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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των 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 περιγ-

ράφονται 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 φυ-

σικό 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, ειδι-

κούς 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 πλεονα-

ζόντων 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 (Α-

ΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 13128/2010) και εξειδικεύονται µε την 

Εγκύκλιο αρ. πρωτ. σικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, δεν 

περιλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου.  

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

παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

1.1.3. Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφα-

λιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορ-

τών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικο-

γενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έρ-

γων 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 προβ-
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λέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό ερ-

γαστήριο 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 (σπαστηροτριβε-

ίο), 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 κατασ-

κευές 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 ακόλου-

θες 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 προσω-

ρινή 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 χώ-

ρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινη-

τά 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 (εκ-

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

1.1.8. Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως "δοκιµαστικών 

τµηµάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έ-

λεγχοι 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, χειρισ-

τών, 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 καθυσ-

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

ι) 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 εηαναφορτώσεων 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[*]).  
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Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις 

προβλεπόµενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντι-

κών 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, ΔΕΥΑχ 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, γεω-

τεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη 

δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανοιγµένα 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 έρ-

γων κλπ.). 

1.1.12. Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων στις θέσεις εκτέλεσης των 

εργασιών, όπως ενδεικτικά:  

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

ρίας 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 εργασι-

ών 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 απαιτο-

ύνται για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν απαι-

τείται 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. υ-

πάρχοντα 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.  
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1.1.16. Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζονηονραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των εντοπιζοµένων µε ερευνητικές 

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

1.1.17. Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταµών ή στην 

περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και 

των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να 

προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν 

προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης.  

1.1.18. Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται 

κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.  

1.1.19. Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τµήµατα του έρ-

γου, 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 προ-

σωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέ-

δων 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 εγκάρ-

σια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκ-

ληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των ερ-

γασιών, 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 βα-

ρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερηυστριοφόρων 

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 εργοτα-

ξιακές 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 (κατα-

βολή 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 ε-

πιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός, δηµιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισµα), κα-

θώς 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 
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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, διώ-

ρυγες, υδατορέµατα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:  

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

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

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

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέ-

λους 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 υ-

ποχρεώσεις 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 δαπά-

νες:  

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

κών 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 προβλέπε-

ται στα έγγραφα της σύµβασης.  

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

σον 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 Περι-

βαλλοντικούς 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.  
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(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 εργα-

σιών, εκτεταµένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νοµικής υποστήριξης, απαιτήσεις για µέτρα προστασίας 

από µη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές µη καλυπτόµενες από ασφάλιση).  

(β) Χρονικώς συνnρτηµένα 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 εγκατασ-

τάσεων 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 αποκλε-

ιστικής 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 όρο-

υς 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 επιχεί-

ρησης 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 κλπ 

Για ονοµαστική διάµετρο ΟΝ χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντισ-

τοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστα-

σίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης στο 

παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο: 

     DN / DM  

 όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο. 

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

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

Για πάχος ΟΝ 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:  
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     DN / 12 

όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒΝ 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 σχετι-

κό 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 αυτών επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων 

εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζοµένων ανοχών. 

2.1.2. Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειµένου να επιβεβαι-

ώσει 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 ανωτέ-

ρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Πε-

ριγραφικό Τιµολόγιο. 

2.1.4. Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωµής καθορίζονται 

στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω 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, ο-

ρίζει 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 λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από επιχω-

ματώσεις με ανομοιογενή υλικά.  
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 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 αποσαθρω-

μένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανή-

ματα (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 προηγουμέ-

νως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κα-

τηγορία του "βράχου"περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m³. 

 Ως "σκληρά γρανιτικά" και "κροκαλοπαγή" χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί από πυ-

ριγενή 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 σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτεί-

ται. 

 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 μέ-

σα 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 πυρασ-

φάλειας, 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 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 11 

 Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 

 Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

 Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

 Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

 Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 

 Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

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

 Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

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

κυμάτων 

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) γραμμι-

κών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρού-

μενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν 

χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού.  

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών 

επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέ-

ρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα δι-

άφορα είδη χρωματισμών.  

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί 

όροι" του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε πραγματική 

χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκ-

τελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν ε-

φαρμογή 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 εργα-

τοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφω-

μάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται. 

Όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επι-

φάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κο-

υφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλι-

κή θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 
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α/α Είδος Συντελεστής 

1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με υαλοπίνακες 

οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύ-

ρας 

 

 α) με κάσα καδρόνι (ή ¼ πλίνθου) 2,30 

 β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 2,70 

 γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές  

 με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% του ύ-

ψους κάσσας θύρας 

 

 α) με κάσα καδρόνι (ή ¼ πλίνθου) 1,90 

 β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 2,30 

 γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 2,60 

3. Υαλοστάσια  

 α) με κάσα καδρόνι (ή ¼ πλίνθου) 1,00 

 β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 1,40 

 γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 1,80 

 δ) παραθύρων ρολλών 1,60 

 ε) σιδερένια 1,00 

4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, γαλλικού, 

γερμανικού) πλην ρολλών 

3,70 

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών διαστάσε-

ων σιδηρού πλαισίου 

2,60 

6. Σιδερένιες θύρες:  

 α) με μιαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 2,80 

 β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 2,00 

 γ) χωρίς επένδυση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 1,00 

 δ) με κινητά υαλοστάσια κατά τα λοιπά ως γ 1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά:  

 α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 2,50 

 β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 1,00 

 γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά:  

 α) απλού ή σύνθετου σχεδίου 1,00 

 β) πολυσύνθετου σχεδίου 1,50 

9. Θερμαντικά σώματα:   

 Πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια βάσει των πινάκων συντε-

λεστών των εργοστασίων κατασκευής των θερμαντικών σωμάτων 

 

 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και χρώματος μαρμάρων είναι ενδεικτικά κά-

ποιων από τις πιο διαδεδομένες ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα κοιτάσ-
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ματα μαρμάρου των διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως προς το χρώμα, την σκληρότητα και τις λοιπές ιδιό-

τητες. Άλλωστε και οι τιμές διάθεσης των μαρμάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και μάλιστα σημαντικά, ανά-

λογα με τα χαρακτηριστικά τους. 

Για το λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με μάρμαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνουν ιδιαιτέ-

ρως τιμή “φατούρας” που επισημαίνεται με διπλό αστερίσκο. 

2. Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκο, εξαιρετικής ποιότητας 

(extra), σκληρό ή μαλακό κατά περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις με μάρμα-

ρο 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 διά-

θεσης 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 χαρακτη-

ριστικά του μαρμάρου. 

Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπιμο 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 ΕΝ 12058 : 

Natural stone flooring and stair – Προϊόντα από φυσικούς λίθους – Πλάκες για δάπεδα και σκάλες – Απαιτήσεις και 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1469 : Natural stone cladding – Προϊόντα από φυσικούς λίθους – Πλάκες για επενδύσεις – Απαιτήσεις 

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

 

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

 

1 Πεντέλης Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τεφρόν 

3 Κοζάνης Λευκό 

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 

6 Μαραθώνα Γκρί 

7 Νάξου Λευκό 

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό 

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό 

10 Βέροιας Λευκό 

11 Θάσου Λευκό 

12 Πηλίου Λευκό 

 

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 

2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 

3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 

4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 

5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 

6 Στύρων Πράσινο 

7 Λάρισας Πράσινο 

8 Ιωαννίνων Μπεζ 
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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 γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται με 

το άρθρο 78.05. 

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του 

άρθρου 78.12. 

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις 

εργασίες αλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση 

χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τι-

μές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30. 

Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το άρθρο 79.55. 

 

2.2.6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

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

(ΑΕΚΚ) όπως αυτό καθορίζεται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε 103/2010 (ΦΕΚ 13128/2010) και εξειδικεύονται με την 

Εγκύκλιο αρ. Πρωτ. ΟΙΚ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενεργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 

θα γίνει απολογιστικά και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες ‘’Περί Δημοσίων 

Έργων ‘’ διατάξεις. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Α. Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της αναγραφόμενης τι-

μής 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 €/m³.km 

 

Σε αστικές περιοχές  

 - απόσταση < 5 km 0.28 

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21 

Εκτός πόλεως  

 · οδοί καλής βατότητας  

 - απόσταση < 5 km 0,20 

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19 

 · οδοί κακής βατότητας  

 - απόσταση < 5 km 0,25 

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21 

 · εργοταξιακές οδοί  

 - απόσταση < 3 km 0,22 

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20 

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασ-

φαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 
0,03 

 

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των άρθρων του παρόντος τιμολογί-

ου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m³), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισ-

μός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m³ κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιμή βά-

σεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώ-

ρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην 

καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυ-

ρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή 

θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, κεραμικών πλακιδίων και μαρμάρων διαφό-

ρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 

Γ. Επισημαίνεται ότι, όπου στο παρόν τιμολόγιο αναφέρεται ο όρος ενδεικτικός τύπος, δεν αποτελεί δέσμευση συγ-

κεκριμένου εταιρικού τύπου εξοπλισμού, αλλά αποσκοπεί στη δέσμευση του Αναδόχου ως προς τα τεχνικά χα-

ρακτηριστικά (ποιότητα κατασκευής, προδιαγραφές κλπ) του προτεινόμενου εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός και τα ε-

ξαρτήματα, που θα προταθούν, θα πρέπει να είναι κατ'ελάχιστον ισοδύναμα του ενδεικτικού τύπου.  
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ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 

 

Α.Τ.: Α.01 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-

ημιβραχώδη 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124  100% 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά 

επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός 

ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πλη-

ρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία 

σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχ-

νικών έργων" 

Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτ-

ρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):  5,90 

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Α.02 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162  100% 

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων αυτών, σε μέση απόσ-

ταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβ-

ροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών 

έργων". 

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο αστερίσκος, ο οποίος σε αντίθετη πε-

ρίπτωση μηδενίζεται. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):  5,90 

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Α.03 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162  100% 

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). 

Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του 
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κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες κα-

ταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. 

Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση.  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15,90 

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Α.04 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171  100% 

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 (Αριθμητικά) : 0,80 

(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Α.05 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\20.31.02 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς 

την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2173  100% 

Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων 

επί παντός τύπου μεταφορικού μέσου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής του μεταφορικού μέσου κατά την 

φόρτωση. 

Χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή,  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,50 

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Α.06 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\20.40 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2177  100% 

Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με ζεμπίλι, τζιβιέρα, μονότροχο και λοιπά 

παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέσης οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια 

με συντελεστή προσαύξησης 2,0. 

Tιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,00 

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ   
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Α.Τ.: Α.07 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\22.02 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2204  100% 

Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λιθοδομής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργα-

σίας. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των 

προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργα-

λεία χειρός". 

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

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 23,23 

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Α.08 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συ-

νήθων μεθόδων καθαίρεσης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226  100% 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθ-

μη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων κοπής του οπλισ-

μού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο τεμα-

χισμός 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 αέ-

ρα και συναφή εξοπλισμό. 

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

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 53,23 

 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Α.09 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\22.20.02 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους με 

προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2237  100% 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορ-

σελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, 

με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό >  50%. 

Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από το κονίαμα, η μεταφορά τους σε απόσταση έως 40 

m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
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ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,00 

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ 

 

Α.Τ.: Α.10 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\22.22.01 Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 

ακεραίων κεράμων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2241  100% 

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. 

Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση. 

Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,00 

(Ολογράφως) : ΕΞΙ   

 

Α.Τ.: Α.11 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252  100% 

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρ-

μαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έ-

δαφος εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός 

όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,00 

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ   

 

Α.Τ.: Α.12 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275  100% 

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, η απελευ-

θέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, 

και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

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

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15,00 

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 

 

 

Α.Τ.: Α.13 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 



 

 σελ. 20                                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303  100% 

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

01-03-00-00 "Ικριώματα". 

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσε-

ως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλε-

ίας και των μεταλλικών μερών. 

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν κινητότητα και μεγάλα βέλη 

κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων 

ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρί-

σεως της Υπηρεσίας. 

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι εργασίες, προσαυξανόμενη 

κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδε-

χόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,00 

 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ   

 

Α.Τ.: Α.14 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\23.14 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2314.1  100% 

Επένδυση πρόσοψης ικριωμάτων με λινάτσες ή συνθετικά υφαντά φύλλα, προσδεμένα με σύρμα ή συνδετήρες στα οριζόν-

τια και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώματος. Η επικάλυψη θα είναι πλήρης και τα φύλλα επικάλυψης επαρκώς τανυσμένα. 

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

περιοχών. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,60 

(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Α.15 

Άρθρο: ΥΔΡ Β\4.01.02 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας, με χρήση ειδικού εξοπλισμού αδι-

ατάρακτης κοπής σκυροδέματος (συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με θερμική 

λόγχη, υδατοκοπή) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6082.1  100% 

Καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (χωρίς πρόκληση ζημιών στο απομένον τμήμα), σύμφωνα με 

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα", με την φόρτωση 

και μεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούμενες προσωρινές αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, ο τεμαχισμός των αποκοπ-

τομένων στοιχείων, ο έλεγχος και αντιμετώπιση της παραγόμενης κατά την εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο πλήρης 

καθαρισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της καθαίρεσης. 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 21 

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) πλήρως αποκοπτομένων στοιχείων. 

Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας, με χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέματος (συρματοκοπή, δισκο-

κοπή, κοπή με θερμική λόγχη, υδατοκοπή) 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 83,23 

(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 
Άρθρον A. 16/ Κωδικός Άρθρου:ΟΙΚ Ν\Β20.04.01/ Κωδικός Αναθ/σης:ΟΙΚ-2122 

 

Eκσκαφή τάφρων (εγκατάστασης ΗΜ εγκαταστάσεων) σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη χωρίς τη χρήση μηχα-

νικών μέσων και εκρηκτικών  

Eκσκαφή τάφρων (εγκατάστασης ΗΜ εγκαταστάσεων) σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη χωρίς τη χρήση μηχα-

νικών μέσων και εκρηκτικών, με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα 

και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, με τη  μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσ-

ταση  σύφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων 

Τιμή ενός : m3 

Αριθμητικά: 18,00 

Ολογράφως: Δέκα οκτώ ευρώ 

  
 

 
Άρθρον A. 17/ Κωδικός Άρθρου:ΟΙΚ Ν\Β20.20/ Κωδικός Αναθ/σης:ΟΙΚ 2162 

 

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελεύσεως λατομείου  

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελεύσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, λιθοσυντρίματα, 

σκύρα κλπ. με την προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές με ή χω-

ρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση . 

Τιμή ενός : m3 

Αριθμητικά: 14,00 

Ολογράφως: Δέκα τέσσερα ευρώ 

  

 
Άρθρον A. 18/ Κωδικός Άρθρου: ΗΛΜ Ν.80.42.91.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 8 

 

Πλαστικό προειδοποιητικό πλέγμα ταφής δικτύων πλάτους 300mm 

Πλαστικό προειδοποιητικό πλέγμα ταφής δικτύων πλάτους 300mm διαφόρων χρωμάτων (ανάλογα με το 

είδος ταφής) πλήρες εγκατεστημένο σε ανάλογο βάθος από την τελική στάθμη 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 0,96 

Ολογράφως: Ενενήντα έξι λεπτά 

  

 
Άρθρον A. 19/ Κωδικός Άρθρου:ΟΙΚ Ν\Β 20.21/ Κωδικός Αναθ/σης:ΟΙΚ-2162 

 

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων (εγκατάστασης ΗΜ εγκαταστάσεων) 

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων αυτών, 

περιλαμβάνεται η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προϊόν-

των, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέ-

τη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων". 

