1 
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 Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από 
νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή 
φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC 
πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και 
κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 
"Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 
 

 Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα 
 Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm 
 Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες 

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

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

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

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

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

 

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα,  
 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας όψης  
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΔΙΑΚΟΣΙΑ   ΕΥΡΩ 
(Αριθμητικώς):  200,00 

 
 
 
Α.Τ. Ε.04 
 
 
56.24 Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1 
 

 Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα, μή τυποποιημένα, με βάθος 35 cm, με 
"κουτιά" από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με 
μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από 
ταινίες PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες 
ξυλόβιδες,  κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα", με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

 

 Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα 
 Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm 
 Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες 

επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 
18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC 
πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές.  
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 Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, 
εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με 
περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.  

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

 

Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισμός τιμολογείται ιδιαίτερα,  
 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης  
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ    ΕΥΡΩ 
(Αριθμητικώς):  160,00 

 
 
 
Α.Τ. Ε.05 
 
 
 
56.25 Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1 
 

 Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από 
νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή 
φορμάικα, πάχους 1 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινία PVC 
πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και  
κατάλληλες εντορμίες σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 
"Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 
 Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα 
 Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από χαρτοφορμάϊκα ή 

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

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

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

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

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

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

 

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα,  
 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης  
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ   ΕΥΡΩ 
(Αριθμητικώς):  140,00 
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Α.Τ. Ε.06 
 
 
61.05  Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 

160 mm 
 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104 
 

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

 

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

 

 Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.  
 

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής 
 

  
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
           (Αριθμητικώς):  2,40 
 

  
 
 
Α.Τ. Ε.07 
 
 
 

61.06  Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς 
>160 mm 

 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104 
 

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

  

 Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.  
 

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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           (Αριθμητικώς):  2,50 
 
 
 
 
 
 
 

Α.Τ. Ε.08 
 
 
 
 
 
 

61.29 Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118 
  

 Κατασκευή μεταλλικού σκελετού ή μεταλλικού δικτυώματος επιστέγασης, 
οποιουδήποτε ανοίγματος, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια, σε 
υπαρχουσα υποδομή, από απλές ή σύνθετες διατομές (προφίλ) από χάλυβα 
ποιότητας S235J, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με 
οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης, στήριξης, πάκτωσης κ.λπ., με 
ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρως ολοκληρωμένη εργασία, 
συναρμολόγησης, ανύψωσης, στερέωσης και υλικά και μικροϋλικά όπως κοχλίες, 
πλάκες εδράσεως, κομβοελάσματα κορυφής κ.λπ.  

 

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποθετημένου μορφοσίδηρου. 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ 

           (Αριθμητικώς):  3,00 
 
 
 

Α.Τ. Ε.09 
 
 
61.30 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 
  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118 
 

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

 

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
           (Αριθμητικώς):  2,8 

  
 
 
Α.Τ. Ε.10 
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61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118 
 

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

 

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
           (Αριθμητικώς):  2,5 

 
 
 
 

 
Α.Τ. Ε.11 
 
 
64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών 
 

  Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6402 
 

 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) 
 

 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
           (Αριθμητικώς):  4,70 

 
 
 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 

α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι:  

- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,  
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,  
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%.  

β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:  

- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm,  
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm 
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm. 
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γ)  Τoελάχιστoπάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm. 

δ)  Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα 
ακόλουθα (εργασία και υλικά): 

δ1)  Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς 
την αξία των υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ργτά ότι 
περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους.. 

δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη 
λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με 
τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm,  

δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDMκλπ), καθώς 
και όλα τα αποτούμεναμικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης 
του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της 
υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και 
θερμομόνωσης. 

δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) 
στις ψευτόκασες ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση. 

δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, 
εκτός άν ρητά αναφέρεται στο άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα . 

ε)  Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους 
αντιστοιχεί, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή 
του άρθρου ΟΙΚ 65.44. 

 
 
 
 

Α.Τ. Ε.12 
 
 
65.05 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502 
  

Θύρες συμπαγείς σπό θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, μονόφυλλες, 
ανοιγόμενες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 

 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
  

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ  
           (Αριθμητικώς):  155,00 

 
 
 
Α.Τ. Ε.13 
 
 
 
ΝΑ65.18.02 Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα, ανασυρόμενα, με ή χωρίς φεγγίτη 

  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6529 
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 Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα με ή χωρίς φεγγίτη, ανασυρόμενα με ειδικό 
μηχανισμό σταθεροποίησης, οιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού 
πλαισίου φύλλων, ποδιάς και φεγγίτη και επιφάνειας εξωτερικού πλαίσιου μέχρι 
10 m2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα 
Αλουμινίου". 

 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
  

 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ  
           (Αριθμητικώς):  155,00 
 

 
 
Α.Τ. Ε.14 
 
 
ΝΑ65.20.01 Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο  
   Σύστημα υαλοπετασμάτων με καπάκι μεταξύ των υαλοπινάκων 

 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501  
 

 
Σύστημα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο, με σταθερά 
και προβαλλόμενα προς τα έξω υαλοστάσια, τύπου Alumil Μ7, standard ή 
ισοδυνάμου, πλήρως κατασκευασμένο  και τοποθετημένο, της εγκρίσεως της 
Υπηρεσίας μετά από πρόταση του Αναδόχου συνοδευόμενη με τεχνικά φυλλάδια 
του προμηθευτή, προς εγκατάσταση σε υπάρχουσα υποδομή, οποιασδήποτε 
μορφής και διάταξης των μεταλλικών μερών της κατασκευής, με εμφανή ή μή 
διάταξη υποδοχής διπλών υαλοπινάκων, με ηλεκτροστατική βαφή σε 
οποιαδήποτε ειδική απόχρωση και υφή (sable  ή ανοδίωση) (κατά RAL), 
σύμφωνα με επιλογή του  μελετητή και της Επίβλεψης. 
 
 
Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα 
σχέδια της μελέτης και τις εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του 
έργου και σε οποιαδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται τα προβαλλόμενα παράθυρα όπως αυτά εμφανίζονται 
στα σχέδια της μελέτης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες : προμήθεια 
όλων των κατάλληλων υλικών και μικρο-υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτηση, 
στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρμών κλπ, προμήθεια και 
τοποθέτηση μηχανισμών στερέωσης και γενικώς παράδοση του παραθύρου σε 
άρτια και άψογη λειτουργία και εμφάνιση. 
Συμπεριλαμβάνονται οι μηχανισμοί λειτουργίας και ασφαλείας, και ο τυχόν 
απαιτούμενος πρόσθετος σκελετός σταθεροποίησης του συστήματος (σύμφωνα 
με την μελέτη εφαρμογής που θα συνταχθεί από τον προμηθευτή του 
συστήματος), τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες ανεμοστεγανότητας και 
υδατοστεγανότητας και η διάταξη εντόνωσης των υδρατμών (στο εσωτερικό του 
υαλοπετάσματος). 
 
Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου και απαιτούμενος εξοπλισμός και μέσα. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας 
 
 

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

 
 
 

Α.Τ. Ε.15  
 
ΝΑ65.60  Κατασκευές πάσης φύσεως από στραντζαριστά φύλλα αλουμινίου. 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6542 
 

Κατασκευές από στραντζαριστά φύλλα αλουμινίου, πάχους έως 2,0 mm, πάσης 
φύσεως και μορφής, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, πλήρως 
τοποθετημένες και στερεωμένες με οποιονδήποτε τρόπο επί της υποκείμενης 
επιφανείας. 
 
Η ηλεκτροστατική βαφή σε οποιαδήποτε ειδική απόχρωση και υφή (sable) (κατά 
RAL), σύμφωνα με επιλογή του  μελετητή και της Επίβλεψης και τυχόν 
μεταλλικός σκελετός στήριξης περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο κατασκευής (kg), με αναλυτική επιμέτρηση των διατομών 
του αλουμινίου.   