Τιμή ενός : m3 

Αριθμητικά: 4,50 

Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 



 

 σελ. 22                                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ-ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ-ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ-
ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ 

Α.Τ.: Β.01 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\31.02.02 Γαρμπιλοδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά m3 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3208  100% 

Γαρμπιλόδεμα με λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι) διαστάσεων 0, 4 έως 1 cm, παντός είδους τμημάτων έργου, σε στρώσεις μέσου 

πάχους άνω των 4 και μέχρι 7 cm, σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος". 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), 

η διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω στάθμης. 

Για γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m3. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 70,00 

(Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  

 

Α.Τ.: Β.02 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\32.01.06 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με 

χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C25/30 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215  100% 

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 πρόκει-

ται 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 σκυρό-

δεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφο-

ρά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 23 

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσό-

τητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη 

κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη 

ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης 

χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμέ-

νη, 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 στοιχεί-

ων (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 απομάκ-

ρυνση 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. 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 90,00 

(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ 

 

Α.Τ.: Β.03 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873  100% 

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 σκυ-

ροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυ-

τοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλ-

λονται 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 Οπλισμο-

ύ, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρη-

ση των οπλισμών. 
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Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατί-

θεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων 

βάσει ζυγολογίου. 

 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   

Ονομ. 

διάμετρος 

(mm) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτροσυγκολλημένα 

πλέγματα και δικτυώματα 

Ονομαστ. 

Διατομή 

(mm2) 

Ονομ. 

μάζα/μέτρο 

(kg/m) 

 Β500C Β500Α Β500C Β500Α Β500C   

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

Στις επιμετρούμενες 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 προβλέπε-

τει 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. 
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Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C. 

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

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,95 

(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Β.04 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β32.06.79.36 Ενίσχυση φέρουσας τοιχοποιϊας (λιθοδομές) με ενέματα από υδραυλική άσβεστο 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215  100% 

Ενίσχυση τοιχοποιίας με έτοιμο ενέσιμο κονιαμα υδαρυλικής ασβέστου, θλιπτικής αντοχής > 5 MPa, κοκκομετρίας < 0.09 

mm, ενδεικτικού τύπου SikaMur Grout της Sika ή παρομοίου, οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος 

εργασίας, σε κάθε σχήμα και οικοδομικό στοιχείο του έργου ήτοι: 

1) Χάραξη κορυφών ιδεατού κανάβου τοποθέτησης σωληνίσκων εισόδου και ελέγχου ενέατος, όπως αναφέρεται στη ελέτη 

του έργου. Αν στη ελέτη δεν καθορίζεται κάναβος σωληνίσκων, θα είναι πλευράς 0,50 ~ 1,00 m και όχι εγαλύτερος από το 

πάχος της τοιχοποιίας. 

2) Τοποθέτηση διαφανών σωληνίσκων εισόδου και ελέγχου ενέατος, διαέτρου 1 ~ 10 mm, σύφωνα με τα καθοριζόενα στην 

μελέτη του έργου. Οι σωληνίσκοι θα τοποθετούνται κυρίως στις θέσεις αρμών. Οι μισοί από αυτούς θα εισέχουν εντός της 

τοιχοποιίας κατά το 1/3 του πάχους της, ενώ οι υπόλοιποι κατά το 1/2. Το εξέχον τμήμα των σωληνίσκων θα είναι 0,50 m 

περίπου. 

3) Στερέωση των σωληνίσκων. 

4)  Εφαρογή ενεμάτων, από κάτω προς τα επάνω ως εξής: 

 Αριθούνται οι σωληνίσκοι με αύξοντα αριθό που αντιστοιχεί στην εξέλιξη της διαδικασίας εισπίεσης/ εξόδου του ενέ-

ματος στις διάφορες θέσεις. 

 Συντάσσεται σκαρίφημα της διάταξης των σωληνίσκων. 

 Συντάσσεται πρωτόκολλο ανά θέση επεβάσεων, στο οποίο αναγράφονται τα εξής: 

 Οι κατά το ανωτέρω αριθοί των σωληνίσκων από τους οποίους εξήλθε το ένεμα και σφραγίσθηκαν. 

 Η εξέλιξη κατανάλωσης ενέματος ανά σωληνίσκο που σφραγίζεται. 

 Ο όγκος του ενέατος που εισπιέσθηκε από τη συγκεκριμένη θέση εισόδου. 

 Οι τυχόν σημαντικές αλλαγές πίεσης που παρατηρήθηκαν. 

 Η τυχόν υπερβολική κατανάλωση ενέματος (κριτήριο διακοπής της εισπίεσης). 

 Μετά το τέλος της διαδικασίας εισπίεσης και ελέγχου του ενέματος, τα άκρα των σωληνίσκων θα δένονται και θα 

στερεώνονται με το δεμένο άκρο τους προς τα πάνω, ώστε το ένεμα να διατηρείται στην τοιχοποιία υπό πίεση έχρι 

και την ολοκλήρωση της πήξης. 

  Η πίεση εφαρογής του ενέατος στην θέση εισόδου θα είναι συνεχώς ελεγχόενη, σταθερή κατά το δυνατόν, ικρότερη 

από την τάση διάρρηξης της τοιχοποιίας και δεν θα υπερβαίνει την 0,05 ~ 0,10 MPa. 

 Δεν θα διακόπτεται η παροχή (για αλλαγή θέσης εισπίεσης) πριν η πίεση στην θέση εισόδου φθάσει τα 0,10 MPa, 

εκτός αν οι ενδείξεις κατανάλωσης γίνουν ηδενικές (αδυναία περαιτέρω εισπίεσης). 

 Οι θέσεις εξόδου του ενέατος σφραγίζονται αφού εξέλθει όλος ο αέρας και τρέξει καθαρό ένεα. 

Περιλαμβάνεται η διάτρηση των οπών, η τοποθέτηση των ακροφύσιων εισροής, οι δοκιμές εισπιέσεων, πιθανές μηχανικές 

αντιστηρίξεις υποστρώματος, εξόλκευση των ακροφυσίων και αποκατάσταση της οπής και γενικά κάθε εργασία προστασίας 

έναντι υδροστατικής πίεσης των λιθοσωμάτων και άλλων κατασκευών που δεν πρέπει να θιγούν. Επίσης, περιλαμβάνονται 
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η αξία των ενεμάτων, όλα τα απαραίτητα μηχανήματα(αναμίξεως και συντηρήσεως του ενέματος, αντλία, κλπ), τα ικριώματα 

και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση. 

Τιμή ανά λίτρο (lt) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,50 

 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ.: Β.05 

Άρθρο: ΥΔΡ Β\10.19 Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομέ-

νων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και α-

ναστολέων διάβρωσης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370  100% 

Εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού 

λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέματος ή διείσδυσης χλωριόντων, οποία έχει ως αποτέλεσμα την διόγκωση του οπλισμού 

και την απολέπιση ή αποφλοίωση του σκυροδέματος. 

Εφαρμογή των Αρχών και των Μεθόδων Αποκατάστασης που προβλέπονται στην σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, με χρή-

ση προϊόντων που φέρουν  σήμανση CE, χημικώς συμβατών μεταξύ τους, εγκεκριμένων από την Υπηρεσία, μετά από τεκμη-

ριωμένη με τεχνικά στοιχεία πρόταση του Αναδόχου. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως υλικών (προαναμεμιγμένων ινοπλισμένων επισκευαστικών 

κονιαμάτων κατηγορίας R3 ή R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 για εφαρμογή με το χέρι, βελτιωτικών πρόσφυσης, αναστο-

λέων διάβρωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-7, υλικών προστατευτικής επάλειψης υψηλής διαπνοής κλπ), σε σφραγισμέ-

νες συσκευασίες που θα αναγράφουν τον τύπο και τα χαρακτηριστικά τους και θα φέρουν την σήμανση CE 

 η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις των επεμβάσεων 

 η τοπική αφαίρεση του σαθρού σκυροδέματος στην περιοχή της επέμβασης με χρήση εργαλείων πεπιεσμένου αέρα, 

ηλεκτροεργαλείων ή και εργαλείων χειρός, μέχρι την πλήρη αποκάλυψη των ράβδων του διαβρωμένου οπλισμού. 

 ο επιμελής καθαρισμός των ράβδων του οπλισμού με συρματόβουρτσα 

 η εφαρμογή ρευστού αναστολέα διάβρωσης επί των ράβδων οπλισμού με ρολλό ή πινέλο 

 η παρασκευή και εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματος σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή για την αποκα-

τάσταση της διατομής του στοιχείου σκυροδέματος στην αρχική της η τελική εξομάλυνση της επιφανείας μετά την 

σκληρυνση του επισκευαστικού κονιάματος και η εφαρμογή προστατευτικής επίστρωσης υψηλής διαπνοής, σιλοξα-

νικής βάσεως, με ρολλό ή πινέλλο. 

Στις εργασίες καθαρισμού της επιφανείας επέμβασης δεν περιλαμβάνεται τυχόν απαιτούμενη υδροβολή, η οποία πληρώνεται 

ιδιάιτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

Επιμέτρηση με βάση την επιφάνεια αποκατάστασης που προσδιορίζεται από το πλάτος και το ύψος της επέμβασης που 

προβλέπεται από την μελέτη (ορθογωνισμένη επιφάνεια). 

Επισημαίνεται ότι η επιφάνεια των επεμβάσεων θα διευρύνεται στην απαιτούμενη έκταση, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, 

εάν κατά τις εργασίες καθαρισμού διαπιστωθεί ότι η διάβρωση του οπλισμού  έχει προχωρήσει πέραν της αρχικώς προβ-

λεφθείσας έκτασης. 

Επισημαίνεται επίσης ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογήσε εκτεταμένες βλάβες κατασκευών από σκυρόδεμα 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 52,00 

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ 
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ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

 

Α.Τ.: Γ.01 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\71.01.02 Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, κατεργασμένων όψεων λιθοδο-

μών 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7102  100% 

Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου με λεπτόκ-

κοκη άμμο. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των λίθων, το άνο-

ιγμα, η απόξεση και η πλύση των αρμών με καθαρό νερό και μεταλλική βούρτσα μέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια 

του τοίχου, η διαβροχή του τοίχου αμέσως πριν από την έναρξη του αρμολογήματος, η πλήρωση με τσιμεντοκονία, η συμπί-

εση, η μόρφωση, ο τελικός καθαρισμός, τα απαιτούμενα ικριώματα, κλπ. 

Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψεως.  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,00 

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ 

 

Α.Τ.: Γ.02 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7131  100% 

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη 

από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Ε-

πιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου". 

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα 

εργασίας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,00 

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ 

 

Α.Τ.: Γ.03 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β43.07.79.01 Νέες λιθοδομές ανωδομών με κονίαμα υδραυλικής ασβέστου ενδεικτικού τύπου 

Sika 200 Μ15 ή παρομοίου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4301  100% 

Λιθοδομές ανωδομών από αργούς λίθους με μηχανικά χαρακτηριστική όμοια με τους υφιστάμενους και έτοιμο κονίαμα υδ-

ραυλικής ασβέστου ενδεικτικού τύπου Sika 200 Μ15 ή παρομοίου και των απαιτούμενων γωνιολίθων μεγάλων (αγκωναριών) 

και μικρών (παραγκωνίων) για τοίχους σε οποιοδήποτε ύψος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτισ-

τοι τοίχοι". 

Συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή κλειδιών συρραφής από ευμεγέθεις λίθους σε φωλιές που θα διανοίγουν στους υφιστάμε-

νυς τοίχους. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).  
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ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 80,00 

(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ 

 

Α.Τ.: Γ.04 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β43.57.79.11 Επενδύσεις με πλάκες ορθογωνισμένες φυσικής τοπικής πέτρας πάχους 1 ~ 2 cm 

όμοιες με τις υφιστάμενες 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4356.1  100% 

Επενδύσεις με πλάκες ορθογωνισμένες φυσικής τοπικής πέτρας πάχους 1 ~ 2 cm όμοιες με τις υφιστάμενες, τοποθετημένες 

με τους απαιτούμενους αφανείς μεταλλικούς συνδέσμους, από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 316 και το 

κονίαμα δόμησης από έτοιμη λάσπη ενδεικτικού τύπου LM/400 ή παρομοίου, με αρμούς μέσου πάχους 2 cm αρμολογούμε-

νους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 33,75 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Γ.05 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β50.15.79.22 Κινητά χωρίσματα ενδεικτικού τύπου P100 Office της Alumil, οποιονδήποτε διασ-

τάσεων και σχεδίου, αποτελούμενα από σταθερά υαλωτά τμήματα και ένταγμένες 

μονόφυλλες υαλόθυρες  

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4713  100% 

Κινητά χωρίσματα ενδεικτικού τύπου P100 Office της Alumil, οποιονδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, αποτελούμενα από 

σταθερά υαλωτά τμήματα και ένταγμένες μονόφυλλες υαλόθυρες σε οποιονδήποτε συνδυασμό και αναλογία. 

Τα χωρίσματα αναλυτικότερα αποτελούνται από: 

1. Οδηγούς δαπέδου-οροφής και ορθοστάτες κατασκευασμένους από διατομές αλουμινίου σειράς 100 office της ALUMIL. 

Καθ' ύψος θα φέρουν οπές για την διέλευση των καλωδίων και κατά μήκος των οδηγών  θα τοποθετούνται ταινίες φραγής 

ήχου στην επαφή με το δάπεδο και την οροφή. 

2. Υαλοπίνακες από διπλά κρύσταλλα securit πάχους 5+5 mm ο κάθε ένας και με κενό ανάμεσά τους όπου θα τοποθετηθούν 

ρυθμιζόμενες περσίδες με κρυφό μηχανισμό τοποθετούμενοι σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης σε πλαίσια αλουμινίου 

βαμμένα με εποξειδική πολυεστερική βαφή φούρνου απόχρωσης RAl 7042 ή άλλης κατόπιν επιλογής της επίβλεψης. 

3. Σοβατεπί και κορνίζα (σύνδεση με δάπεδο και οροφή αντιστοίχως) από προφίλ αλουμινίου βαμμένα με εποξειδική πολυ-

εστερική βαφή φούρνου απόχρωσης RAl 7042 ή άλλης κατόπιν επιλογής της επίβλεψης. 

4. Κάσσες από ειδικό προφίλ αλουμινίου με ελαστικό παρέμβυσμα σε όλο το μήκος. 

Κατά τα λοιπά τα χωρίσματα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις οδηγίες της επίβλεψης και τις υποδεί-

ξεις του προμηθευτή, και στην τιμή ενός m2 που θεωρείται μέση τιμή και ισχύει για κάθε τύπο και συνδυασμό των παραπά-

νω χωρισμάτων, περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτη-

σης, για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

(1 m2 εξωτερικού περιγράμματος χωρίσματος) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 210,00 

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ 

 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 29 

Α.Τ.: Γ.06 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β71.03.90.01 Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, ακατεργάστων όψεων λιθοδο-

μών 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7101  100% 

Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου με λεπτόκ-

κοκη άμμο. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των λίθων, η διεύ-

ρυνση με αμμοβολή σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-03, η απόξεση και η πλύση των αρμών με καθαρό νερό και 

μεταλλική βούρτσα μέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου, η διαβροχή του τοίχου αμέσως πριν από την 

έναρξη του αρμολογήματος, η πλήρωση με κονίαμα, η συμπίεση, η μόρφωση, ο τελικός καθαρισμός, τα απαιτούμενα ικριώ-

ματα, κλπ. 

Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων λιθοδομών. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψεως.  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 30,00 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ   

 

Α.Τ.: Γ.07 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β71.21.79.02 Επιχρίσματα τριπτά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου χωρίς την τελική 3η 

στρώση 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121  100% 

Επιχρίσματα τριπτά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου όπως στο άρθρο 71.21 του ΠΤΟΕ σε δύο στρώσεις η πρώτη 

πιτσιλιστή και η δεύτερη στρώση λάσπωμα χωρίς την τελική τριπτή-τριβιδιστή (επιφανειακή στρώση) επί τοίχων ή οροφών, 

σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας. 

(1 m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,20 

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Γ.08 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β71.81.79.01 Συντήρηση και αποκατάσταση περιμετρικής κορνίζας όψεων πλάτους 10 cm με 

κονίαμα ενδεικτικού τύπου UNICRET της ISOMAT ή παρομοίου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7181  100% 

Συντήρηση και αποκατάσταση περιμετρικής κορνίζας όψεων πλάτους 10 cm με κονίαμα ενδεικτικού τύπου UNICRET της 

ISOMAT ή παρομοίου δηλαδή: 

- απομάκρυνση σαθρών τμημάτων της κορνίζας 

- επιμελής καθαρισμός με πεπιεσμένο αέρα της επιφάνειας για την αφαίρεση της σκόνης 

- διαβροχή του υποστρώματος 

- διάστρωση του κονιάματος σε στρώσεις με προσθήκη οικοδομικής ρητίνης τύπου ASOPLAST σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές 

Η εργασία αναφέρεται σε οποιοδήποτε ύψος εργασίας. 



 

 σελ. 30                                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται όλες οι συνοδευτικές κατασκευές και εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη περα-

ίωση της εργασίας και παράδοσης των επιφανειών των επιχρισμάτων, καθαρές για τις επόμενες εργασίες (ικριώματα, απο-

μάκρυνση υλικών καθαιρέσεων κ.λπ.). 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):  12,50 

(Ολογράφως) : ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Γ.09 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β71.86.91.04 Ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ενδεικτικού τύπου Capatect 

PRO Mineral της CAPAROL ή ισοδύναμου, με πάχος θερμομονωτικού υλικού 

EPS80 CE (ETICS) 5 cm, με διακοσμητικό επίχρισμα αδρής υφής απόχρωσης Ral 

6011, με σήμανση CE και έτοιμα οργανικά επιχρίσματα συμπεριλαμβανομένης και 

της προεργασίας υποστρώματος 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7136  100% 

Ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ενδεικτικού τύπου Capatect PRO Mineral της CAPAROL ή ισοδύναμου, 

με γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη EPS 80 με σήμανση CE για χρήση σε ETICS πάχους 5 cm (EN 13163:2001) και 

οργανικά έτοιμα διακοσμητικά επιχρίσματα λεπτού πάχους με πιστοποίηση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 15824. Το προ-

ϊόν-σύστημα θα πρέπει να φέρει σήμανση CE συστήματος βάσει της τεχνικής έγκρισης ETAG 004 από αρμόδιο κοινοποιη-

μένο φορέα πιστοποίησης. Το σύστημα θα πρέπει να φέρει 10ετή εγγύηση. Το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομό-

νωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομέρειες στεγάνωσης στο επίπεδο του εδάφους και στα σημεία επαφής με οριζόντιες 

επιφάνειες καθώς και στις καταλήξεις κάτω από τις ποδιές των στηθαίων ή των παραθύρων, λεπτομέρειες για τη διαμόρφω-

ση των λαμπάδων των κουφωμάτων, νεροσταλάκτες και γωνιόκρανα με ενσωματωμένο υαλόπλεγμα και βάσει των υποδεί-

ξεων του πιστοποιητικού ΕΤΑG και των λοιπών προδιαγραφών του συστήματος. 

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης αποτελείται από: 

α) Θερμομονωτικές πλάκες γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης, με σήμανση CE για χρήση σε ETICS πάχους 5 cm βά-

σει της μελέτης και κολλημένες στα δομικά στοιχεία με ειδικό ενός συστατικού συγκολλητικό υψηλής συγκολλητικής ικανό-

τητας ενδεικτικού τύπου Capatect 186M ή ArmaReno 700 της CAPAROL ή ισοδυνάμου, κατάλληλο για όλα σχεδόν τα υ-

ποστρώματα και περιορισμένης αναφλεξιμότητας κλάση Β1 βάση DIN 4102-1α σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστή-

ματος. 

Η χρήση πιστοποιημένων με CE βυσμάτων για την μηχανική στερέωση των θερμομονωτικών πλακών θα πρέπει να γίνεται 

βάση των υποδείξεων του πιστοποιητικού ETAG 014 και των λοιπών προδιαγραφών του συστήματος. 

β) Βασική στρώση ενίσχυσης μς ειδικό ενός συστατικού συγκολλητικό υλικό υψηλής συγκολλητικής ικανότητας ενδεικτικού 

τύπου Capatect 186M της CAPAROL ή ισοδυνάμου, με υψηλή αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις που επιτρέπει τον εμ-

ποτισμό υαλοπλέγματος για την πλήρη αντιρρηγματική προστασία του συστήματος,ο οποίος απλώνεται ομοιόμορφα στο 

σύνολο της επιφάνειας των θερμομονωτικών πλακών και εντός του οποίου όσο είναι ακόμα υγρός εμβαπτίζεται υαλόπλεγ-

μα, ανθεκτικό στα αλκάλια, ενδεικτικού τύπου Gewebe 650 / 110 της CAPAROL ή ισοδυνάμου, με μεγάλη ικανότητα απορ-

ρόφησης τάσεων, με επικάλυψη 10εκ στο σημείο συνάντησης των λωρίδων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήμα-

τος. 

γ) Εφαρμογή ασταριού ενδεικτικού τύπου Putzgrund 610 της CAPAROL ή ισοδυνάμου και τελική επικάλυψη με οργανικό 

έτοιμο διακοσμητικό προς χρήση σοβά ενδεικτικού τύπου Capatect Fassadenputz της CAPAROL ή ισοδυνάμου, κοκκομετ-

ρίας Κ10 ή Κ15 αδρής υφής απόχρωσης Ral 6011 σύμφωνα με το σχέδιο χρωματικής μελέτης των όψεων και σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις της μελέτης και ο οποίος θα είναι υψηλής διαπνοής και υδροαπωθητικότητας και αυτοκαθαριζόμενος για 

καθαρές προσόψεις, με πρόσθετα συστατικά για προστασία της πρόσοψης από άλγη και μύκητες. 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 31 

Το παραπάνω σύστημα θα εφαρμοστεί και σε ζώνη στεγάνωσης (~60 cm ύψος - περιμετρικά στο επίπεδο του εδάφους) η 

οποία εφαρμόζεται με τον εξής τρόπο : 

Τοποθέτηση οδηγών αλουμινίου στήριξης (με κενό μεταξύ τους 3 mm ανά τεμάχιο λόγω συστολοδιαστολών του υλικού) ανά-

λογου μεγέθους του πάχους της πολυστερίνης και έλεγχος με αλφάδι ως προς την επιπεδότητα, βάση της πιστοποίησης 

ETAG και του CE του συστήματος καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών εφαρμογής από την προμηθεύτρια εταιρεία.  

Εφαρμογή στο κάτω άκρο του κτιρίου και σε ύψος περίπου ~60εκ. από το φυσικό έδαφος στεγανωτικού υλικού διασποράς -

οργανικής βάσης, το οποίο αναμιγνύεται 1:1 με τσιμέντο Portland. Αρχικά εφαρμόζουμε μια στρώση σαν αστάρι διαλύοντας 

το με μέχρι 10% με νερό. Τοποθετούμε τις πλάκες ενισχυμένης διογκωμένης πολυστερίνης με σήμανση CE πάχους 7 cm. 

Επειδή η τοποθέτηση των πλακών διογκωμένης πολυστερίνης ξεκινά απευθείας από το δάπεδο (δηλαδή το δάπεδο και το 

θερμομονωτικό υλικό έρχονται σε άμεση επαφή), η επιφάνεια δαπέδου και πλακών (κάτω σόκορο πλάκας) καλύπτεται και 

αυτή με στεγανωτικό υλικό διασποράς -οργανικής βάσης, με εμβαπτισμό υαλοπλέγματος σε στεγανωτικό υλικό στην επιφά-

νεια του τοίχου  (υπόστρωμα) και σε ύψος περίπου 10 - 15 cm και στο δάπεδο σε φάρδος περίπου 5cm, ενώ θα παραμένει 

αναμονή υαλοπλέγματος 10-15 cm για την αλληλοεπικάλυψη με το πλέγμα της επιφάνειας στην συνέχεια μετά την συγκόλ-

ληση των πλακών ενισχυμένης διογκωμένης πολυστερίνης. 

Εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια ενδιάμεσης στρώσης ενίσχυσης στεγανωτικού υλικού διασποράς -οργανικής βάσης, το 

οποίο αναμιγνύεται 1:1 με τσιμέντο Portland στο οποίο εμβαπτίζεται το ενισχυτικό υαλοπλέγμα. Αφού στεγνώσει πλήρως η 

ενδιάμεση ενισχυτική στρώση, εφαρμόζεται με κατάλληλη ανοξείδωτη σπάτουλα ή με μηχανικά μέσα, ο οργανικός έτοιμος 

σοβάς τελικής επικάλυψης σε οποιοδήποτε χρώμα ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης. Η τελική διαμόρφωση γίνεται με 

πλαστική σπάτουλα. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια θερμομονωτικών πλακών, κόλλας, σοβάδων, υαλοπλέγματος, και τυχόν βυσμάτων 

που θα απαιτηθούν, καθώς και τα απαραίτητα μηχανήματα και εργαλεία εφαρμογής, η εργασία για την εφαρμογή σε οποια-

δήποτε στάθμη από το έδαφος και ύψος από το δάπεδο εργασίας, καθαρισμός κλπ. σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης 

και του προμηθευτή. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):  40,00 

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ 

 

 

 



 

 σελ. 32                                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

ΟΜΑΔΑ Δ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

 

 
Άρθρον Δ. 1/ Κωδικός Άρθρου:ΗΛΜ 60.10.85.01/ Κωδικός Αναθ/σης:ΟΔΟ-2548 

 

Κατασκευή φρεατίου δικτύου ύδρευσης (εγκατάστασης μετρητού) 40x40x50 cm. 

Κατασκευή φρεατίου δικτύου ύδρευσης (εγκατάστασης μετρητού) από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπ-

λισμένο με δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm περιλαμβανομένης της εκσκαφή 

και επανεπίχωση του ορύγματος, στεγανό κάλυμμα Β 125 σε μεταλλικό πλαίσιο σύμφωνα με τα καθοριζόμε-

να στην μελέτη 40x40x50 cm  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 60,00 

Ολογράφως: Εξήντα ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 2/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8104.5-8125.5/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 11 

 

Συγκρότημα μετρητού ψυχρού νερού παλμού PN 16 υγρού τύπου διαμέτρου DN 25 mm. 

Συγκρότημα μετρητού ψυχρού νερού παλμού PN 16 υγρού τύπου βιδωτό με αρσενικά ρακόρ πολλαπλής 

ροής με δύο βάνες (μπρός - πίσω) & αντεπίστροφο με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και 

παράδοση σε λειτουργία, διαμέτρου DN 25mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 104,04 

Ολογράφως: Εκατόν τέσσερα ευρώ και τέσσερα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 3/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8104.5-8125.5/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 11 

 

Συγκρότημα μετρητού ψυχρού νερού παλμού PN 16 υγρού τύπου διαμέτρου DN 32mm 

Συγκρότημα μετρητού ψυχρού νερού παλμού PN 16 υγρού τύπου βιδωτό με αρσενικά ρακόρ πολλαπλής 

ροής με δύο βάνες (μπρός - πίσω) & αντεπίστροφο με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και 

παράδοση σε λειτουργία, διαμέτρου DN 32mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 131,35 

Ολογράφως: Εκατόν τριάντα ένα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 4/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8036.2/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 8 

 

Σωλήνες πολυπροπυλενίου ( PP-R - SDR 7,4/DIN 8077/78) διαμέτρου Φ 20/DN 15mm 

Σωλήνες πολυπροπυλενίου ( PP-R - SDR 7,4/DIN 8077/78) συμπεριλαμβανόμενων των μεταλλικών κατασκε-

υών στήριξης, των ειδικών εξαρτημάτων σύνδεσης (γωνίες, ταυ, σταυροί, μούφες, ηλεκτρομούφες, μαστοί, 

φλάντζες, σύνδεσμοι ,κολλητά η με σπείρωμα) και τα διαιρούμενα γαλβανισμένα στηρίγματα σωλήνων με 

λάστιχο EPDM και τα προστατευτικά χιτώνια όπου διαπερνούν τα δάπεδα,τις οροφές ή τους τοίχους διαμέτ-

ρου Φ 20/DN 15mm 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 15,57 

Ολογράφως: Δέκα πέντε ευρώ και πενήντα επτά λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 5/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8036.3/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 8 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 33 

 

Σωλήνες πολυπροπυλενίου ( PP-R - SDR 7,4/DIN 8077/78) διαμέτρου Φ 32/DN 25mm  

Σωλήνες πολυπροπυλενίου ( PP-R - SDR 7,4/DIN 8077/78) συμπεριλαμβανόμενων των μεταλλικών κατασκε-

υών στήριξης, των ειδικών εξαρτημάτων σύνδεσης (γωνίες, ταυ, σταυροί, μούφες, ηλεκτρομούφες, μαστοί, 

φλάντζες, σύνδεσμοι ,κολλητά η με σπείρωμα) και τα διαιρούμενα γαλβανισμένα στηρίγματα σωλήνων με 

λάστιχο EPDM και τα προστατευτικά χιτώνια όπου διαπερνούν τα δάπεδα,τις οροφές ή τους τοίχους διαμέτ-

ρου Φ 32/DN 25mm 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 18,70 

Ολογράφως: Δέκα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 6/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8036.5/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 8 

 

Σωλήνες πολυπροπυλενίου( PP-R - SDR 7,4 MF/DIN 8077/78) διαμέτρου Φ 40 / DN 32mm 

Σωλήνες πολυπροπυλενίου( PP-R - SDR 7,4 MF/DIN 8077/78) συμπεριλαμβανόμενων των μεταλλικών κα-

τασκευών στήριξης, των ειδικών εξαρτημάτων σύνδεσης (γωνίες, ταυ, σταυροί, μούφες, ηλεκτρομούφες, μασ-

τοί, φλάντζες, σύνδεσμοι ,κολλητά η με σπείρωμα) και τα διαιρούμενα γαλβανισμένα στηρίγματα σωλήνων 

με λάστιχο EPDM και τα προστατευτικά χιτώνια όπου διαπερνούν τα δάπεδα,τις οροφές ή τους τοίχους δια-

μέτρου Φ 40 / DN 32mm 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 27,26 

Ολογράφως: Είκοσι επτά ευρώ και είκοσι έξι λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 7/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8028.1.2/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 34 

 

Μεταλλικός πίνακας υδροληψίας διαστασεων (YxBxM) 450x100 x 500mm 

Μεταλλικός πίνακας υδροληψίας κατασκευασμένος από γαλβανιζέ λαμαρίνα με το ανάλογο σετ στηριγμάτων 

τοποθέτησης τοπικών συλλεκτών ύδρευσης εντοιχισμένος με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση 

και παράδοση σε λειτουργία διαστασεων (YxBxM) 450x100 x 500mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 66,46 