  

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):ΕΝΝΕΑ  ΕΥΡΩ  
           (Αριθμητικώς):  9,00 

 
 
 
Α.Τ. Ε.16 
 
ΝΑ 72.60 Επιστέγαση με φύλλα αλουμινίου 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401 
 

Επιστέγαση με φύλλα αλουμινίου πάχους 4mm, τύπου AlumilBond με λεία 
επιφάνεια, προβαμμένα με βαφή πολυεστερικής βάσεως, σε υπάρχουσα 
υποδομή, σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες της μελέτης. 
Περιλαμβάνονται η προετοιμασία της διεπιφάνειας εφαρμογής και ο επιμελής 
καθαρισμός της, η τοποθέτηση και στερέωση των φύλλων σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή, στην υπάρχουσα υποδομή από μέταλλο  και  τα  
απαιτούμενα ειδικά τεμάχια από αλουμίνιο της ιδίας ποιότητας.  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας  

 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ  
           (Αριθμητικώς):  35,00 
 
 
 
 

Α.Τ. Ε.17  
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72.65 Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα 
με πλήρωση πολυουρεθάνης 

 

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΣΑΡΑΝΤΑ  ΕΥΡΩ  
           (Αριθμητικώς):  40,00 

 
 
 
Α.Τ. Ε.18 
 
 
72.80 Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231 
 

Πετάσματαπλαγιοκάλυψης (πάνελς) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισμένη 
λαμαρίνα προβαμμένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή, (στην 
εσωτερική και εξωτερική πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από 
αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), με τις προβλεπόμενες από την 
μελέτη απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής.  
 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών 
τεμαχίων επί τοπου του έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός 
και  ικριώματα και εργασία  τοποθέτησης και στερέωση στον υπάρχοντα 
σκελετό με αυτοκοχλιούμενους συνδέσμους υψηλής αντοχής.   
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΣΑΡΑΝΤΑ  ΕΥΡΩ  
           (Αριθμητικώς):  40,00 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ    ΜΕΛΕΤΗΣ                                                                                                
 

133 

Α.Τ. Ε.19 
 
ΝΑ76.27.04
 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες 
 

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 28 mm, (κρύσταλλο laminated 3 
mm+3mm, κενό 16 mm, κρύσταλλο laminated 3mm + 3 mm)  
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2 
 

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή 
πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού 
φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως 
τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη 
εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ  
           (Αριθμητικώς):  80,00 

 
 
 

 
ΑΤ. Ε.20 
 
 
ΝΑ ΟΙΚ-76.02.03
 Καθρέπτες πάχους 5,00mm σε ανοξείδωτο πλαίσιο 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7609.1 
 

Καθρέπτες τοίχου πάχους 5χλστ από κρύσταλλο ευρωπαϊκής προέλευσης 
με πλήρη σχετική επεξεργασία  (επαργύρωση, βερνίκωμα προστασίας 
επαργύρωσης κλπ) σε ανοξείδωτο πλαίσιο, επί φύλλου κόντρα πλακέ 
θαλάσσης, δηλαδή καθρέπτες, κόντρα πλακέ θαλάσσης, υλικά και 
μικροϋλικά πλαισίου και στερέωσης επί τόπου του έργου και κάθε σχετική 
εργασία πλήρους τοποθέτησης σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις 
οδηγίες της Επίβλεψης. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ  
           (Αριθμητικώς):  90,00 
 

 
  

ΑΤ. Ε.21 
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76.35.02 Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit 
 

Mονόφυλλες από κρύσταλλο πάχους 10,0 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7626.2  
 

Yαλόθυρες ασφαλείας από κρύσταλλο τύπου SECURIT, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-08-09-00 "Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας", με τους 
μεντεσέδες, τους μηχανισμούς, το κλείθρο, την σούστα δαπέδου, τις χειρολαβές 
και λοιπά εξαρτήματα από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο και την εργασία πλήρους 
κατασκευής και τοποθέτησης, 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ  
           (Αριθμητικώς):  250,00 
 

 
 
ΑΤ. Ε.22 
 
 
 
ΑΤΗΕ Μ\8168
 Ειδικός εξοπλισμός χώρου υγιεινής  
 (συγκρότημα προθαλάμου και 2 WC) 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ18 
 

Ειδικός εξοπλισμός χώρου υγιεινής (συγκρότημα προθαλάμου νιπτήρων και 2 
WC) που περιλαμβάνει μεταλλικά ανοξείδωταστοιχεία εξοπλισμού, 1 
πετσετοθήκη , 2 δοχεία σάπωνα και ένα καλάθι απορριμάτων για τον 
προθάλαμο, 2 χαρτοθήκες, 2 καλάθια απορριμάτων, 2 πιγκάλ και 2 άγκιστρα για 
τα 2 WC, όλα κατάλληλα στερεωμένα στις κατακόρυφες επιφάνειες. 
Ολος ο εξοπλισμός αποτελείται από ανοξείδωτο ατσάλι.              
                     

 Τιμή ανά σετ (σετ) 
 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ  ΕΥΡΩ  
           (Αριθμητικώς):  700,00 
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ΣΤ.  ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 
 

 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι 
ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)   Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα 

απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση 
πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, 
φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή 
ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη 
κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων 
νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 

 

β)  Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια 
κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν 
προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι 
καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   

 

γ)  Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την 
εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή 
εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν 
προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  

 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως 
του Υλικού (MSDS: MaterialSafetyDataSheet) του προμηθευτού του. Το 
προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με 
μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις 
τιμές μονάδας.  

 
 
 
 
 
Α.Τ.      ΣΤ.01 
 

   Αριθμητικά:  

Δ-3 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4110) 
 

 

Προεπάλειψηανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο 
ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε 
υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε 
απόσταση,  
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 η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),  

 ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και 
χειρωνακτική υποβοήθηση, 

 η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με 
αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal),  

 η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  

 η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή 
προμήθειας και μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ 
 Αριθμητικά:   1,10Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

 
 

 
Α.Τ.      ΣΤ.02 

 
 
Δ-4 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4120) 
 

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας 
μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή 
άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή 
της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε 
απόσταση,  

 η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με 
μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, 

 η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με 
αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal) καιη επαναθέρμανση του διαλύματος πριν 
από τη διάχυση (όταν απαιτείται). 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ 
 Αριθμητικά:     0,42 
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Α.Τ.      ΣΤ.03 
  Αριθμητικά:  

 

Δ-5.1 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 M 
 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4321Β) 
 
 
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την 
έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40,σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού 
τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".  
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 
ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  

 η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 

 η σταλία των μεταφορικών μέσων 

 η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να 
προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

 η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων 
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος 
της, ως εξής: 

 
 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΟΚΤΩ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ  ΕΞΗΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ 
 Αριθμητικά:     8,60   
 

 

 Ολογράφως:  

Α.Τ.      ΣΤ.04 
  Αριθμητικά:  

 

Δ-8.1 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 
0,05 M ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4521Β) 

 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από 
την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20,σύμφωνα με 
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την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού 
τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".  
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

 η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 
ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  

 η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 

 η σταλία των μεταφορικών μέσων 

 η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να 
προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

 η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων 
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος 
της και τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής: 
 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ 
 Αριθμητικά:     9,10  
 

 

 
Α.Τ.      ΣΤ.05 
 
 
77.20.03 Αντισκωριακές βαφές 

 
Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με 
βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 
 
Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της 
επιφανείας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή 
προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".  
Εφαρμογή υλικού ,ε πυριτικό ψευδάργυρο ως βασικό φορέα του συστήματος 
προστασίας και ειδικά ανόργανα αντιδιαβρωτικά και αντισκωριακά πιγμέντα, 
όπως είναι ό ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO), το 
φωσφορικό άλας ψευδαργύρου (Zincphosphate), το οξείδιο του Αιματίτη (ΜΙΟ) σε 
ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού υμένα τα 50 μικρά..  
 