Ολογράφως: Εξήντα έξι ευρώ και σαράντα έξι λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 8/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8028.1.3/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 34 

 

Μεταλλικός πίνακας υδροληψίας διαστασεων (YxBxM) 450x100 x 600mm 

Μεταλλικός πίνακας υδροληψίας κατασκευασμένος από γαλβανιζέ λαμαρίνα με το ανάλογο σετ στηριγμάτων 

τοποθέτησης τοπικών συλλεκτών ύδρευσης εντοιχισμένος με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση 

και παράδοση σε λειτουργία διαστασεων (YxBxM) 450x100 x 600mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 70,45 

Ολογράφως: Εβδομήντα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 9/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8603.25.1.2/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 11 

 

Τοπικός συλλέκτης κολεκτέρ (κρύου ή ζεστού ) διαμέτρου 3/4 ins: 2 εξοδων  

Τοπικός συλλέκτης κολεκτέρ (κρύου ή ζεστού ) από σφυρήλατο ορείχαλκο με τους ανάλογους σφαιρικούς 

διακόπτες αναχωρήσεων, τη βάνα απομόνωσης του συλλέκτη, αυτόματο εξαεριστικό, ρακόρ, μαστούς, τάπες, 

συστολικά, τερματικά συλλεκτών, και ετικέτες ταξινόμησης παροχών με κάθε μικροϋλικό και εργασία για 

εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία διαμέτρου 3/4 ins: 2 εξοδων 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 64,34 

Ολογράφως: Εξήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 10/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8603.25.1.5/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 11 



 

 σελ. 34                                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

Τοπικός συλλέκτης κολεκτέρ (κρύου ή ζεστού ) διαμέτρου 3/4 ins: 5 εξοδων  

Τοπικός συλλέκτης κολεκτέρ (κρύου ή ζεστού ) από σφυρήλατο ορείχαλκο με τους ανάλογους σφαιρικούς 

διακόπτες αναχωρήσεων, τη βάνα απομόνωσης του συλλέκτη, αυτόματο εξαεριστικό, ρακόρ, μαστούς, τάπες, 

συστολικά, τερματικά συλλεκτών, και ετικέτες ταξινόμησης παροχών με κάθε μικροϋλικό και εργασία για 

εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία διαμέτρου 3/4 ins: 5 εξοδων 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 102,28 

Ολογράφως: Εκατόν δύο ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 11/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8603.25.1.6/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 11 

 

Τοπικός συλλέκτης κολεκτέρ (κρύου ή ζεστού ) διαμέτρου 3/4 ins: 6 εξοδων  

Τοπικός συλλέκτης κολεκτέρ (κρύου ή ζεστού ) από σφυρήλατο ορείχαλκο με τους ανάλογους σφαιρικούς 

διακόπτες αναχωρήσεων, τη βάνα απομόνωσης του συλλέκτη, αυτόματο εξαεριστικό, ρακόρ, μαστούς, τάπες, 

συστολικά, τερματικά συλλεκτών, και ετικέτες ταξινόμησης παροχών με κάθε μικροϋλικό και εργασία για 

εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία διαμέτρου 3/4 ins: 6 εξοδων 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 113,46 

Ολογράφως: Εκατόν δέκα τρία ευρώ και σαράντα έξι λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 12/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8603.25.1.11/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 11 

 

Τοπικός συλλέκτης κολεκτέρ (κρύου ή ζεστού ) διαμέτρου 1 ins: 11 εξοδων  

Τοπικός συλλέκτης κολεκτέρ (κρύου ή ζεστού ) από σφυρήλατο ορείχαλκο με τους ανάλογους σφαιρικούς 

διακόπτες αναχωρήσεων, τη βάνα απομόνωσης του συλλέκτη, αυτόματο εξαεριστικό ,, ρακόρ, μαστούς, τά-

πες, συστολικά, τερματικά συλλεκτών, και ετικέτες ταξινόμησης παροχών με κάθε μικροϋλικό και εργασία για 

εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία διαμέτρου 1 ins: 11 εξοδων 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 225,61 

Ολογράφως: Διακόσια είκοσι πέντε ευρώ και εξήντα ένα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 13/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8606.1.2/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 11 

 

Αυτόματο εξαεριστικό δικτύου 3/8''- 2 η 5 atm με βάνα σφαιρική Φ 1/2''  

Αυτόματο εξαεριστικό δικτύου 3/8''- 2 η 5 atm με βάνα σφαιρική Φ 1/2'' ,με υποδοχέα απορροής και σωλή-

νωση αποχέτευσης πλήρες με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 39,01 

Ολογράφως: Τριάντα εννιά ευρώ και ένα λεπτό 

  

 
Άρθρον Δ. 14/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8104.2.1/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 11 

 

Σφαιρική βαλβίδα (εκκένωσης δικτύου) διαμέτρου DN 15mm 

Σφαιρική βαλβίδα (εκκένωσης δικτύου) ορειχάλκινη,ολικής παροχής,χειρισμού με χειρολαβή η πεταλούδα 

,κοχλιωτής σύνδεσης (με κάθε εξάρτημα για σύνδεση σε κάθε τύπου δίκτυου),με κάθε μικροϋλικό και εργασία 

για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία διαμέτρου DN 15mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 13,54 

Ολογράφως: Δέκα τρία ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 15/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8041.5.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 8 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 35 

 

Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου κατά DIN 16892 & 16893 διαμέτρου Φ 16x2 mm 

Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου κατά DIN 16892 & 16893, τοποθετημένος εντός ανάλογης διαμέτρου 

πλαστικού σωλήνα spiral (μανδύα προστασίας),απευθείας από συλλέκτη στην αντίστοιχη λήψη (απαγορευ-

ομένης κάθε ενδυάμεσης διακλάδωσης) με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε 

λειτουργία διαμέτρου Φ 16x2 mm 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 5,44 

Ολογράφως: Πέντε ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 16/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8733.2.5/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 8 

 

Σωλήνας πλαστικός (PE) spiral,κυματοειδείς (SPIRALIFE ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ) διαμέτρου Φ 29 mm 

Σωλήνας πλαστικός (PE) spiral,κυματοειδείς (SPIRALIFE ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ της PIPE LIFE ) προστασίας σωλή-

νων εντός δαπέδου ,κόκκινο η μπλε,με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λει-

τουργία διαμέτρου Φ 29 mm 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 4,69 

Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ και εξήντα εννιά λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 17/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8256.3.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 24 

 

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός, κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών ισχύος 2.000W / 20lt 

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός, κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών εφοδιασμένος με όλα τα όρ-

γανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως ασφαλιστικά,εσωτερικό θερμοστάτη,καθως & το τέλος 

ανακυκλωσης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας ,με κάθε μικροϋλικό και ερ-

γασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία ισχύος 2.000W / 20lt 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 176,34 

Ολογράφως: Εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 18/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8104.2.1/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 11 

 

Σφαιρική βαλβίδα (βάνα) ορειχάλκινη διαμέτρου DN 15mm 

Σφαιρική βαλβίδα (βάνα) ορειχάλκινη,ολικής παροχής,χειρισμού με χειρολαβή η πεταλούδα ,κοχλιωτής σύν-

δεσης (με κάθε εξάρτημα για σύνδεση σε κάθε τύπου δίκτυου),με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσ-

ταση και παράδοση σε λειτουργία διαμέτρου DN 15mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 13,54 

Ολογράφως: Δέκα τρία ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 19/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8104.2.3/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 11 

 

Σφαιρική βαλβίδα (βάνα) ορειχάλκινη διαμέτρου DN 25mm 

Σφαιρική βαλβίδα (βάνα) ορειχάλκινη,ολικής παροχής,χειρισμού με χειρολαβή η πεταλούδα ,κοχλιωτής σύν-

δεσης (με κάθε εξάρτημα για σύνδεση σε κάθε τύπου δίκτυου),με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσ-

ταση και παράδοση σε λειτουργία διαμέτρου DN 25mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 17,94 

Ολογράφως: Δέκα επτά ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 20/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8104.2.5/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 11 



 

 σελ. 36                                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

Σφαιρική βαλβίδα (βάνα) ορειχάλκινη διαμέτρου DN 32mm 

Σφαιρική βαλβίδα (βάνα) ορειχάλκινη,ολικής παροχής,χειρισμού με χειρολαβή η πεταλούδα ,κοχλιωτής σύν-

δεσης (με κάθε εξάρτημα για σύνδεση σε κάθε τύπου δίκτυου),με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσ-

ταση και παράδοση σε λειτουργία διαμέτρου DN 32mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 30,66 

Ολογράφως: Τριάντα ευρώ και εξήντα έξι λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 21/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8131.2.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 11 

 

Χαλκοσύνδεση υδραυλικού υποδοχέα με ΜΙΝΙ σφαιρικός γωνιακός διακόπτης 

Χαλκοσύνδεση υδραυλικού υποδοχέα (αναλογία διπλού στηρίγματος προκαθορισμένων αποστάσεων,γωνία 

υδροληψίας,σωλήνα 0,30m η σπιράλ, ΜΙΝΙ σφαιρικός γωνιακός διακόπτης, δύο ρακόρ ) πλήρες για τροφο-

δοσία οριζόντιας η υποδαπεδιας εγκατάστασης 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 16,49 

Ολογράφως: Δέκα έξι ευρώ και σαράντα εννιά λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 22/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8236.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 21 

 

Δίδυμος αποσκληρυντής ( με δύο δοχεία ρητίνης, δοχείο άλμης, βαλβίδες αναγέννησης) παροχής 1,00m3/h  

Δίδυμος αποσκληρυντής ( με δύο δοχεία ρητίνης, δοχείο άλμης, βαλβίδες αναγέννησης) παροχής 1,00m3/h 

αποσκληρυμένου νερού από το συγκρότημα στους 0οDH και εν συνεχεία μέσω κατάλληλης διάταξης ένα 

τμήμα του μετατρέπεται σε νερό 4ο DΗ έως 7ο DH, τον πίνακα ισχύος & αυτοματισμού, τις καλωδιώσεις 

πλήρες με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση, σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε 

λειτουργία 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 1.517,78 

Ολογράφως: Χίλια πεντακόσια δέκα επτά ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά 

  
 

 

 
Άρθρον Δ. 23/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8138.2/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 11 

 

Κρουνός (Κάνουλα με ρακόρ για σύνδεση ελαστικού σωλήνα) ορειχάλκινη σφαιρική με λουκέτο διαμέτρου 

DN 15mm  

Κρουνός (Κάνουλα με ρακόρ για σύνδεση ελαστικού σωλήνα) ορειχάλκινη σφαιρική με λουκέτο & κάθε μικ-

ροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία διαμέτρου DN 15mm  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 30,24 

Ολογράφως: Τριάντα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά 

  
 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ-ΟΜΒΡΙΩΝ 

 
Άρθρον Δ. 24/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8042.1.2/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 8 

 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από U-PVC - 6 atm (ΕΛΟΤ 686/B, EN1329) διαμέτρου DN 40 mm 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από U-PVC - 6 atm (ΕΛΟΤ 686/B, EN1329) με τα ανάλογα εξαρτήματα 

σύνδεσης (καμπύλες ,ταυ, ημιταυ, συστολές, μούφες ), συγκόλλησης, στεγανοποίησης, τα ανάλογα στηρίγ-

ματα,και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία διαμέτρου DN 40 mm 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 13,18 

Ολογράφως: Δέκα τρία ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 25/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8042.1.3/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 8 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 37 

 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από U-PVC - 6 atm (ΕΛΟΤ 686/B, EN1329) διαμέτρου DN 50 mm 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από U-PVC - 6 atm (ΕΛΟΤ 686/B, EN1329) με τα ανάλογα εξαρτήματα 

σύνδεσης (καμπύλες ,ταυ, ημιταυ, συστολές, μούφες ), συγκόλλησης, στεγανοποίησης, τα ανάλογα στηρίγ-

ματα,και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία διαμέτρου DN 50 mm 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 13,81 

Ολογράφως: Δέκα τρία ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά 

  
 

 
Άρθρον Δ. 26/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8042.1.5/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 8 

 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από U-PVC - 6 atm (ΕΛΟΤ 686/B, EN1329) διαμέτρου DN 75 mm 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από U-PVC - 6 atm (ΕΛΟΤ 686/B, EN1329) με τα ανάλογα εξαρτήματα 

σύνδεσης (καμπύλες ,ταυ, ημιταυ, συστολές, μούφες ), συγκόλλησης, στεγανοποίησης, τα ανάλογα στηρίγ-

ματα,και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία διαμέτρου DN 75 mm 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 18,83 

Ολογράφως: Δέκα οκτώ ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 27/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8042.1.7/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 8 

 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από U-PVC - 6 atm (ΕΛΟΤ 686/B, EN1329) διαμέτρου DN 100 mm 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από U-PVC - 6 atm (ΕΛΟΤ 686/B, EN1329) με τα ανάλογα εξαρτήματα 

σύνδεσης (καμπύλες ,ταυ, ημιταυ, συστολές, μούφες ), συγκόλλησης, στεγανοποίησης, τα ανάλογα στηρίγ-

ματα,και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία διαμέτρου DN 100 mm 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 23,71 

Ολογράφως: Είκοσι τρία ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 28/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8061.2/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 34 

 

Απορροή όμβριων (τύπου γλάστρα) από συλλεκτήρα στέγης (ντερέ) από γαλβανισμένη λαμαρίνα καθέτου 

απορροής DN 100mm 

Απορροή όμβριων (τύπου γλάστρα) από συλλεκτήρα στέγης (ντερέ) από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους ως 

και ο ντερές (χρέωση στα οικοδομικά) και ανοξείδωτο πλέγμα (καλαθάκι), συμπεριλαμβανομένων των μεταλ-

λικών κατασκευών στήριξης ,των ειδικών εξαρτημάτων σύνδεσης, και τα στηρίγματα με εργασία για εγκατάσ-

ταση και παράδοση σε λειτουργία καθέτου απορροής DN 100mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 176,58 

Ολογράφως: Εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 29/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8036.9/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 5 

 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος ραφής διαμέτρου DN 100x4,5mm 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος ραφής με αυλακωτά άκρα ή σπείρωμα (ΕΝ 10255 ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ M 

edium) για εγκατάσταση σε αποχέτευση υδρορροών ομβρίων συμπεριλαμβανομένων των μεταλλικών κα-

τασκευών στήριξης ,των ειδικών εξαρτημάτων σύνδεσης, και τα στηρίγματα με εργασία για εγκατάσταση και 

παράδοση σε λειτουργία διαμέτρου DN 100mm 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 57,85 

Ολογράφως: Πενήντα επτά ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 30/ Κωδικός Άρθρου:ΟΙΚ-77.67.04/ Κωδικός Αναθ/σης:ΟΙΚ 7767.8 



 

 σελ. 38                                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων Διαμέτρου από 3 έως 4'' 

Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προσ-

τασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών ήτοι απόξεση και καθαρισμός με σμυριδόπανο, μία στρώση 

ελαιοχρώματος μίνιου και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος στο χρώμα της επιλογής της επίβλεψης Διαμέτρου 

από 3 έως 4'' 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 4,00 

Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 31/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8050.2/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 5 

 

Σωληνοστόμιο (τάπα) καθαρισμού σωληνώσεων αποχέτευσης ομβρίων υπέργεια βιδωτή αρσενική γαλβα-

νισμένη διαμέτρου DN 100 mm 

Σωληνοστόμιο ή ακροστόμιο (τάπα) καθαρισμού σωληνώσεων αποχέτευσης ομβρίων υπέργεια βιδωτή αρ-

σενική γαλβανισμένη με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία διαμέτ-

ρου DN 100 mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 50,59 

Ολογράφως: Πενήντα ευρώ και πενήντα εννιά λεπτά 

  
 

 
Άρθρον Δ. 32/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8046.1/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 8 

 

Σιφόνι δαπέδου από ηχομονωτικό πολυπροπυλένιο για δάπεδο WC,ενδεικτικού τύπου GIRO της KESSEL 

τεσσάρων εισόδων DN 40 mm περιστρεφόμενες κατά 360ο & πλάγιας εξόδου DN 50 mm 

Σιφόνι δαπέδου από ηχομονωτικό πολυπροπυλένιο για δάπεδο WC,ενδεικτικού τύπου GIRO της KESSEL 

τεσσάρων εισόδων DN 40 mm περιστρεφόμενες κατά 360ο & πλάγιας εξόδου DN 50 mm, με ανοξείδωτη 

σχάρα συλλογής τετράγωνη-οβάλ η με κάλυμμα επιλογής τελικής επιφανείας ,αποσπόμενη οσμοπαγίδα 

,τηλεσκοπική επέκταση, κλάσης Κ3 (300kg),με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση 

σε λειτουργία  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 77,21 

Ολογράφως: Εβδομήντα επτά ευρώ και είκοσι ένα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 33/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8049.3.1/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 8 

 

Σιφόνι δαπέδου από PP για δάπεδο υπογείου - μηχανοστασιου,ενδεικτικου τύπου UNIVERSAL της KESSEL 

οριζoντιας εξόδου DN 50mm, με σχάρα συλλογής απο μαυρο πλαστικο 200x200mm 

Σιφόνι δαπέδου από PP για δάπεδο υπογείου - μηχανοστασιου,ενδεικτικου τύπου UNIVERSAL της KESSEL 

οριζoντιας εξόδου DN 50mm, με σχάρα συλλογής απο μαυρο πλαστικο 200x200mm,τηλεσκοπικη επεκταση 

,κλασης Κ3 (300kg),με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 156,76 

Ολογράφως: Εκατόν πενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 34/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8130/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 8 

 

Κεφαλή αερισμού μαύρη η κεραμιδί απλό η με σίτα διαμέτρου Φ 100 mm  

Κεφαλή αερισμού μαύρη η κεραμιδί απλό η με σίτα, με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και 

παράδοση σε λειτουργία τοποθετημένη πλήρως σε εγκατάσταση αποχέτευσης διαμέτρου Φ 100 mm  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 6,36 

Ολογράφως: Έξι ευρώ και τριάντα έξι λεπτά 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 39 

  

 

Άρθρον Δ. 35/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ N. 

8050.2/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 8 

 

Σωληνοστόμιο ή ακροστόμιο (τάπα) καθαρισμού σωληνώσεων αποχέτευσης (FLOOR CLEAN OUT) δαπέ-

δου διαμέτρου DN 100mm 

Σωληνοστόμιο ή ακροστόμιο (τάπα) καθαρισμού σωληνώσεων αποχέτευσης (FLOOR CLEAN OUT) δαπέ-

δου με κυρίως σώμα & εσωτερική τάπα από πολυπροπυλένιο (PP), πλαίσιο ανοξείδωτο 150x150x92mm & 

κάλυμμα ανοξείδωτο ανοίγματος επίσκεψης με μεντεσέδες,με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση 

και παράδοση σε λειτουργία διαμέτρου DN 100mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 162,89 

Ολογράφως: Εκατόν εξήντα δύο ευρώ και ογδόντα εννιά λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 36/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8045.1/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 8 

 

Μηχανοσίφωνας πλαστικός τύπου U με δυο τάπες διαμέτρου DN 100/110mm  

Μηχανοσίφωνας πλαστικός τύπου U με δυο τάπες, για εγκατάσταση εντός φρεατίου (το φρεάτιο αποτιμάται 

ξεχωριστά) δικτύου αποχέτευσης, με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτο-

υργία διαμέτρου DN 100/110mm  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 62,35 

Ολογράφως: Εξήντα δύο ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 37/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8066.2.3/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 10 

 

Φρεάτιο επίσκεψης δικτύου η εγκατάστασης μηχανοσίφωνα αποχέτευσης λυμάτων προκατασκευασμένο 

διαστάσεων 400X400mm & βάθους Έως 500mm 

Φρεάτιο επίσκεψης δικτύου η εγκατάστασης μηχανοσίφωνα αποχέτευσης λυμάτων προκατασκευασμένο με 

τοποθετημένες χυτοσιδηρές βαθμίδες ανά 300mm (στα βάθη άνω του ενός μέτρου),ανάλογο πυθμένα, πλάκα 

οροφής με στένωση να δεχθεί χυτοσιδηρό κάλυμμα ήτοι σώμα φρεατίου από μπετόν C 20/25, πλήρες εγκα-

τεστημένο & συνδεδεμένο προς το δίκτυο, σε έτοιμο όρυγμα χωρίς εκσκαφές, επιχώσεις διαστάσεων 

400X400mm & βάθους Έως 1000mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 211,42 

Ολογράφως: Διακόσια ένδεκα ευρώ και σαράντα δύο λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 38/ Κωδικός Άρθρου:ΥΔΡ 11.01.02/ Κωδικός Αναθ/σης:ΥΔΡ 6752 

 

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας Β 125  

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας Β 125 που 

προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του πλαισίου έδρα-

σης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων 

και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)  

Τιμή ενός : kg 

Αριθμητικά: 2,80 

Ολογράφως: Δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά 

  
  



 

 σελ. 40                                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ 

 
Άρθρον Δ. 39/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8151.2/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ14 

 

Λεκάνη WC ΧΠ/ΟΑ από υαλώδη πορσελάνη, με δοχείο πλύσης & κάθισμα λεκάνης 

Λεκάνη WC ΧΠ/ΟΑ από υαλώδη πορσελάνη, με δοχείο πλύσης, κάθισμα λεκάνης με τα μικροϋλικά σύνδεσης 

και την εργασία, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 262,57 

Ολογράφως: Διακόσια εξήντα δύο ευρώ και πενήντα επτά λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 40/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8175.1 / Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ14 

 
Άγκιστρο μονό χρωμέ  

Άγκιστρο μονό χρωμέ με τα μικροϋλικά και την εργασία τοποθέτησης 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 8,08 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 41 

Ολογράφως: Οκτώ ευρώ και οκτώ λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 41/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8174.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ14 

 

Κάδος απορριμμάτων χώρου υγιεινής ποδοκίνητου ανοίγματος χωρητικότητας 3 Lt  

Κάδος απορριμμάτων χώρου υγιεινής ποδοκίνητου ανοίγματος χωρητικότητας 3 Lt ανοξείδωτος πλήρης, με 

την εργασία εναπόθεσης 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 10,32 

Ολογράφως: Δέκα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 42/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8174.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ14 

 
Βούρτσα λεκάνης WC, με δοχείο (Πιγκάλ) επιτοιχο 

Βούρτσα λεκάνης WC, με δοχείο (Πιγκάλ) επιτοιχο με τα μικροϋλικά και την εργασία τοποθέτησης 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 24,91 

Ολογράφως: Είκοσι τέσσερα ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 43/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8178.1.1 / Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ14 

 
Χαρτοθήκη επίτοιχη από ανοξείδωτο χάλυβα 

Χαρτοθήκη επίτοιχη από ανοξείδωτο χάλυβα με τα μικροϋλικά και την εργασία τοποθέτησης 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 16,04 

Ολογράφως: Δέκα έξι ευρώ και τέσσερα λεπτά 

  

 

Άρθρον Δ. 44/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 

8160/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 14 

 

Επικαθήμενος νιπτήρας πάγκου (χώροι υγιεινής κοινού) διαστάσεων 61x53cm  

Επικαθήμενος νιπτήρας πάγκου (χώροι υγιεινής κοινού) διαστάσεων 61x53cm πλήρης με βαλβίδα χρωμε 

(στραγγιστήρα), πώμα με αλυσίδα, σιφόνι χρωμέ Φ 1 1/4 ins & στηρίγματα με τα μικροϋλικά σύνδεσης και 

την εργασία, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 317,23 

Ολογράφως: Τριακόσια δέκα επτά ευρώ και είκοσι τρία λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 45/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8141.2.2/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ13 

 

Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα 1 οπής θερμού-ψυχρού ύδατος 

Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα 1 οπής θερμού-ψυχρού ύδατος τοποθετημένος σε νιπτήρα, ορειχάλκινος, επιχ-

ρωμιωμένος με τα μικρούλικα και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέα σε λειτουργία 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 53,82 

Ολογράφως: Πενήντα τρία ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 46/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8168.2/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ14 

 

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm ''μπιζουτέ'' διαστάσεων 50x60 cm 

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm ''μπιζουτέ'' διαστάσεων 50x60 cm, δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσερις κοχ-

λίες με κομβία χρωμέ 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 34,07 

Ολογράφως: Τριάντα τέσσερα ευρώ και επτά λεπτά 

  



 

 σελ. 42                                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

 
Άρθρον Δ. 47/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8174.1 / Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ14 

 

Σαπουνοθηκη υγρού σαπουνιού από γυαλιστερό ανοξείδωτο ατσάλι χωρ. 0,50 lt  

Σαπουνοθηκη υγρού σαπουνιού από γυαλιστερό ανοξείδωτο ατσάλι χωρ. 0,50 lt επίτοιχη με τα μικροϋλικά 

και την εργασία τοποθέτησης 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 24,27 

Ολογράφως: Είκοσι τέσσερα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 48/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8174.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ14 

 

Κάδος απορριμμάτων χώρου υγιεινής ποδοκίνητου ανοίγματος χωρητικότητας 5 Lt ανοξείδωτος 

Κάδος απορριμμάτων χώρου υγιεινής ποδοκίνητου ανοίγματος χωρητικότητας 5 Lt ανοξείδωτος πλήρης, με 

την εργασία εναπόθεσης 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 21,82 

Ολογράφως: Είκοσι ένα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 49/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8190.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ14 

 

Συγκρότημα ειδών υγιεινής ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) (ΛΕΚΑΝΗ WC - ΝΙΠΤΗΡΑΣ)  

Συγκρότημα ειδών υγιεινής ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) (ΛΕΚΑΝΗ WC - ΝΙΠΤΗΡΑΣ) τύπου 

CONTOUR 21 & ATLANTIS της IDEAL STANDARD πλήρη αποτελούμενο από λεκάνη, ειδικό ανατομικό κά-

θισμα, δοχείο πλύσης, νιπτήρας με ειδική ανάρτηση, ειδικός αναμικτήρας με μακρύ στέλεχος ,ειδικές μπάρες 

(χειρολαβές σταθερή & ανακλεινομενη με χαρτοθήκη) λεκάνης,, ανακλινόμενος καθρέπτης, σαπουνοθηκη 

υγρού σαπουνιού 0,50 lt, κάδος απορριμμάτων χωρητικότητας 3 Lt, Πιγκάλ κ.λπ. πλήρες, με κάθε μικροϋλικό 

και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.(ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-02) 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 2.935,01 

Ολογράφως: Δύο χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε ευρώ και ένα λεπτό 

  

 
Άρθρον Δ. 50/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8165.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ17 

 

Νεροχύτης χαλύβδινος επικαθήμενος σε πάγκο ανοξείδωτος (AISI 304 18/10) με δύο γούρνες & ποδιά διασ-

τάσεων 1200x500mm 

Νεροχύτης χαλύβδινος επικαθήμενος σε πάγκο ανοξείδωτος (AISI 304 18/10) με δύο γούρνες & ποδιά διασ-

τάσεων 1200x500mm με σιφόνι PE δύο θέσεων, βαλβίδα χρωμέ (στραγγιστήρια), πώμα με αλυσίδα ενδεικτι-

κού τύπου ARMONIA της FRANKE με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία, για παράδοση σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία,  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 207,28 

Ολογράφως: Διακόσια επτά ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 51/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8141.3/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ13 

 

Αναμεικτική μπαταρία νεροχύτου (πάγκου) ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη μιας λαβής 

Αναμεικτική μπαταρία νεροχύτου (πάγκου) ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη μιας λαβής (ενδεικτικού τύπου 

Ceraplan III της IDEAL STANDARD) με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία, για παράδοση σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 82,93 

Ολογράφως: Ογδόντα δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά 

  
  



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 43 

 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
Πυρόσβεση - Τοπικά Μέσα Κτασβεσης 

 
Άρθρον Δ. 52/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8066.2.3/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 10 

 

Φρεάτιο επίσκεψης δικτύου πυρόσβεσης προκατασκευασμένο διαστάσεων 400X400mm & βάθους Έως 

500mm 

Φρεάτιο επίσκεψης δικτύου πυρόσβεσης προκατασκευασμένο με τοποθετημένες χυτοσιδηρές βαθμίδες ανά 

300mm (στα βάθη άνω του ενός μέτρου),ανάλογο πυθμένα, πλάκα οροφής με στένωση να δεχθεί χυτοσιδηρό 

κάλυμμα ήτοι σώμα φρεατίου από μπετόν C 20/25, πλήρες εγκατεστημένο & συνδεδεμένο προς το δίκτυο, σε 

έτοιμο όρυγμα χωρίς εκσκαφές, επιχώσεις διαστάσεων 400X400mm & βάθους Έως 1500mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 211,42 

Ολογράφως: Διακόσια ένδεκα ευρώ και σαράντα δύο λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 53/ Κωδικός Άρθρου:ΥΔΡ 11.01.02/ Κωδικός Αναθ/σης:ΥΔΡ 6752 

 

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας Β 125  

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας Β 125 που 

προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του πλαισίου έδρα-

σης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων 

και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)  

Τιμή ενός : kg 

Αριθμητικά: 2,80 

Ολογράφως: Δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 54/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8939.12/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 8 

 

Εξάρτημα μετάβασης πολυαιθυλενίου-χαλύβδινου (PE-Steel) 16atm σύνδεσης κολητό/σπείρωμα αρσενικό 

διατομής Φ 110 mmxDN 4ins 

Εξάρτημα μετάβασης πολυαιθυλενίου-χαλύβδινου (PE-Steel) 16atm σύνδεσης κολητό/σπείρωμα αρσενικό 

πλήρες με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία διατομής Φ 110 

mmxDN 4ins 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 197,62 

Ολογράφως: Εκατόν ενενήντα επτά ευρώ και εξήντα δύο λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 55/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8042.1.7/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 8 

 

Σωλήνας μεταφοράς υγρών υπό πίεση HDPE / PE 100 - EN 12201 / SDR 11 - 16 atm διαμέτρου DN 110 mm 

Σωλήνας μεταφοράς υγρών υπό πίεση HDPE / PE 100 - EN 12201 / SDR 11 με ελάχιστη απαιτούμενη αντο-

χή MRS10 = 10 MPa, με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 συμπεριλαμβανομένων των ειδικών 

εξαρτημάτων σύνδεσης και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία 16 atm διαμέτρου DN 110 

mm 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 29,08 

Ολογράφως: Είκοσι εννιά ευρώ και οκτώ λεπτά 

  
 

 

 
Άρθρον Δ. 56/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8103.4/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 11 

 

Φλοτερoβάνα (Βάνα ορειχάλκινη ,υδροστάτης στάθμης με μπάτσο & πλαστική φούσκα) διαμέτρου DN 32mm 

Φλοτερoβάνα (Βάνα ορειχάλκινη ,υδροστάτης στάθμης με μπάτσο & πλαστική φούσκα) πλήρωσης δεξαμε-

νής ορειχάλκινη κοχλιωτής σύνδεσης με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε 
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λειτουργία διαμέτρου DN 32mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 122,67 