 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΔΥΟ ΕΥΡΩ  
           (Αριθμητικώς):  2,00 
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Α.Τ.      ΣΤ.06 

 
 

77.20.04 Αντισκωριακές βαφές 
Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού 
τελικού χρώματος δύο συστατικών  

 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 
 
Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της 
επιφανείας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή 
προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".  
 

Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού 
χρώματος δύο συστατικών  
 

Εφαρμογή του υλικού επί κατάλληλα επεξεργασμένων μεταλλικών επιφανειών, 
με αντιδιαβρωτικά υποστρώματα δύο συστατικών, σε δύο ή περισσότερες 
στρώσεις συνολικού πάχους ξηρού υμένα τελικού χρώματος τα 100 μικρά 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
           (Αριθμητικώς):  2,40 
 

 
 

 
Α.Τ.      ΣΤ.07 

 
 

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

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735  
 
 

Ακρυλικό μικρομοριακόή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών 
(αστάρι) επί μή μεταλλικών επιφανειών (π.χ. νέα και παλαιά επιχρίσματα, 
σκυρόδεμα, οπτόπλινθοι, γυψοσανίδες, και μοριoσανίδες). Υλικό με βάση 
υδατοδιαλυτέςμικρομοριακές ακρυλικές ρητίνες ή ρητίνες σιλικονούχου βάσεως 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, προετοιμασία επιφανειών, πρώτη 
στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο μετά την πρώτη στρώση και 
δεύτερη στρώση. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ  
           (Αριθμητικώς):  3,00 
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Α.Τ.      ΣΤ.08 
 
 
 

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

Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1  
 

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ  
           (Αριθμητικώς):  11,00 

  
 
 
 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 78 έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 
 
Οι επιφάνειες των ειδικών καλύψεων (ψευδοροφές διαφόρων τύπων κλπ) 
επιμετρώνται με βάση το εξωτερικό τους περίγραμμα, χωρίς να αφαιρούνται οι 
οπές και αποτμήσεις που γίνονται για την τοποθέτηση φωτιστικών ή την διέλευση 
λοιπών κατασκευαστικών στοιχείων και εξαρτημάτων εγκαταστάσεων, όταν η 
επιφάνεια κάθε οπής ή απότμησης  είναι έως 0,50 m2. 
 
Τυχόν μεγαλύτερες οπές ή αποτμήσεις θα αφαιρούνται. 
 
 

 
Α.Τ.      ΣΤ.09 
 
 
 
78.05.04 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 

 
Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με 
σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, 
εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός 
τιμολογείται ιδιαιτέρως).  
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Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως.  
 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου 
φύλλου μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 
προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
           (Αριθμητικώς):  13,80 

 
 
 
Α.Τ.      ΣΤ.10 
 
 
78.10.02 Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

 
 

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

 
 
 
 
Α.Τ.      ΣΤ.11 
 
78.34  Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 

Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιμες 
κοινές ή ανθυγρές ή πυράντοχες λείες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, 
οποποιωνδήποτεδαστάσεων σε κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό 
ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε 
σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με 
γυψοσανίδες".  
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

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

β)  Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των 
πλακών και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, 
κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος  
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γ)  Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης 
της επιλογής της Υπηρεσίας. 

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων. 
 

 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ  
           (Αριθμητικώς):  20,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι 
ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους 
χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας 
ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται 
στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του 
υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  

(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις 
εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' 
ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η 
περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.    

(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο 
προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως 
του Υλικού (MSDS: MaterialSafetyDataSheet) του προμηθευτού του. Το 
προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με 
μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις 
τιμές μονάδας.  

 
 
 
Α.Τ.      ΣΤ.12 
 

 
78.91 Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας με γαλβανισμένη 

λαμαρίνα 
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231 

 Επένδυση κατακόρυφων επιφανειών – τοιχείων Στεγάστρου Σ2 με επίπεδη 
διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,50 mm, επί μεταλλικού σκελετού, και 
στερέωση αυτής με γαλβανισμένους κοχλιοφόρους ήλους στην περίπτωση 
ξυλίνου σκελετού, σε πυκνό κάνναβο σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια της 
μελέτης (υλικά και εργασία).  

 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α)  Η διαμόρφωση και τοποθέτηση του μεταλλικού σκελετού (περίπου 2,00 
kg/m2) από στραντζαριστές διατομές τύπου "U" και γωνιακά ελάσματα που 
στερεώνεται στην φέρουσα υποδομή με βλήτρα χημικού ή μηχανικού τύπου 
μέσω "οβάλ" οπών για διόρθωση της κατακορύφου του τοίχου (υλικά, μέσα, 
αναλώσιμα και εργασία)  

β)  Η τοποθέτηση επί του σκελετού πετασμάτων (πάνελς) από στραντζαρισμένα 
φύλλα γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 1,5 mm, με διάτρηση σε ποσοστό 
> 65% της επιφανείας, με ειδικό σχέδιο διάτρησης, σύμφωνα με τις 
κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τις οδηγίες της Επίβλεψης  (υλικά, μέσα, 
αναλώσιμα και εργασία).  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
           (Αριθμητικώς):  25,00 
  

 
Α.Τ.      ΣΤ.13 
 
 
79.11.03Μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο 
αλουμινίου, πάχους 0,08 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912  
 

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
06-01-01 "Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες". 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός 
της επιφάνειας εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η 
αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η 
θερμοκόλληση στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, 
καθώς και στις ακμές, γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις.   
 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας  
 

 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ  
           (Αριθμητικώς):  11,0 
  

 
 
Α.Τ.      ΣΤ.14 
 
 
79.16.01 Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά 
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Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm 
 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914 
 

Δημιουργία φράγματος υδρατμών με διάστρωση φύλλων συνθετικών υλικών, σε 
οποιαδήποτε θέση του έργου.  
 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 
 
 

  
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
           (Αριθμητικώς):  0,50 

 
 
 
Α.Τ.      ΣΤ.15 
 
 
79.21  Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης 

υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7921  

 
Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. 
 

Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί 
μέρους χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών. 
 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες 
ανάμιξης που καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις 
αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος. 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 
           (Αριθμητικώς):  1,20  

 
 
 
Α.Τ.      ΣΤ.16 

 
79.24 Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7923  
 
Προσθήκη ινών προπυλενίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-2, με σήμανση CE, σοο 
νωπό σκυρόδεμα, πριν από την διάστρωσή του (στην βαρέλα), για την αποφυγή 
και τον έλεγχο επιφανειακών ρηγματώσεων που οφείλονται στην πλαστική 
ξήρανση κατά το πρώιμο στάδιο της ενυδάτωσης. 
 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο ινών πολυπροπυλενίου (kg), με βάση τις αναλογίες 
ανάμιξης που καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις 
αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος. 
 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 
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           (Αριθμητικώς):  8,00 
 
 
 

Α.Τ.      ΣΤ.17 
 
 
79.55  Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934  
 

Θερμομόνωση - ηχομόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ με πλάκες 
ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm, πυκνότητας 80 kg/m3, με ή χωρίς στερέωση 
αυτών, ήτοι υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων". 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΔΩΔΕΚΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
           (Αριθμητικώς):  12,50 

 
 

  
Α.Τ.      ΣΤ.18 
 
ΝΑ79.80 Επίστρωση  εγχρώμων τσιμεντοπλακών με χρωματισμό και ψηφίδες 

αντίστοιχων του ειδικού έγχρωμου χυτού επεξεργασμένου  δαπέδου από 
σκυρόδεμα  ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΦΛΩΝ 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744  
 

Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, δωμάτων, πεζοδρομιών και πλατειών με 
τσιμεντόπλακες έγχρωμες, διαστάσεων 40 Χ 40 cm ή μεγαλύτερης και ειδικού 
σχεδίου γλυφών για τη σήμανση Οδευσης ατόμων με περιορισμένη ορατότητα. 
 