Ολογράφως: Εκατόν είκοσι δύο ευρώ και εξήντα επτά λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 57/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8039.3.7/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 6 

 

Ειδικό φλαντζωτό εξάρτημα υδροληψίας εγκιβωτισμένο σε δεξαμενή από σκυρόδεμα διαμέτρου DN 50 mm 

Ειδικό φλαντζωτό εξάρτημα υδροληψίας εγκιβωτισμένο σε δεξαμενή από σκυρόδεμα από χαλυβδοσωλήνα 

χωρίς ραφή,επιψευδαργυρόμενη εν θερμώ μετά την αποπεράτωση,με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκα-

τάσταση και παράδοση σε λειτουργία διαμέτρου DN 50 mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 53,28 

Ολογράφως: Πενήντα τρία ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 58/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8039.3.10/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 6 

 

Ειδικό φλαντζωτό εξάρτημα υδροληψίας εγκιβωτισμένο σε δεξαμενή από σκυρόδεμα διαμέτρου DN 100 mm 

Ειδικό φλαντζωτό εξάρτημα υδροληψίας εγκιβωτισμένο σε δεξαμενή από σκυρόδεμα από χαλυβδοσωλήνα 

χωρίς ραφή,επιψευδαργυρόμενη εν θερμώ μετά την αποπεράτωση,με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκα-

τάσταση και παράδοση σε λειτουργία διαμέτρου DN 100 mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 100,11 

Ολογράφως: Εκατό ευρώ και ένδεκα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 59/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8039.3.12/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 6 

 

Ειδικό φλαντζωτό εξάρτημα υδροληψίας εγκιβωτισμένο σε δεξαμενή από σκυρόδεμα διαμέτρου DN 150 mm 

Ειδικό φλαντζωτό εξάρτημα υδροληψίας εγκιβωτισμένο σε δεξαμενή από σκυρόδεμα από χαλυβδοσωλήνα 

χωρίς ραφή,επιψευδαργυρόμενη εν θερμώ μετά την αποπεράτωση,με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκα-

τάσταση και παράδοση σε λειτουργία διαμέτρου DN 150 mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 168,96 

Ολογράφως: Εκατόν εξήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 60/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8014.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 34 

 

Θυριδα επίσκεψης δεξαμενής από γαλβανισμενη λαμαρινα παχους 3mm διαστασεων καθαρού ανοιγματος 

75x75cm 

Θυριδα επίσκεψης δεξαμενής από γαλβανισμενη λαμαρινα παχους 3mm διαστασεων καθαρού ανοιγματος 

75x75cm,μεντεσέδες ανοίγματος & κλειδαρια,με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδο-

ση σε λειτουργία  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 362,13 

Ολογράφως: Τριακόσια εξήντα δύο ευρώ και δέκα τρία λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 61/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8632/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 62 

 

Διάταξη αυτοματισμού στάθμης δεξαμενής  

Διάταξη αυτοματισμού στάθμης δεξαμενής αποτελούμενη από τρία ηλεκτρόδια στάθμης (κατώτατη, πλήρω-

ση,alarm) με τον πίνακα ισχύος & αυτοματισμού ,τις καλωδιώσεις πλήρες με κάθε μικροϋλικό και εργασία για 

εγκατάσταση ,σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε λειτουργία 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 45 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 875,15 

Ολογράφως: Οχτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και δέκα πέντε λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 62/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8108.3.5/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 12 

 

Διάταξη TEST αποδόσεων πυροσβεστικού συγκροτήματος διαμέτρου 4 ins  

Διάταξη TEST αποδόσεων πυροσβεστικού συγκροτήματος αποτελούμενο από μετρητή νερού διαμέτρου 4 ins 

& τμήμα χαλυβδοσωλήνα 4 ins (περίπου 5,00 μέτρα) από συλλέκτη έως δεξαμενή, τις απαιτούμενες βαλβίδες 

απομόνωσης (2 βάνες 4 ins NC ) κ.λπ. πλήρες με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση ,σύνδεση 

και παράδοση σε λειτουργία 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 1.793,75 

Ολογράφως: Χίλια επτακόσια ενενήντα τρία ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 63/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8108.3.7/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 12 

 

Φίλτρο νερού (φλαντζωτό η αυλακωτό) κατά UL διαμέτρου DN 150 mm  

Φίλτρο νερού (φλαντζωτό η αυλακωτό) κατά UL με ανοξειδωτο πλέγμα ,ενδεικτικού τύπου VICTAULIC UL/FM 

approved , με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία διαμέτρου DN 150 

mm  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 1976,00 

Ολογράφως: Χίλια εννιακόσια εβδομήντα έξι ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 64/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8108.3.7/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 12 

 

Βάνα Σύρτου Ανυψωμένου Βάκτρου OS&Y UL/FM φλαντζωτή διαμέτρου DN 150 mm 

Βάνα Σύρτου Ανυψωμένου Βάκτρου OS&Y UL/FM φλαντζωτή ενδεικτικού τύπου VICTAULIC UL/FM 

approved με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία διαμέτρου DN 150 

mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 1.223,61 

Ολογράφως: Χίλια διακόσια είκοσι τρία ευρώ και εξήντα ένα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 65/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8012.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 21 

 

Σκάλα καθόδου επίσκεψης δεξαμενής (κλίμακα από ανοξείδωτο χάλυβα 10 πατημάτων)  

Σκάλα καθόδου επίσκεψης δεξαμενής (κλίμακα από ανοξείδωτο χάλυβα 10 πατημάτων), με κάθε μικροϋλικό 

και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 261,07 

Ολογράφως: Διακόσια εξήντα ένα ευρώ και επτά λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 66/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. N 8038.25 / Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 6 

4 

Καπνοδόχος από χαλυβδοσωλήνα μαύρο χωρίς ραφή ( DIN 2448 ) διαμέτρου DN 150 mm με μόνωση πετ-

ροβάμβακα & επικάλυψη με λαμαρίνα γαλβανισμένη 0,5mm  

Καπνοδόχος από χαλυβδοσωλήνα μαύρο χωρίς ραφή ( DIN 2448 ) διαμέτρου DN 150 mm με μόνωση πετ-

ροβάμβακα & επικάλυψη με λαμαρίνα γαλβανισμένη 0,5mm συμπεριλαμβανομένων των ανάλογων μεταλλι-

κών κατασκευών στήριξης, καθώς και όλων των ειδικών εξαρτημάτων και την αναλογία αντιβροχικής απόλη-

ξης 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 217,11 

Ολογράφως: Διακόσια δέκα επτά ευρώ και ένδεκα λεπτά 
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Άρθρον Δ. 67/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8221.1.15 / Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 22 

 

Πυροσβεστικό συγκρότημα (ΚΑΤΑ ΕΝ 12845) μιας ηλεκτροκίνητης & μιας πετρελαιοκίνητης αντλίας παροχής 

25,00 m3/h - μανομετρικού 70,00mΥΣ & μιας jockey 5,00m3/h μανομετρικού 75,00 mΥΣ  

Πυροσβεστικό συγκρότημα (ΚΑΤΑ ΕΝ 12845) μιας ηλεκτροκίνητης & μιας πετρελαιοκίνητης αντλίας παροχής 

25,00 m3/h - μανομετρικού 70,00mΥΣ & μιας jockey 5,00m3/h μανομετρικού 75,00 mΥΣ, με τους συλλέκτες 

(αναρρόφησης & κατάθλιψης) τις βάνες, τα ανεπίστροφα ,τους πιεζοστάτες, τα μανόμετρα, την προστασία 

ξηράς λειτουργίας, πιεστικό δοχείο ,τον ηλεκτρικό πίνακα ισχύος και αυτοματισμού πλήρες σε ενιαία μεταλ-

λική κατασκευή έδρασης με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία ως 

Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές & Σχέδια 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 
34.560,00 

 

Ολογράφως: Τριάντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 68/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8601.6/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 6 

 

Έξοδος από οριζόντιο συλλέκτη διαμέτρου 150 mm από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή διαμέτρου εξόδου DN 

100 mm 

Έξοδος από οριζόντιο συλλέκτη διαμέτρου 150 mm από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή, επιψευδαργυρομενη 

εν θερμώ μετα την αποπεράτωση δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα 

και παράδοση σε λειτουργία διαμέτρου εξόδου DN 100 mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 163,86 

Ολογράφως: Εκατόν εξήντα τρία ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 69/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8036.6/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 5 

 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος ραφής με αυλακωτά άκρα ή σπείρωμα ΕΝ 10255 ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ - ISO 

MEDIUM 65/DIN 2440 διαμέτρου DN 50mm  

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος ραφής με αυλακωτά άκρα ή σπείρωμα ΕΝ 10255 ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ - ISO 

MEDIUM 65/DIN 2440 συμπεριλαμβανομένων των μεταλλικών κατασκευών στήριξης ,των ειδικών εξαρτημά-

των σύνδεσης (γωνίες, ταυ, σταυροί κ.λ.π.) και τα στηρίγματα τύπου ''αχλάδι'', διαμέτρου DN 50mm  

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 33,58 

Ολογράφως: Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 70/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8038.13/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 5 

 

Χαλυβδοσωλήνας γαλβανισμένος χωρίς ραφή (ευθεία άκρα) ΕΝ 10216-1/DIN 2448 διαμέτρου DN 65 mm  

Χαλυβδοσωλήνας γαλβανισμένος χωρίς ραφή (ευθεία άκρα) ΕΝ 10216-1/DIN 2448 συμπεριλαμβανομένων 

των μεταλλικών κατασκευών στήριξης ,των ειδικών εξαρτημάτων σύνδεσης με διαιρούμενους συνδέσμους 

ενδεικτικού τύπου VICTAULIC, και τα στηρίγματα τύπου ''αχλάδι'', διαμέτρου DN 65 mm  

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 43,87 

Ολογράφως: Σαράντα τρία ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 71/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8038.16/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 5 

 

Χαλυβδοσωλήνας γαλβανισμένος χωρίς ραφή (ευθεία άκρα) ΕΝ 10216-1/DIN 2448 διαμέτρου DN 80 mm 

Χαλυβδοσωλήνας γαλβανισμένος χωρίς ραφή (ευθεία άκρα) ΕΝ 10216-1/DIN 2448 συμπεριλαμβανομένων 

των μεταλλικών κατασκευών στήριξης ,των ειδικών εξαρτημάτων σύνδεσης με διαιρούμενους συνδέσμους 

ενδεικτικού τύπου VICTAULIC, και τα στηρίγματα τύπου ''αχλάδι'', διαμέτρου DN 80 mm 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 47 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 55,27 

Ολογράφως: Πενήντα πέντε ευρώ και είκοσι επτά λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 72/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8038.20/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 5 

 

Χαλυβδοσωλήνας γαλβανισμένος χωρίς ραφή (ευθεία άκρα) ΕΝ 10216-1/DIN 2448διαμέτρου DN 100 mm 

Χαλυβδοσωλήνας γαλβανισμένος χωρίς ραφή (ευθεία άκρα) ΕΝ 10216-1/DIN 2448 συμπεριλαμβανομένων 

των μεταλλικών κατασκευών στήριξης ,των ειδικών εξαρτημάτων σύνδεσης με διαιρούμενους συνδέσμους 

ενδεικτικού τύπου VICTAULIC, και τα στηρίγματα τύπου ''αχλάδι'', διαμέτρου DN 100 mm 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 68,37 

Ολογράφως: Εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα επτά λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 73/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8038.25/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 5 

 

Χαλυβδοσωλήνας γαλβανισμένος χωρίς ραφή (ευθεία άκρα) ΕΝ 10216-1/DIN 2448 διαμέτρου DN 150mm  

Χαλυβδοσωλήνας γαλβανισμένος χωρίς ραφή (ευθεία άκρα) ΕΝ 10216-1/DIN 2448 συμπεριλαμβανομένων 

των μεταλλικών κατασκευών στήριξης ,των ειδικών εξαρτημάτων σύνδεσης με διαιρούμενους συνδέσμους 

ενδεικτικού τύπου VICTAULIC, και τα στηρίγματα τύπου ''αχλάδι'', διαμέτρου DN 150mm  

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 139,25 

Ολογράφως: Εκατόν τριάντα εννιά ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 74/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8108.3.5/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 12 

 

Bάνα πεταλούδας (Butterfly valves) UL/FM/VDS αυλακωτή με χειρολαβή διαμέτρου DN 100mm  

Bάνα πεταλούδας (Butterfly valves) UL/FM/VDS αυλακωτή με χειρολαβή & επαφή επιτήρησης σε ανοικτή 

θέση με ένδειξη στο bms η στον πίνακα πυρανίχνευσης σε ανοικτή θέση πίεσης λειτουργίας PN 20 πλήρης 

με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία διαμέτρου DN 100mm  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 844,51 

Ολογράφως: Οχτακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και πενήντα ένα λεπτά 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 σελ. 48                                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

  

  

  

  

  

 
Άρθρον Δ. 75/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8204.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 19 

 

Πυροσβεστική Φωλιά σύμφωνα με ΕΝ671/2 για υδροδοτικό δίκτυο κατηγορίας ΙΙ 

Πυροσβεστική Φωλιά με ερμάριο γαλβανισμένο πάχους 1,5mm, διαστάσεων 70 x 63 x 18 σύμφωνα με 

ΕΝ671/2 για υδροδοτικό δίκτυο κατηγορίας ΙΙ, επίτοιχη ή χωνευτή αποτελούμενη από κιβώτιο βαμμένο με 

ερυθρό χρώμα RAL 3000, με την άτρακτο περιελίξεως,εύκαμπτο σωλήνα διαμέτρου Φ 1 3/4 ins, μήκους 20 m, 

ταχυσυνδέσμους αλουμινίου ,βάννα (κρουνό) DN 50 mm ,πυροσβεστικό αυλό ρυθμιζόμενο με δυνατότητα 

εκτοξεύσεως ευθείας δέσμης και προπετάσματος νερού, πλήρης, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και με 

την εργασία συναρμολογήσεως, συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 331,87 

Ολογράφως: Τριακόσια τριάντα ένα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 76/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8204.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 20 

 

Πυροσβεστικός Σταθμός τύπου Α, με ερμάριο γαλβανισμένο πάχους 1,5mm, διαστάσεων 100x65x25cm 

(ΥxΠxΒ) (με πιστοποιημένα εξαρτήματα) με την ένδειξη Σ.Ε.Π.Ε. 

 Πυροσβεστικός Σταθμός τύπου Α, με ερμάριο γαλβανισμένο πάχους 1,5mm, διαστάσεων 100x65x25cm 

(ΥxΠxΒ) (με πιστοποιημένα εξαρτήματα) με την ένδειξη Σ.Ε.Π.Ε.,( λοστός διάρρηξης, τσεκούρι, φτυάρι, αξίνα, 

σκεπάρνι, αντιπυρική κουβέρτα ,2 φορητοί φανοί ) πλήρης με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και με την ερ-

γασία συναρμολογήσεως, συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 519,41 

Ολογράφως: Πεντακόσια δέκα εννιά ευρώ και σαράντα ένα λεπτά 

  
 

 
Άρθρον Δ. 77/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8204.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 20 

 

 Πυροσβεστικός Σταθμός τύπου Β, με ερμάριο γαλβανισμένο πάχους 1,5mm, διαστάσεων 100x65x25cm 

(ΥxΠxΒ) (με πιστοποιημένα εξαρτήματα) με την ένδειξη Σ.Ε.Π.Ε +. 

Πυροσβεστικός Σταθμός τύπου Β, με ερμάριο γαλβανισμένο πάχους 1,5mm, διαστάσεων 100x65x25cm 

(ΥxΠxΒ) (με πιστοποιημένα εξαρτήματα) με την ένδειξη Σ.Ε.Π.Ε +. ( λοστός διάρρηξης, τσεκούρι, φτυάρι, 

αξίνα, σκεπάρνι, αντιπυρική κουβέρτα ,2 φορητοί φανοί, 2 προστατευτικά κράνη κατά ΕΝ 397, 2 ατομικές 

προσωπίδες με φίλτρο & με ιμάντα ανάρτησης κατά ΕΝ 136) πλήρης με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και 

με την εργασία συναρμολογήσεως, συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 639,92 

Ολογράφως: Εξακόσια τριάντα εννιά ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 78/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8203/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 20 

 

Δίκρουνο υδροστόμιο σύνδεσης πυροσβεστικών οχημάτων τύπου Β κατά DIN 14303 με τάπες αλουμινίου 

διαμέτρου 4’’ X 2 ½’’ X 2 ½’’  

Δίκρουνο υδροστόμιο σύνδεσης πυροσβεστικών οχημάτων εγχώριο αποτελούμενο από δυο συνδέσμους 

τύπου Β κατά DIN 14303 με τάπες αλουμινίου διαμέτρου 4’’ X 2 ½’’ X 2 ½’’ συνδεδεμένο σε σωλήνωση Φ 4'' 

μέσω βαλβίδας αντεπιστροφής, πλήρες με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 49 

λειτουργία  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 170,99 

Ολογράφως: Εκατόν εβδομήντα ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 79/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8201.1.2/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 19 

 

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa 6 kg 

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa 6 kg (κατασβεστικής ικανότητας σύμφωνα με τους πίνακες της τεχνικής 

περιγραφής 21A-113B-C, κατά [ΕΛΟΤ ΕΝ 3-7) φορητός τοποθετημένος στην θέση που προβλέπεται στα 

σχέδια, με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα (στηρίγματα, πινακίδες επισήμανσης θέσης, κλπ), έτοιμος για 

πλήρη λειτουργία 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 46,58 

Ολογράφως: Σαράντα έξι ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 80/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8202.2/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 19 

 

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα Co2 5 kg 

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα Co2 5 kg, (κατασβεστικής ικανότητας σύμφωνα με τους πίνακες της 

τεχνικής περιγραφής 55B-C, κατά [ΕΛΟΤ ΕΝ 3-7) φορητός τοποθετημένος στην θέση που προβλέπεται στα 

σχέδια, με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα (στηρίγματα, πινακίδες επισήμανσης θέσης, κλπ), έτοιμος για 

πλήρη λειτουργεία 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 92,78 

Ολογράφως: Ενενήντα δύο ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά 

  
 

Πυρανίχνευση 

 
Άρθρον Δ. 81/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8993.8.4/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 62 

 

Κεντρικός Πίνακας Πυρανίχνευσης και συναγερμού, κατάλληλος για διευθυνσιοδοτημένη εγκατάσταση 1 

βρόχων Ευρωπαϊκών προδιαγραφών 

Κεντρικός Πίνακας Πυρανίχνευσης και συναγερμού, κατάλληλος για διευθυνσιοδοτημένη εγκατάσταση 1 

βρόχων Ευρωπαϊκών προδιαγραφών, με κεντρική μονάδα επεξεργασίας, πληκτρολόγιο χειρισμού και προγ-

ραμματισμού, κάρτες βρόχου, μονάδα τροφοδοσίας, τροφοδοτικό ηχητικών σημάτων, καμπίνα, με επανα-

φορτιζόμενες ξηρές μπαταρίες ικανές να τροφοδοτήσουν πλήρως το σύστημα επί 30 ώρες σε κατάσταση 

ηρεμίας και επί 30 λεπτά σε κατάσταση συναγερμού, τερματικό (οθόνη) LDC, εκτυπωτή συμβάντων, πλήρης, 

δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιμών για παράδοση σε 

κανονική λειτουργία ως τεχ. περιγραφή - προδιαγραφές & σχέδια. 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 2.853,36 

Ολογράφως: Δύο χιλιάδες οχτακόσια πενήντα τρία ευρώ και τριάντα έξι λεπτά 

  
 

 
Άρθρον Δ. 82/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8995.9.7/ Κωδικός Αναθ/σης:HΛM 46 



 

 σελ. 50                                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

Σημείο λήψης σημειακού ανιχνευτού, σειρήνας, μπουτόν, FS, κ.λ.π. με αναλογία καλωδίου τύπου NHXCH FE 

180/E30 2x1,5mm2, ΚΑΤΑ ΕΝ 54 

Σημείο λήψης σημειακού ανιχνευτού, σειρήνας, μπουτόν, FS, κ.λ.π. με αναλογία καλωδίου τύπου NHXCH FE 

180/E30 2x1,5mm2, ΚΑΤΑ ΕΝ 54 (ελευθέρα αλογόνου, και βραδύκαυστα και σύμφωνα με ΠΔ 41/2018) , 

γυμνό σε σχάρα εντός ψευδοροφών ,τις αντίστοιχες σωληνώσεις από ηλεκτρικό πλαστικό σωλήνα (ενδεικτι-

κού τύπου condur η conflex) στα εκτός σχάρας οριζόντια & κάθετα τμήματα, τα απαιτούμενα κουτιά διακλά-

δωσης, την αναλογία του βρόχου ,για παράδοση του σημείου σε λειτουργία χωρίς την αξία των σχαρών η 

καναλιών διέλευσης  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 90,46 

Ολογράφως: Ενενήντα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 83/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8766.2.1/ Κωδικός Αναθ/σης:HΛM 46 

 

Καλώδιο τύπου NHXCH FE 180/E30 2x1,5mm2, ΚΑΤΑ ΕΝ 54  

Καλώδιο τύπου NHXCH FE 180/E30 2x1,5mm2, ΚΑΤΑ ΕΝ 54 (ελευθέρα αλογόνου, και βραδύκαυστα και 

σύμφωνα με ΠΔ 41/2018), ορατό ή εντός σωλήνα ή επί σχάρας με τα πάσης φύσεως μονωτικά υλικά και 

εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών για πλήρη και κανονική λειτουργία διατομής 2x1,5mm2 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 4,35 

Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 84/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8971.1.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 62 

 

Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός διευθυνσιοδοτουμενος  

Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός διευθυνσιοδοτουμενος πλήρες με κάθε μικροϋλικό και εργασία εγκατασ-

τάσεως, συνδέσεως, ρυθμίσεων και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 55,89 

Ολογράφως: Πενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα εννιά λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 85/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8971.1.2/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 62 

 

Ανιχνευτής θερμοδιαφορικος (σταθερού ορίου & ρυθμού ανόδου θερμοκρασίας) διευθυνσιοδοτουμενος  

Ανιχνευτής θερμοδιαφορικος (σταθερού ορίου & ρυθμού ανόδου θερμοκρασίας) διευθυνσιοδοτουμενος πλή-

ρες με κάθε μικροϋλικό και εργασία εγκαταστάσεως ,συνδέσεως, ρυθμίσεων και δοκιμών για παράδοση σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 65,28 

Ολογράφως: Εξήντα πέντε ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 86/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8971.1.3/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 62 

 

Κομβίο χειροκίνητου συναγερμού πυρανίχνευσης διευθυνσιοδοτουμενο  

Κομβίο χειροκίνητου συναγερμού πυρανίχνευσης διευθυνσιοδοτουμενο πλήρες με κάθε μικροϋλικό και ερ-

γασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως, ρυθμίσεων και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 87,72 

Ολογράφως: Ογδόντα επτά ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 87/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8971.1.4/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 62 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 51 

 

Σειρήνα συναγερμού με ενσωματωμένο φλας διευθυνσιοδοτούμενο τύπου εσωτερικού χώρου 

Σειρήνα συναγερμού με ενσωματωμένο φλας διευθυνσιοδοτούμενο τύπου εσωτερικού χώρου πλήρες με κάθε 

μικροϋλικό και εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως, ρυθμίσεων και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 120,36 

Ολογράφως: Εκατόν είκοσι ευρώ και τριάντα έξι λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 88/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8971.1.5/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 62 

 

Φωτεινός επαναλήπτης εγκατάστασης έξω από κλειστούς χώρους  

Φωτεινός επαναλήπτης εγκατάστασης έξω από κλειστούς χώρους πλήρες με κάθε μικροϋλικό και εργασία 

εγκαταστάσεως, συνδέσεως, ρυθμίσεων και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 28,56 

Ολογράφως: Είκοσι οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 89/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8971.1.6/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 62 

 

Στοιχείο ταυτότητας (monitor module-interface τεσσάρων διευθύνσεων) με κυτίο και ενδεικτικό LED 

Στοιχείο ταυτότητας (monitor module-interface τεσσάρων διευθύνσεων) με κυτίο και ενδεικτικό LED, με επαφή 

για διασύνδεση διατάξεων σε βρόγχο πίνακα πυρανίχνευσης πλήρες με μικροϋλικά και εργασία εγκαταστά-

σεως, συνδέσεως, ρυθμίσεων και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 111,18 

Ολογράφως: Εκατόν ένδεκα ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 90/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8971.1.7/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 62 

 

Μονάδα εντολών (Control Module) σημειακής αναγνώρισης, με κυτίο και ενδεικτικό LED 

Μονάδα εντολών (Control Module) σημειακής αναγνώρισης, με κυτίο και ενδεικτικό LED, με επαφή για δια-

σύνδεση συσκευών εξωτερικής τροφοδοσίας με βρόγχο πίνακα πυρανίχνευσης ,πλήρες με μικροϋλικά και 

εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως, ρυθμίσεων και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουρ-

γία 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 105,06 

Ολογράφως: Εκατόν πέντε ευρώ και έξι λεπτά 

  

  
 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

 
Σωληνώσεις 

 
Άρθρον Δ. 91/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8036.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 8 

 

Σωλήνες πολυπροπυλενίου ( PP-R 112 - SDR 7,4/DIN 8077/78) σ διαμέτρου D 20/DN 15mm 

Σωλήνες πολυπροπυλενίου ( PP-R 112 - SDR 7,4/DIN 8077/78) συμπεριλαμβανόμενων των μεταλλικών κα-

τασκευών στήριξης, των ειδικών εξαρτημάτων σύνδεσης (γωνίες, ταυ, σταυροί, μούφες, ηλεκτρομούφες, μασ-

τοί, φλάντζες, σύνδεσμοι ,κολλητά η με σπείρωμα) και τα διαιρούμενα γαλβανισμένα στηρίγματα σωλήνων 

με λάστιχο EPDM, διαμέτρου D 20/DN 15mm 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 12,73 

Ολογράφως: Δώδεκα ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 92/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8036.5/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 8 



 

 σελ. 52                                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

Σωλήνες πολυπροπυλενίου ( PP-R 112 - SDR 11 /DIN 8077/78) διαμέτρου D 50/DN 40mm 

Σωλήνες πολυπροπυλενίου ( PP-R 112 - SDR 11 /DIN 8077/78) συμπεριλαμβανόμενων των μεταλλικών κα-

τασκευών στήριξης, των ειδικών εξαρτημάτων σύνδεσης (γωνίες, ταυ, σταυροί, μούφες, ηλεκτρομούφες, μασ-

τοί, φλάντζες, σύνδεσμοι ,κολλητά η με σπείρωμα) και τα διαιρούμενα γαλβανισμένα στηρίγματα σωλήνων 

με λάστιχο EPDM, διαμέτρου D 50/DN 40mm 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 19,26 

Ολογράφως: Δέκα εννιά ευρώ και είκοσι έξι λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 93/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8036.6/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 8 

 

Σωλήνες πολυπροπυλενίου ( PP-R 112 - SDR 11 /DIN 8077/78) διαμέτρου D 63/DN 50mm 

Σωλήνες πολυπροπυλενίου ( PP-R 112 - SDR 11 /DIN 8077/78) συμπεριλαμβανόμενων των μεταλλικών κα-

τασκευών στήριξης, των ειδικών εξαρτημάτων σύνδεσης (γωνίες, ταυ, σταυροί, μούφες, ηλεκτρομούφες, μασ-

τοί, φλάντζες, σύνδεσμοι ,κολλητά η με σπείρωμα) και τα διαιρούμενα γαλβανισμένα στηρίγματα σωλήνων 

με λάστιχο EPDM, διαμέτρου D 63/DN 50mm 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 33,92 

Ολογράφως: Τριάντα τρία ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά 

  
 

 
Άρθρον Δ. 94/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8036.7/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 8 

 

Σωλήνες πολυπροπυλενίου ( PP-R 112 - SDR 11 /DIN 8077/78) διαμέτρου D 75/DN 65mm 

Σωλήνες πολυπροπυλενίου ( PP-R 112 - SDR 11 /DIN 8077/78) συμπεριλαμβανόμενων των μεταλλικών κα-

τασκευών στήριξης, των ειδικών εξαρτημάτων σύνδεσης (γωνίες, ταυ, σταυροί, μούφες, ηλεκτρομούφες, μασ-

τοί, φλάντζες, σύνδεσμοι ,κολλητά η με σπείρωμα) και τα διαιρούμενα γαλβανισμένα στηρίγματα σωλήνων 

με λάστιχο EPDM, διαμέτρου D 75/DN 65mm 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 43,73 

Ολογράφως: Σαράντα τρία ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 95/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8036.8/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 8 

 

Σωλήνες πολυπροπυλενίου ( PP-R 112 - SDR 11 /DIN 8077/78) διαμέτρου D 90/DN 80mm 

Σωλήνες πολυπροπυλενίου ( PP-R 112 - SDR 11 /DIN 8077/78) συμπεριλαμβανόμενων των μεταλλικών κα-

τασκευών στήριξης, των ειδικών εξαρτημάτων σύνδεσης (γωνίες, ταυ, σταυροί, μούφες, ηλεκτρομούφες, μασ-

τοί, φλάντζες, σύνδεσμοι ,κολλητά η με σπείρωμα) και τα διαιρούμενα γαλβανισμένα στηρίγματα σωλήνων 

με λάστιχο EPDM, διαμέτρου D 90/DN 80mm 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 60,74 

Ολογράφως: Εξήντα ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 96/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8036.9/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 8 

 

Σωλήνες πολυπροπυλενίου ( PP-R 112 - SDR 11 /DIN 8077/78) διαμέτρου D 110/DN 90mm 

Σωλήνες πολυπροπυλενίου ( PP-R 112 - SDR 11 /DIN 8077/78) συμπεριλαμβανόμενων των μεταλλικών κα-

τασκευών στήριξης, των ειδικών εξαρτημάτων σύνδεσης (γωνίες, ταυ, σταυροί, μούφες, ηλεκτρομούφες, μασ-

τοί, φλάντζες, σύνδεσμοι ,κολλητά η με σπείρωμα) και τα διαιρούμενα γαλβανισμένα στηρίγματα σωλήνων 

με λάστιχο EPDM, διαμέτρου D 110/DN 90mm 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 92,40 

Ολογράφως: Ενενήντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 53 

  

 
Άρθρον Δ. 97/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν 8539.1.2.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 40 

 

Θερμική μόνωση σωλήνων & αναλογία μόνωσης εξαρτημάτων (βάνες, αντεπίστροφα, κ.λ.π εγκατεστημένα 

στο δίκτυο ) διαμέτρου D 50/DN 40mm 

Θερμική μόνωση σωλήνων & αναλογία μόνωσης εξαρτημάτων (βάνες, αντεπίστροφα, κ.λ.π εγκατεστημένα 

στο δίκτυο ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ με κογχύλια από μονωτικό υλικό κλειστής κυτταρικής δομής, θερμικής 