Οταν προβλέπεται η διαμόρφωση αρμών στην πλακόστρωση, η πλήρωσή τους 
θα γίνεται με τσιμεντοειδές υλικό, ανθεκτικό σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος, το οποίο θα εφαρμόζεται επιμελώς με σύριγγα αρμολόγησης, 
χωρίς υπερχειλίσεις στην επιφάνεια της πλάκας.  
 
Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την 
Μελέτη, με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία.  

 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
           (Αριθμητικώς):  25,00 
  

 
  

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων 
χώρων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01. 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των 
επιμέρους στοιχείων των καθιστικών, η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους 
στο εργοτάξιο, η συναρμολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή και τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, τα πάσης 
φύσεως υλικά που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη 
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μέτρων προστασίας των καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση 
διαφόρων άλλων εργασιών του έργου. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου καθιστικού, ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά τους, ως εξής: 

 
 
 
 
Α.Τ.      ΣΤ.19 
 
 

ΟΙΚ- 61.05  ΟΙΚ 77.20.03 ΟΙΚ 77.20.03 ΟΙΚ 77.20.04  
 

Μεταλλική πλάτη προκατασκευασμένων καθιστικών 150 cm 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104 
 
 

Μεταλλική πλάτη προκατασκευασμένων καθιστικών 150 cm, συνολικού ύψους 40-
45 εκ., αποτελούμενη από οριζόντια σιδηρή διατομή Φ 80χιλ , στερεωμένηεπί του 
ινοπλισμένου καθιστικού με σιδηρή γωνιά L 150χ120 χιλ με κατάλληλη κοχλίωση και 
σύνθετες κατακόρυφες στηρίξεις από λάμες 5χιλ., όλα επιχρωματισμένα. 
 
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται η πλήρης κατασκευή της πλάτης με κοπή, κόλληση, 
τάπωμα των άκρων των διατομών, τελική κατεργασία κολλήσεων και ελέυθερων 
άκρων, η κατάλληλη πρετοιμασία και επιχρωματισμός όλης της κατασκευής με 
εφαρμογή εποξειδικού αντισκωριακού υποστρώματος και τελικής βαφής, καθώς και 
η  πλήρης στερέωση / τοποθέτηση της πλάτης επί του καθιστικού, σύμφωνα με τις 
οδηγίες των μελετητών και της Επίβλεψης. 
   
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
           (Αριθμητικώς):  150,00 

Α.Τ.      ΣΤ.20 
 
 

NAOIK 32.01.07.01 ΟΙΚ 79.21  ΟΙΚ 79.24  ΟΙΚ- 61.05 
 
 Προκατασκευασμένο καθιστικό από έγχρωμο σκυρόδεμα με ψηφίδες 
 διαστάσεων 50χ50χ45 εκ. 
 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3212 
 

 

Προκατασκευασμένο καθιστικό τυπικών διαστάσεων 0.50x0.50x0.45m 
αποτελούμενο από  δύο τμήματα. Το ανώτερο  κατασκευάζεται  από έγχρωμο 
ινοπλισμένο σκυρόδεμα, σύστασης ανάλογης με αυτής  των επιστρώσεων, 
ελάχιστης κατηγορίας C30/37, με επιλεγμένα αδρανή, κατανεμημένα σε όλη τη μάζα 
του, με πάχος τοιχωμάτων 0.03m, Το κατώτερο τμήμα κατασκευάζεται και αυτό 
ινοπλισμένο, με ανάλογο πάχος αλλά με απλό σκυρόδεμα.  
Η επιφάνεια του ανώτερου αυτού τμήματος προβλέπεται «λειασμένη – polish». 
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Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή καλουπιού, το υλικό χύτευσης,  η 
επιφανειακή κατεργασία καθώς και η  πλήρης τοποθέτηση του καθιστικού. 
   
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ 
           (Αριθμητικώς):  130,00 

 
 
 
 
Α.Τ.      ΣΤ.21 
 
 

NAOIK 32.01.07.01 ΟΙΚ 79.21  ΟΙΚ 79.24  ΟΙΚ- 61.05 
 
 Προκατασκευασμένο καθιστικό από έγχρωμο σκυρόδεμα με ψηφίδες 
 διαστάσεων 150χ50χ45 εκ. 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3212 

 

Προκατασκευασμένο καθιστικό τυπικών διαστάσεων 1.50x0.50x0.45m 
αποτελούμενο από  δύο τμήματα. Το ανώτερο  κατασκευάζεται  από έγχρωμο 
ινοπλισμένο σκυρόδεμα, σύστασης ανάλογης με αυτού των επιστρώσεων, 
ελάχιστης κατηγορίας C30/37, με επιλεγμένα αδρανή, κατανεμημένα σε όλη τη μάζα 
του, με πάχος τοιχωμάτων 0.03m, Το κατώτερο τμήμα κατασκευάζεται και αυτό 
ινοπλισμένο, με ανάλογο πάχος αλλά με απλό σκυρόδεμα.  
Η επιφάνεια του ανώτερου αυτού τμήματος προβλέπεται «λειασμένη – polished».  
 
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή καλουπιού, το υλικό χύτευσης,  η 
επιφανειακή κατεργασία και η στερέωσή του, καθώς και η πλήρης τοποθέτηση / 
συναρμολόγηση περισσότερων μονάδων για την δημιουργία διπλών (3,00μ)  και 
τριπλών (4,50) καθιστικών. 
   
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ  ΕΥΡΩ 
           (Αριθμητικώς):  300,00 

Α.Τ.      ΣΤ.22 
 
 
NAOIK 32.01.07.01 ΟΙΚ 79.21  ΟΙΚ 79.24  ΟΙΚ- 61.05 
 
 Προκατασκευασμένη κρήνη από έγχρωμο σκυρόδεμα με ψηφίδες 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3212 
 
 

Προκατασκευασμένηκρήνη τυπικών διαστάσεων  βάσης 0.50x0.50 
mκατασκευασμένη   από δύο τμήματα, από έγχρωμο ινοπλισμένο σκυρόδεμα, 
σύστασης ανάλογης με αυτού των επιστρώσεων, ελάχιστης κατηγορίας C30/37, με 
επιλεγμένα αδρανή, κατανεμημένα σε όλη τη μάζα του, με πάχος τοιχωμάτων 
0.03m, Το κατώτερο τμήμα κατασκευάζεται και αυτό ινοπλισμένο, με ανάλογο 
πάχος αλλά με απλό σκυρόδεμα.  
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Η επιφάνεια του ανώτερου αυτού τμήματος προβλέπεται «λειασμένη – polished».  
 
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή καλουπιού, το υλικό χύτευσης,  η 
επιφανειακή κατεργασία καθώς και η πλήρης τοποθέτηση της κρήνης  και η ένταξη 
των η/μ εγκταστάσεων. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ 
           (Αριθμητικώς):  350,00 

 
 
 
 
Α.Τ.      ΣΤ.23 
 
 
ΝΠΡΣ - Β11.1  
 

 Μεταλλικός διάτρητος αναρτώμενος κάδος επί προκατασκευασμένης βάσης 
από έγχρωμο σκυρόδεμα με ψηφίδες 

 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5104 
 
 

Μεταλλικός διάτρητος κάδος αναρτωμένου τύπου, ορθογωνικής διατομής με 
καμπυλωμένες γωνίες, από λαμαρίνα πάχους 1 mm με διάτρητη επιφάνεια,  με 
καπάκι σε απόσταση για τη δημιουργία μεγάλης οπής για τη ρίψη των 
απορριμμάτων, περιστρεφόμενο,  και μεταλλικό στήριγμα στην πίσω πλευρά.  
Περιλαμβάνεται βάση από ινοπλισμένο χρωματιστό σκυρόδεμα 50χ50 cm, ομοίου 
τύπου με αυτό των καθιστικών. 
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, 
τυχόν προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση 
στις προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις 
οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοποθετημένων κάδων μέχρι την 
παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου. 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή καλουπιού, το υλικό χύτευσης και η 
επιφανειακή κατεργασία της βάσης. 
 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ 
           (Αριθμητικώς):  250 
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Α.Τ.      ΣΤ.24 
 
 
ΟΙΚ- 64.21.1   

 
Κατασκευή μεταλλικού ποδηλατοστάτη, ενδεικτικού τύπου 
LAPSETNIFO, J17841.   

 
Κωδ.αναθεώρησης ΟΙΚ 6421  100,00%  

 
Κατασκευή μεταλλικής στήριξης ποδηλάτου 8-13 θέσεων, ενδεικτικού τύπου 
LAPSET NIFO, J17841, διαστάσεων μήκους 3480χιλ, πλάτους 270 χιλ και ύψους 
280 χιλ. Αποτελείται από δύο χαλύβδινους, θερμογαλβανισμένους σωλήνες 
στρογγυλής διατομής, επιχρωμιωμένους και χρωματισμένους ηλεκτροστατικά,  που 
βιδώνονται επί εδάφους και αποτελούν τη βάση της κατασκευής.Επί αυτών 
στερεώνονται τέσσερα στρογγυλά μεταλλικά θερμογαλβανισμένα πλαίσια στήριξης 
από έλασμα πάχους 12 χιλ και μήκους 540 χιλ. έκαστο. 
 Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο  (τεμ)    
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ  ΕΥΡΩ 
           (Αριθμητικώς):  700 

 
 

 
 
Α.Τ. ΣΤ.25 
 
 
Α.6 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές ,χωρίς την προμήθεια 

του υλικού 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-1620 
 
 

 Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την 
συμπλήρωση παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, 
σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 ‘’Επένδυση πρανών-πλήρωση 
νησίδων με φυτική γη’’. 

 
 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των 

υλικών, η σταλία των αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της 
επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης της 
φυτικής γης ή/και του κηπευτικού χώματος και η συντήρησή τους μέχρι τη λήξη 
του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της 
επιθυμητής στάθμης και μορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα στο χρόνο 
συντήρησης), με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας 
φυτικών γαιών ή/και του κηπευτικού χώματος.  

 
 Η προμήθεια του κηπευτικού χώματος επιμετράτε ιδιαίτερα με βάση το 

άρθροΦ.17 του παρόντος Τιμολογίου  
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 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΔΥΟ ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς):  2,60 
 
 
 
 
Α.Τ. ΣΤ.26 
 
 
Α9.1 Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων βάθους 5-10cm 
 (σταλλακτηφόροι) υπογείου αρδευτικού δικτύου 
  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-2111 
 
 
 

 Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων βάθους 5-10cm 
(σταλλακτηφόροι), για υπόγεια τοποθέτηση αρδευτικού δικτύου σε χαλαρά, 
γαιώδη ή γαιώδη-ημιβραχώδη εδάφη. 
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ   
(Αριθμητικώς):  0,20 
 
 
 
 
Α.Τ. ΣΤ.27 
 
 
Α9.2 Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων βάθους 20-40cm 
 υπογείου αρδευτικού δικτύου 
  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-2111 
 
 

 Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων βάθους 20-40cm, για 
υπόγεια τοποθέτηση αρδευτικού δικτύου σε χαλαρά, γαιώδη ή γαιώδη-
ημιβραχώδη εδάφη. 
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΕΝΑ ΕΥΡΩ   
(Αριθμητικώς):  1,00 
 

 
 
 
 

Α.Τ. ΣΤ.28 
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Γ1 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση 
 χλοοτάπητα  
  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-1140 
 
 

 Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή 
κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση 
της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική 
μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση φυτών ή 
εγκατάσταση χλοοτάπητα.  

 
 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την 
πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 

 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ   
(Αριθμητικώς):  105,00 
 

 
 

Α.Τ. ΣΤ.29 
 
 
 
Γ2 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους 
  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-1620 
 
 

 Ενσωμάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως 
τύρφη, οργανοχουμικά, περλίτηςκλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, με 
οποιοδήποτε μέσο, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-
01.  

 
 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την 
πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. Η προμήθεια των βελτιωτικών εδάφους 
πληρώνεται ιδιαίτερα. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ   
(Αριθμητικώς):  5,00 

 
 
 
 
 
 

Α.Τ. ΣΤ.30 
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Ν.Γ5 Πλέγμα στήριξης για κεκλιμένες επιφάνειες 
  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-1140 
 
 

 Εφαρμογή τρισδιάστατου υδατοπερατού πλέγματος σε κεκλιμένη επιφάνεια, με 
κλίση έως και 100%, για τον οπλισμό της επιφάνειας εφαρμογής, χωρίς την 
προσθήκησκυροδέματος, την διατήρηση της υδατοπερατότητας και την 
αποτροπή διάβρωσης τουεδάφους. 

 Το τρισδιάστατο πλέγμα αποτελεί ένα καινοτόμο τρόπο ενίσχυσης 
καισυγκράτησης των πρανών σε έντονα κεκλιμένες επιφάνειες. Τα στοιχεία 
συνδέονται μεταξύ τους με συναρμογές ειδικού τύπου και εγκιβωτίζουν το 
έδαφοςήεδαφικά μίγματα προκειμένου η τελική επιφάνεια να φυτευθεί (σπορά, 
μικρόφυτα). 

 Το συνολικό βάθος εφαρμογής του πλέγματος και η διάταξη τωνστρώσεων, 
εξαρτάται από την χρήση, την κλίση και την σύσταση του εδάφους(αργιλώδες, 
πηλώδες, αμμώδες). 

 Ένα τετραγωνικό μέτρο (1m2) του συστήματος υδατοπερατού 
δαπέδουαποτελείται από: 

  
 

έδαφος 
 Στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι δαπάνες: 
 - Η ομαλοποίηση της επιφάνειας του κεκλιμένου εδάφους και η συμπίεση 

αυτούπριντην τοποθέτηση του τρισδιάστατου πλέγματος. 
 - Η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του τρισδιάστατου πλέγματος, τα 

στοιχεία του οποίου συνδέονται μεταξύ τους με συναρμογές ειδικού τύπου. 
 - Η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση εξειδικευμένων μεταλλικών 

αγκύριωναντιστήριξης. 
 - Η προμήθεια μεταφορά και πλήρωση των κενών του πλέγματος με έδαφος 

ήεδαφικό μείγμα 
 Toπλέγμα εφαρμόζεται σταδιακά από τα χαμηλότερα προς τα υψηλότερα σημεία, 

μετην συναρμογή των στοιχείων μεταξύ τους με τις ειδικές εγκοπές και την 
αγκύρωσή του στοέδαφος με εξειδικευμένα μεταλλικά στοιχεία. 

 Πριν την έναρξη τοποθέτησης του πλέγματος, προτείνεται η κατασκευή καναλιού 
απορροήςαπό αδρανή υλικά καθώς και η συνεχής διαβροχή και συμπίεση του 
υπεδάφους ώστε ναδιαμορφωθεί η επιθυμητή κλίση καθώς και να αποτραπεί 
καθίζηση του υπεδάφους. 

 Συνίσταται η άμεση εφαρμογή φύτευσης μετά τηνεγκατάστασή του. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):           ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
(Αριθμητικώς):          64,50 
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Α.Τ. ΣΤ.31 
 
 
Ν.Δ1.5.1 Δένδρα ειδικής κατηγορίας Ν.Δ5.1 
  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5210 
 
 

 Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων ειδικής κατηγορίας Ν.Δ5.1Ιπποκαστανιά – 
Aesculushippocastanum, όγκοςφυτοδ. 90lt., ύψος 3,00-3,50m, περίμετρος 
κορμού 18/20cm και Κουκουναριά – Pinuspinea, όγκοςφυτοδ. 90lt., ύψος 2,50-
3,00m, περίμετρος κορμού 18/20cmμε τις δαπάνες συσκευασίας, 
φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής 
αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, 
τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 
απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη 
φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο(τεμ.) 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ   
(Αριθμητικώς):  245,00 

 
 
 
 

Α.Τ. ΣΤ.32 
 
 
Ν.Δ1.5.2 Δένδρα ειδικής κατηγορίας Ν.Δ5.2 
  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5210 
 
 

 Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων ειδικής κατηγορίας Ν.Δ5.2 Κυπαρίσσι 
ορθόκλαδο – Cupressussempervirens “pyramidalis” όγκο φυτοδ. 70lt., ύψος 3,50-
4,00m, με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον 
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο 
του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, 
καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε 
αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ   
(Αριθμητικώς):  220,00 

 
 
 

Α.Τ. ΣΤ.33 
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Ν.Δ1.6  Δένδρα ειδικής κατηγορίας Ν.Δ6 
  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5210 
 
 

 Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων ειδικής κατηγορίας Ν.Δ6Κουτσουπιά – 
Cercissiliquastrum, όγκοςφυτοδ. 110lt., ύψος 2,50-3,00m, περίμετρος κορμού 
20/25cmμε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον 
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο 
του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, 
καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε 
αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο(τεμ.) 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ   
(Αριθμητικώς):  395,00 

 
 
 
 

Α.Τ. ΣΤ.34 
 
 
Ν.Δ1.7  Δένδρα ειδικής κατηγορίας Ν.Δ7 
  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5210 
 
 

 Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων ειδικής κατηγορίας Ν.Δ7 Μαγνώλια δένδρο 
– Magnoliagrandiflora, όγκοςφυτοδ. 130lt., ύψος 3,00-3,50m, περίμετρος κορμού 
20/25cmμε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον 
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο 
του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, 
καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε 
αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο(τεμ.) 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ   
(Αριθμητικώς):  600,00 

 
 
 
 
 
 

Α.Τ. ΣΤ.35 
 
 
Ν.Δ2.1  Θάμνοι ειδικής κατηγορίας Ν.Θ1 
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 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5210 
 
 

 Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων ειδικής κατηγορίας Ν.Θ1 Αρωματικά 
(Δυόσμος – Menthaspicata, Μέντα – Menthapiperita, Ρίγανη – Origanumvulgare, 
Φλισκούνι – Menthapulegium) όγκος φυτοδ. 3lt., ύψος 20cm, 3-5 κλάδοι και 
Βίγκα – Vincamajorvariegate, όγκος φυτοδ. 2lt., ύψος 10-20cm, 3 κλάδοι, με τις 
δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, 
τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, 
πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια 
άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση 
μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-
09-01-00. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο(τεμ.) 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    
(Αριθμητικώς):  2,30 

 
 
 
 
 

Α.Τ. ΣΤ.36 
 
 
Ν.Δ2.2  Θάμνοι ειδικής κατηγορίας Ν.Θ2 
  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5210 
 
 

 Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων ειδικής κατηγορίας Ν.Θ1 Αγρωστώδη (Κάρεξ 
– CarexTestacea, Μίσκανθος – Miscanthussinensis, Πεννισέτουμ – 
Pennisetumpurpureum, Στίπα - Stipatenuissima) όγκος φυτοδ. 3lt., ύψος 30-
40cm,Ακανθος – Acanthusmollis, όγκος φυτοδ. 3lt., ύψος 30-40cm, Άκορους – 
Acorusvariegatus, όγκος φυτοδ. 3lt., ύψος 20-30cmκαι Οφιοπόγον – 
Ophiopogonjaponicus,  όγκος φυτοδ. 3lt., ύψος 20cm, με τις δαπάνες 
συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν 
προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, 
πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια 
άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση 
μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-
09-01-00. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο(τεμ.) 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    
(Αριθμητικώς):  4,30 
 
 
 
 
 
 
 

Α.Τ. ΣΤ.37 
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Δ2.3  Θάμνοι κατηγορίας Θ3 
  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5210 
 
 

 Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων κατηγορίας Θ3Ελαίαγνος – 
Eleagnusxebbingei όγκος φυτοδ. 8lt., ύψος 60-80cm,3 κλάδοι, 
Κυδωνίαστροdammeri – Cotoneasterdammeri, όγκος φυτοδ. 3lt., ύψος40-
60cmκαιΥπέρικο – Hypericumcalycinum,όγκος φυτοδ. 3lt., ύψος 60-80cm,5 
κλάδοι, με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον 
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο 
του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, 
καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε 
αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο(τεμ.) 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    
(Αριθμητικώς):  7,40 
 
 
 
 
 
 

Α.Τ. ΣΤ.38 
 
 
Ν.Δ2.3  Θάμνοι ειδικής κατηγορίας Ν.Θ3 
  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5210 
 
 

 Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων ειδικής κατηγορίας Ν.Θ3Σάλβιες 
(Σάλβιαfarinacea–Salviafarinacea, Σάλβιαgreggii–Salviagreggii) όγκος φυτοδ. 
3lt., ύψος 40-60cm,με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και 
συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών 
κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που 
θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση 
των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο(τεμ.) 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    
(Αριθμητικώς):  7,40 
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Α.Τ. ΣΤ.39 
 
 
Ν.Δ2.4  Θάμνοι ειδικής κατηγορίας Ν.Θ4 
  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5210 
 
 

 Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων ειδικής κατηγορίας Ν.Θ4Εκουισέτουμ – 
Equisetumhyemaleόγκος φυτοδ. 5lt., ύψος 40-60cm,με τις δαπάνες 
συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν 
προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, 
πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια 
άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση 
μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-
09-01-00. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο(τεμ.) 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ    
(Αριθμητικώς):  14,00 
 
 
 
 
 
 

Α.Τ. ΣΤ.40 
 
 
Δ3.3  Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α3 
  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5220 
 
 

 Προμήθεια αναρριχώμενων φυτών κατηγορίας Α3Γιασεμί κίτρινο – 
Jasminumnudiflorumόγκος φυτοδ. 3lt., ύψος 150-200cm,5 κλάδοι, με τις δαπάνες 
συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν 
προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, 
πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια 
άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση 
μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-
09-01-00. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο(τεμ.) 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ    
(Αριθμητικώς):  7,00 
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Α.Τ. ΣΤ.41 
 
 
Δ7  Προμήθεια κηπευτικού χώματος 
  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-1710 
 
 

 Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00.  Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, 
εύθρυπτο, αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % 
και κατά το δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα 
ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για 
την ανάπτυξη φυτών. 

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο(m3) 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
(Αριθμητικώς):  8,50 
 
 
 
Α.Τ. ΣΤ.42 
 
 
Δ11  Προμήθεια οργανικών φυτικών υποστρωμάτων 
  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5340 
 
 

 Προμήθεια επί τόπου του έργου οργανικού φυτικού υποστρώματος 
προερχομένου από ελεγχόμενη αποσύνθεση φυτικών ή και ζωικών 
υπολειμμάτων, σε σφραγισμένη συσκευασία, με αναγραφή της  εγγυημένης 
σύνθεσης και της περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία και χούμο. 

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο(m3) 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  
 

(Αριθμητικώς):  85,00 
 
 
 
Α.Τ. ΣΤ.43 
 
 
Δ12  Προμήθεια διογκωμένου περλίτη 
  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5340 
 
 

 Προμήθεια επί τόπου του έργου διογκωμένου περλίτη για γεωργική χρήση, 
συσκευασμένου, μεγέθους κόκκων 3-4 mm σε αναλογία 70-80 % κ.ο., σύμφωνα 
με την φυτοτεχνική μελέτη και την ετεπ 10-05-02-01. 

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο(m3) 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  
 

(Αριθμητικώς):  50,00 
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Α.Τ. ΣΤ.44 
 
 
Ε1.1 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός 
 διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m  
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5130 
 
 

 Aνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30χ0,30χ0,30m σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία 
χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των 
αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-
00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη εκτέλεση της 

εργασίας. 
  
 Τιμή ανά τεμάχιο(τεμ.) 

 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 

(Αριθμητικώς):  0,60 
 
 
 
Α.Τ. ΣΤ.45 
 
 
Ε4.2 Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος  
 διαστάσεων  0,70 x 0,70 x 0,70 m  
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5110 
 
 

 Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,70χ070χ0,70m με χρήση εκσκαπτικού 
μηχανήματος, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και 
των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-
01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την εκτέλεση της 
εργασίας. 

 
  
 Τιμή ανά τεμάχιο(τεμ.) 

 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 

(Αριθμητικώς):  2,40 
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Α.Τ. ΣΤ.46 
 
 
Ε9.4 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5210 
 
 

 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση με 
σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του 
λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο 
φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 

 
 Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη 

απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, 
σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 

  
 Τιμή ανά τεμάχιο(τεμ.) 

 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 
 

(Αριθμητικώς):  1,10 
 
 
 
Α.Τ. ΣΤ.47 
 
 
Ε9.5 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5210 
 
 

 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση με 
σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του 
λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο 
φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 

 
 Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη 

απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, 
σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 

 
  
 Τιμή ανά τεμάχιο(τεμ.) 

 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 

(Αριθμητικώς):  1,30 
 
 
 
 
Α.Τ. ΣΤ.48 
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Ε9.5 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 81,00 - 150,00 lt 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5210 
 
 

 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 81,00 - 150,00 lt, δηλαδή: φύτευση με 
σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του 
λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο 
φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 

 Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη 
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, 
σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 

 
 Τιμή ανά τεμάχιο(τεμ.) 

 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ  
 

(Αριθμητικώς):  10,00 
 
 
 
 
Α.Τ. ΣΤ.49 
 
 
Ε10.2 Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 151,00 - 300,00 lt 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5210 
 
 

 Προετοιμασία του φυτού (κλάδεμα κλπ), ριζοκοπή, εκρίζωση με χρήση 
καταλλήλων μηχανημάτων, επένδυση της μπάλας χώματος όγκου 151 - 300 lt με 
κατάλληλα υλικά, φόρτωση και μεταφορά στον νέο λάκκο φύτευσης, εκφόρτωση, 
φύτευση, λίπανση και διαμόρφωση λεκάνης άρδευσης ανάλογης με την κόμη του 
και μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης. Στην τιμή περιλαμβάνονται η 
αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των 
υλικών που θα προκύψουν από τη μεταφύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 

 Οι εργασίες μεταφύτευσης φυτών θα γίνουν σύμφωνα  με  την φυτοτεχνική 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-08-00 

 
 Τιμή ανά τεμάχιο(τεμ.) 

 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ  
 

(Αριθμητικώς):  140,00 
 
 
 
 
Α.Τ. ΣΤ.50 
 
 
Ε11.1.2 Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου  
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 για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50m 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5240 
 
 

 Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου για μήκος πασσάλου πάνω από 
2,50m, ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου, πελεκητού στο κάτω άκρο, 
πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνονται η αξία και μεταφορά επί τ’οπου του πασσάλου, οι δαπάνες 
του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα 
χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε 
οποιοδήποτε είδος εδάφους, και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή 
του δέντρου σ’ αυτόν με κατάλληλο μέσον. 

 
 Τιμή ανά τεμάχιο(τεμ.) 

 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ  
 

(Αριθμητικώς):  4,00 
 
 
 
 
Α.Τ. ΣΤ.51 
 
 
Ε13.2 Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα 
 

 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5510 
 
 

 Το αντικείμενο εγκατάστασης προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα περιλαμβάνει 
τα εξής: 

1.  Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους με 
φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωματισμό του 
εδάφους. 

2.  Την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και ομοιόμορφη διάστρωση εμπλουτισμένης 
τύρφης, περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό 
φρεζάρισμα σε βάθος 10-12 cm 

3.  Την τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η 
κατάλληλη επιφάνεια. 

4.  Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα. 
5.  Την προμήθεια, τη μεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, με 

οποιοδήποτε μέσο, του έτοιμου χλοοτάπητα. 
6.  Την λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία. 
7.  Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την 

εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 
8.  Την αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του 

χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την 
απομάκρυνση των αγριοχόρτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά 
χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές. 

 Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και τηνΕΤΕΠ 10-05-
02-02. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού 
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προσωπικού, των υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την επιτυχή 
εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 

 
 Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ  
 

(Αριθμητικώς):  5.500,00 
 
 
 
Α.Τ. ΣΤ.52 
 
 
ΣΤ4.2.1 Κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m 

 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5354 
 
 

 Ανανέωση κόμης (σκελετοκλάδεμα) ή κοπή δέντρου ύψους από 4 μέχρι 8 m 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή 
μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού 
προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η 
δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται. 

 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  
 

(Αριθμητικώς):  50,00 
 
 
 
Α.Τ. ΣΤ.53 
 
 
ΣΤ4.3.3 Κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ 

 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5354 
 
 

 Κοπή μεγάλων δέντρων ύψους 12-16m, σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς 
χώρους σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην 
τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού 
προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η 
δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επι`τρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 

 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ  
 

(Αριθμητικώς):  200,00 
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Α.Τ. ΣΤ.54 
 
 
Ζ2.2 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m 
 

 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5354 
 
 

 Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων  δένδρων με περίμετρο 
κορμού από 0,31 μέχρι 0,60m, αφού έχει προηγηθεί κοπή, και απομάκρυνση των 
προϊόντων της εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς απόρριψη σε εγκεκριμένη 
θέση, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-07-01-00.  

 Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών. 

 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  
 

(Αριθμητικώς):  60,00 
 
 
 
 
Α.Τ. ΣΤ.55 
 
 
Ζ2.5 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 m 
 

 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5354 
 
 

 Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων  δένδρων με περίμετρο 
κορμού από 1,21 μέχρι 1,50m, αφού έχει προηγηθεί κοπή, και απομάκρυνση των 
προϊόντων της εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς απόρριψη σε εγκεκριμένη 
θέση, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-07-01-00.  

 Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών. 

 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  
 

(Αριθμητικώς):  135,00 
 
 
 
 
 
Α.Τ. ΣΤ.56 
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Ν.Η5.9 Βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας Φ1/2΄΄ 

 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-12 
 
 

 Βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας, Φ 1/2'', πλαστική ή μεταλλική, κυλιόμενου 
διαφράγματος, ΡΝ 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα 
σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και 
δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  
 

(Αριθμητικώς):  5,00 
 
 
 
 
Α.Τ. ΣΤ.57 
 
 
 
Ν.Η7.2.2    Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm 
 ονομαστικής διαμέτρου Φ1΄΄ κοντό 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-8 
 
 

Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, ονομαστικής πίεσης 10 atm, από πολυεστέρα ή 
νάϋλον ενισχυμένο με ίνες υάλου,  με απώλειες πίεσης στα 120 mesh, σε καθαρό 
φίλτρο, υπό την μεγίστη παροχή  μικρότερες από 0,50 atm.  
 

Ονομαστικήδιά
μετρος 

ενεργή 
επιφάνεια  

cm2 

max 
παροχή 

m3/h 

Φ 1'' κοντό 440 5,00 

 
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, 
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  
 

(Αριθμητικώς):  50,00 
 
 
 
 
Α.Τ. ΣΤ.58 
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Η8.1.1 Σταλάκτηςαυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-8 
 
 

 Σταλάκτηςεπικαθήμενος, αυτορυθμιζόμενος, αυτοκαθαριζόμενος, επισκέψιμος, 
για πίεση  λειτουργίας από 0,6 έως 4,00 atm.  Προμήθεια επί τόπου του έργου με 
τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, 
ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα  με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-
08-01-00. 

 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 

(Αριθμητικώς):  0,22 

 
 
 
 
Α.Τ. ΣΤ.59 
 
 
 
Η8.2.7.1 Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από ΡΕ με αυτορυθμιζόμενουςσταλάκτες ανά 

33cm και ριζοαπωθητικό, για υπόγεια τοποθέτηση.  
  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-8 
 
 

 Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους 
σταλάκτεςσε αποστάσεις ανά 33cm, με λαβύρινθο μακράς διαδρομής και θάλαμο 
αυτορύθμισης, με ομοιομορφία στην παροχή από 0,8 έως 4,00 atm ώστε να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για 
σταλάκτεςκατηγορίας  A', κατάλληλοι για υπόγεια τοποθέτηση, με ενσωματωμένο 
ή εξωτερικό σύστημα αποτροπής της εισόδου των ριζών (ενσωματωμένο 
ριζοαπωθητικό, φίλτρο με ριζοαπωθητικό, εξωτερικός εκγχυτήραςκλπ) και 
σύστημα αντιστράγγισης. Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, μεταφορά, 
προσέγγιση και εργασία πλήρους εγκατάστασης σε τάφρο ή επιφανειακά, 
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη ριζοαπωθητικού συστήματος για διάστημα 5 
ετών, δηλ. η εργασία και τα αναλώσιμα υλικά (ανταλλακτικά φίλτρων, 
φυτοφάρμακα κλπ.) 

 Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. 
 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 

(Αριθμητικώς):  1,05 

 
 
 
 
Α.Τ. ΣΤ.60 
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Η9.1.1.6  Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, 
 με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης Φ1’’  
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-8 
 
 

 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες) Φ1’’, πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, 
περιοχής λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με μηχανισμό ρύθμισης παροχής 
(flowcontroller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και 
δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας.  

 
 Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία 

τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
 

(Αριθμητικώς):  95,00 
 
 

 
Α.Τ. ΣΤ.61 
 
 
 
Η9.2.6.1 Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου με 12  
 ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-52 
 
 

 Επαγγελματικός προγραμματιστής άρδευσης, ρεύματος, εξωτερικού χώρου, με 
12 ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 

- 4 τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα 
- με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση  
- με δυνατότητα ελέγχου κεντρικής ηλεκτροβάνας 
- με δυνατότητα αυξομείωσης της χρονικής διαρκείας των προγραμμάτων   
- διατήρηση προγράμματος χωρίς μπαταρία (αδιάλειπτης λειτουργίας)  
- με δυνατότητα χρονικής υστέρησης μεταξύ των στάσεων  
- με δυνατότητα εκκίνησης μέσω αισθητήρα  
- με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας  

 Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή και πάσης φύσεως 
εξαρτημάτων καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, 
ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 

(Αριθμητικώς):  450,00 
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Α.Τ. ΣΤ.62 
 
 
 
Η9.2.6.2 Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου με 15-16  
 ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 
  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-52 
 

 Επαγγελματικός προγραμματιστής άρδευσης, ρεύματος, εξωτερικού χώρου, με 
15-16 ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 

- 4 τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα 
- με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση  
- με δυνατότητα ελέγχου κεντρικής ηλεκτροβάνας 
- με δυνατότητα αυξομείωσης της χρονικής διαρκείας των προγραμμάτων   
- διατήρηση προγράμματος χωρίς μπαταρία (αδιάλειπτης λειτουργίας)  
- με δυνατότητα χρονικής υστέρησης μεταξύ των στάσεων  
- με δυνατότητα εκκίνησης μέσω αισθητήρα  
- με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας  

 Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή και πάσης φύσεως 
εξαρτημάτων καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, 
ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 
 

(Αριθμητικώς):  500,00 

 
 
 
Α.Τ. ΣΤ.63 
 
 
 
Η9.2.13.2 Πλαστικό φρεάτιο δύο – τριών ηλεκτροβανών 10΄΄ 
   
 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-8 
 

 Πλαστικό φρεάτιο 10΄΄ δύο τριών ηλεκτροβανών, με καπάκι για υπόγεια 
τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης 
και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση των 
τομών για το πέρασμα των σωλήνων, τοποθέτηση άμμου λατομείου στον 
πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση, προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη 
του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία). 

 
 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ 
 

(Αριθμητικώς):  12,00 

 
 
 
Α.Τ. ΣΤ.64 
 
 
 
Η9.2.13.3 Πλαστικό φρεάτιο τεσσάρων ηλεκτροβανών 30x40cm 
   
 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-8 
 

 Πλαστικό φρεάτιο 30x40cm τεσσάρων ηλεκτροβανών, με καπάκι για υπόγεια 
τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης 
και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση των 
τομών για το πέρασμα των σωλήνων, τοποθέτηση άμμου λατομείου στον 
πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση, προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη 
του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία). 

 
 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
 

(Αριθμητικώς):  25,00 

 
 
 
Α.Τ. ΣΤ.65 
 
 
 
Η9.2.13.4 Πλαστικό φρεάτιο έξι ηλεκτροβανών 50x60cm 
   
 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-8 
 

 Πλαστικό φρεάτιο 50x60cm έξι ηλεκτροβανών, με καπάκι για υπόγεια 
τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης 
και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση των 
τομών για το πέρασμα των σωλήνων, τοποθέτηση άμμου λατομείου στον 
πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση, προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη 
του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία). 

 
 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
 

(Αριθμητικώς):  45,00 
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Α.Τ. ΣΤ.66 
 
 
 
Η9.2.15.5 Καλώδια  τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ) διατομής 7x1,5mm2 
   
 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-47 
 

Καλώδιο τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ) διατομής 7x1,5mm2 και μικροϋλικά (κολάρα, 
κλέμμεςκλπ) επί τόπου του έργου, με την εργασία πλήρους τοποθέτησης σε 
τάφρο ή σωλήνες διέλευσης καλωδίων, διαμόρφωσης, σύνδεσης και  ελέγχου. 

 
 
 Τιμή ανάτρέχον μέτρο (m) 

 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 

(Αριθμητικώς):  1,40 

 
 

   

 
Οι μελετητές 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Οι ελεγκτές 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Ο Διευθυντής 

    

 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 

 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΝΤΖΑΡΗ 
ΑΓΡ. ΤΟΠ. - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 
 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 

 

        

 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 

 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 
 

        

 
ΛΟΥΙΖΑ – ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΛΕΜΕΖΗ 

 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 
 

        

 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΕΛΙΔΩΝΗ 

 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ 

 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

        

 
ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ 

 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

        

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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