αγωγιμότητας λ<= 0,04W/mK στους 20C,με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε 

λειτουργία ,σε μορφή σωλήνων πάχους 13 mm ,για για διαμέτρου D 50/DN 40mm 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 11,33 

Ολογράφως: Ένδεκα ευρώ και τριάντα τρία λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 98/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν 8539.1.2.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 40 

 

Θερμική μόνωση σωλήνων & αναλογία μόνωσης εξαρτημάτων (βάνες, αντεπίστροφα, κ.λ.π εγκατεστημένα 

στο δίκτυο ) διαμέτρου D 63/DN 50mm 

Θερμική μόνωση σωλήνων & αναλογία μόνωσης εξαρτημάτων (βάνες, αντεπίστροφα, κ.λ.π εγκατεστημένα 

στο δίκτυο ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ με κογχύλια από μονωτικό υλικό κλειστής κυτταρικής δομής, θερμικής 

αγωγιμότητας λ<= 0,04W/mK στους 20C,με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε 

λειτουργία ,σε μορφή σωλήνων πάχους 13 mm ,για διαμέτρου D 63/DN 50mm 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 11,33 

Ολογράφως: Ένδεκα ευρώ και τριάντα τρία λεπτά 

  
 

 
Άρθρον Δ. 99/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν 8539.1.3.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 40 

 

Θερμική μόνωση σωλήνων & αναλογία μόνωσης εξαρτημάτων (βάνες, αντεπίστροφα, κ.λ.π εγκατεστημένα 

στο δίκτυο ) διαμέτρου D 75/DN 65mm 

Θερμική μόνωση σωλήνων & αναλογία μόνωσης εξαρτημάτων (βάνες, αντεπίστροφα, κ.λ.π εγκατεστημένα 

στο δίκτυο ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ με κογχύλια από μονωτικό υλικό κλειστής κυτταρικής δομής, θερμικής 

αγωγιμότητας λ<= 0,04W/mK στους 20C,με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε 

λειτουργία ,σε μορφή σωλήνων πάχους 13 mm ,για διαμέτρου D 75/DN 65mm 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 17,84 

Ολογράφως: Δέκα επτά ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 100/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν 8539.1.3.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 40 

 

Θερμική μόνωση σωλήνων & αναλογία μόνωσης εξαρτημάτων (βάνες, αντεπίστροφα, κ.λ.π εγκατεστημένα 

στο δίκτυο ) διαμέτρου D 90/DN 80mm 

Θερμική μόνωση σωλήνων & αναλογία μόνωσης εξαρτημάτων (βάνες, αντεπίστροφα, κ.λ.π εγκατεστημένα 

στο δίκτυο ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ με κογχύλια από μονωτικό υλικό κλειστής κυτταρικής δομής, θερμικής 

αγωγιμότητας λ<= 0,04W/mK στους 20C,με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε 

λειτουργία ,σε μορφή σωλήνων πάχους 13 mm ,για διαμέτρου D 90/DN 80mm 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 19,64 

Ολογράφως: Δέκα εννιά ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 101/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν 8539.1.4.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 40 



 

 σελ. 54                                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

Θερμική μόνωση σωλήνων & αναλογία μόνωσης εξαρτημάτων (βάνες, αντεπίστροφα, κ.λ.π εγκατεστημένα 

στο δίκτυο ) διαμέτρου D 110/DN 90mm 

Θερμική μόνωση σωλήνων & αναλογία μόνωσης εξαρτημάτων (βάνες, αντεπίστροφα, κ.λ.π εγκατεστημένα 

στο δίκτυο ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ με κογχύλια από μονωτικό υλικό κλειστής κυτταρικής δομής, θερμικής 

αγωγιμότητας λ<= 0,04W/mK στους 20C,με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε 

λειτουργία ,σε μορφή σωλήνων πάχους 13 mm ,για διαμέτρου D 110/DN 90mm 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 24,07 

Ολογράφως: Είκοσι τέσσερα ευρώ και επτά λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 102/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν 8537.5.5/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 34 

 

Επένδυση μονώσεως σωληνώσεων & αναλογία μόνωσης εξαρτημάτων (βάνες, αντεπίστροφα, κ.λ.π εγκατεσ-

τημένα στο δίκτυο ), για μηχανική προστασία, με φύλλο αλουμινίου πάχους 0,5 mm για διάμετρο σωλήνα D 

50 mm 

Επένδυση μονώσεως σωληνώσεων & αναλογία μόνωσης εξαρτημάτων (βάνες, αντεπίστροφα, κ.λ.π εγκατεσ-

τημένα στο δίκτυο ), για μηχανική προστασία, με φύλλο αλουμινίου πάχους 0,5 mm, με κάθε μικροϋλικό και 

εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία για διάμετρο σωλήνα D 50 mm 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 19,76 

Ολογράφως: Δέκα εννιά ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 103/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν 8537.5.6/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 34 

 

Επένδυση μονώσεως σωληνώσεων & αναλογία μόνωσης εξαρτημάτων (βάνες, αντεπίστροφα, κ.λ.π εγκατεσ-

τημένα στο δίκτυο ), για μηχανική προστασία, με φύλλο αλουμινίου πάχους 0,5 mm για διάμετρο σωλήνα D 

65mm 

Επένδυση μονώσεως σωληνώσεων & αναλογία μόνωσης εξαρτημάτων (βάνες, αντεπίστροφα, κ.λ.π εγκατεσ-

τημένα στο δίκτυο ), για μηχανική προστασία, με φύλλο αλουμινίου πάχους 0,5 mm, με κάθε μικροϋλικό και 

εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία για διάμετρο σωλήνα D 65mm 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 20,18 

Ολογράφως: Είκοσι ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 104/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν 8537.5.7/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 34 

 

Επένδυση μονώσεως σωληνώσεων & αναλογία μόνωσης εξαρτημάτων (βάνες, αντεπίστροφα, κ.λ.π εγκατεσ-

τημένα στο δίκτυο ), για μηχανική προστασία, με φύλλο αλουμινίου πάχους 0,5 mm για διάμετρο σωλήνα D 

80 mm 

Επένδυση μονώσεως σωληνώσεων & αναλογία μόνωσης εξαρτημάτων (βάνες, αντεπίστροφα, κ.λ.π εγκατεσ-

τημένα στο δίκτυο ), για μηχανική προστασία, με φύλλο αλουμινίου πάχους 0,5 mm, με κάθε μικροϋλικό και 

εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία για διάμετρο σωλήνα D 80 mm 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 27,94 

Ολογράφως: Είκοσι επτά ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 105/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν 8537.5.8/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 34 

 

Επένδυση μονώσεως σωληνώσεων & αναλογία μόνωσης εξαρτημάτων (βάνες, αντεπίστροφα, κ.λ.π εγκατεσ-

τημένα στο δίκτυο ), για μηχανική προστασία, με φύλλο αλουμινίου πάχους 0,5 mm για διάμετρο σωλήνα D 

100 mm 

Επένδυση μονώσεως σωληνώσεων & αναλογία μόνωσης εξαρτημάτων (βάνες, αντεπίστροφα, κ.λ.π εγκατεσ-

τημένα στο δίκτυο ), για μηχανική προστασία, με φύλλο αλουμινίου πάχους 0,5 mm, με κάθε μικροϋλικό και 

εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία για διάμετρο σωλήνα D 100 mm 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 55 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 28,50 

Ολογράφως: Είκοσι οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 106/ Κωδικός Άρθρου:ΥΔΡ 12.10.04/ Κωδικός Αναθ/σης:ΥΔΡ 6711.2 

 

Σωλήνας προστασίας μονομένων σωλήνων κλιματισμού εντός εδάφους πλαστικός από U-PVC διαμέτρου DN 

200 mm.  

Σωλήνας προστασίας μονομένων σωλήνων κλιματισμού εντός εδάφους πλαστικός από U-PVC - σειρά 41 

(ΕΛΟΤ 476/EN 1401-1/DIN 19534) για εγκατάσταση σε έτοιμο όρυγμα με τα ανάλογα εξαρτήματα σύνδεσης, 

συγκόλλησης, στεγανοποίησης και την κατά διαστήματα πάκτωση.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια 

κάθε σχήματος (ταυ, γωνίες, καμπύλες) σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 και η εργασία 

πλήρους εγκατάστασης και συνδέσεως διαμέτρου DN 200 mm. 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 9,00 

Ολογράφως: Εννιά ευρώ 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 σελ. 56                                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

  

  

 
Άρθρον Δ. 107/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8104.2.1/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 11 

 

Σφαιρική βαλβίδα (βάνα) ορειχάλκινη διαμέτρου DN 15mm 

Σφαιρική βαλβίδα (βάνα) ορειχάλκινη,ολικής παροχής,χειρισμού με χειρολαβή η πεταλούδα ,κοχλιωτής σύν-

δεσης (με κάθε εξάρτημα για σύνδεση σε κάθε τύπου δίκτυου),με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσ-

ταση και παράδοση σε λειτουργία διαμέτρου DN 15mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 13,54 

Ολογράφως: Δέκα τρία ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 108/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8104.2.7/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 11 

 

Σφαιρική βαλβίδα (βάνα) ορειχάλκινη,διαμέτρου DN 50mm  

Σφαιρική βαλβίδα (βάνα) ορειχάλκινη,ολικής παροχής,χειρισμού με χειρολαβή η πεταλούδα ,κοχλιωτής σύν-

δεσης (με κάθε εξάρτημα για σύνδεση σε κάθε τύπου δίκτυου),με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσ-

ταση και παράδοση σε λειτουργία διαμέτρου DN 50mm  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 41,72 

Ολογράφως: Σαράντα ένα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 109/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8108.3/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 12 

 

Βάνα butterfly (πεταλούδα χειρισμού με χειρολαβή) τύπου WAFER PN 10/16 DN 65mm 

Βάνα butterfly (πεταλούδα χειρισμού με χειρολαβή) τύπου WAFER PN 10/16 με σωμα GG 25,δίσκος επινικε-

λωμένος,με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία DN 65mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 154,32 

Ολογράφως: Εκατόν πενήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 110/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8108.4/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 12 

 

Βάνα butterfly (πεταλούδα χειρισμού με χειρολαβή) τύπου WAFER PN 10/16 DN 80mm 

Βάνα butterfly (πεταλούδα χειρισμού με χειρολαβή) τύπου WAFER PN 10/16 με σωμα GG 25,δίσκος επινικε-

λωμένος,με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία DN 80mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 204,19 

Ολογράφως: Διακόσια τέσσερα ευρώ και δέκα εννιά λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 111/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8108.5/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 12 

 

Βάνα butterfly (πεταλούδα χειρισμού με χειρολαβή) τύπου WAFER PN 10/16 DN 100mm 

Βάνα butterfly (πεταλούδα χειρισμού με χειρολαβή) τύπου WAFER PN 10/16 με σωμα GG 25,δίσκος επινικε-

λωμένος,με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία DN 100mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 198,00 

Ολογράφως: Εκατόν ενενήντα οκτώ ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 112/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8126.2.3/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 12 

 

Bαλβίδα αντεπιστροφής κλαπέ χυτοσιδηρα PN 10/16 DN 65 mm 

Bαλβίδα αντεπιστροφής κλαπέ χυτοσιδηρα PN 10/16 φλαντζωτης σύνδεσης (με κάθε εξάρτημα για σύνδεση 

σε κάθε τύπου δίκτυου) με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία δια-

μέτρου DN 65 mm 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 57 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 115,74 

Ολογράφως: Εκατόν δέκα πέντε ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 113/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8126.2.4/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 12 

 

Bαλβίδα αντεπιστροφής κλαπέ χυτοσιδηρα PN 10/16 διαμέτρου DN 80 mm 

Bαλβίδα αντεπιστροφής κλαπέ χυτοσιδηρα PN 10/16 φλαντζωτης σύνδεσης (με κάθε εξάρτημα για σύνδεση 

σε κάθε τύπου δίκτυου) με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία δια-

μέτρου DN 80 mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 153,38 

Ολογράφως: Εκατόν πενήντα τρία ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 114/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8126.2.5/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 12 

 

Bαλβίδα αντεπιστροφής κλαπέ χυτοσιδηρα PN 10/16 διαμέτρου DN 100 mm 

Bαλβίδα αντεπιστροφής κλαπέ χυτοσιδηρα PN 10/16 φλαντζωτης σύνδεσης (με κάθε εξάρτημα για σύνδεση 

σε κάθε τύπου δίκτυου) με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία δια-

μέτρου DN 100 mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 205,03 

Ολογράφως: Διακόσια πέντε ευρώ και τρία λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 115/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8608.2.7/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 12 

 

Φίλτρο νερού χυτοσιδηρό τύπου Υ συνδεόμενο με φλάντζες διαμέτρου DN 65mm  

Φίλτρο νερού χυτοσιδηρό τύπου Υ συνδεόμενο με φλάντζες (με κάθε εξάρτημα για σύνδεση σε κάθε τύπου 

δίκτυου) ,με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία διαμέτρου DN 65mm  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 153,63 

Ολογράφως: Εκατόν πενήντα τρία ευρώ και εξήντα τρία λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 116/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8608.2.8/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 12 

 

Φίλτρο νερού χυτοσιδηρό τύπου Υ συνδεόμενο με φλάντζες διαμέτρου DN 80mm  

Φίλτρο νερού χυτοσιδηρό τύπου Υ συνδεόμενο με φλάντζες (με κάθε εξάρτημα για σύνδεση σε κάθε τύπου 

δίκτυου) ,με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία διαμέτρου DN 80mm  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 189,18 

Ολογράφως: Εκατόν ογδόντα εννιά ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 117/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8608.2.9/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 12 

 

Φίλτρο νερού χυτοσιδηρό τύπου Υ συνδεόμενο με φλάντζες διαμέτρου DN 100mm  

Φίλτρο νερού χυτοσιδηρό τύπου Υ συνδεόμενο με φλάντζες (με κάθε εξάρτημα για σύνδεση σε κάθε τύπου 

δίκτυου) ,με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία διαμέτρου DN 

100mm  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 249,39 

Ολογράφως: Διακόσια σαράντα εννιά ευρώ και τριάντα εννιά λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 118/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8609.2.6/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 11 



 

 σελ. 58                                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

Διαστολικός μεταλλικός σύνδεσμος σωληνώσεων διαμέτρου DN 50mm - 2 ins 

Διαστολικός μεταλλικός σύνδεσμος σωληνώσεων για την παραλαβή των συστολοδιαστολών, φλαντζωτής 

σύνδεσης ,με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία διαμέτρου DN 

50mm - 2 ins 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 227,00 

Ολογράφως: Διακόσια είκοσι επτά ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 119/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8609.2.7/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 11 

 

Διαστολικός μεταλλικός σύνδεσμος σωληνώσεων διαμέτρου DN 65mm - 2 1/2 ins 

Διαστολικός μεταλλικός σύνδεσμος σωληνώσεων για την παραλαβή των συστολοδιαστολών, φλαντζωτής 

σύνδεσης ,με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία διαμέτρου DN 

65mm - 2 1/2 ins 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 279,00 

Ολογράφως: Διακόσια εβδομήντα εννιά ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 120/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8609.2.8/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 11 

 

Διαστολικός μεταλλικός σύνδεσμος σωληνώσεων διαμέτρου DN 80mm - 3 ins 

Διαστολικός μεταλλικός σύνδεσμος σωληνώσεων για την παραλαβή των συστολοδιαστολών, φλαντζωτής 

σύνδεσης ,με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία διαμέτρου DN 

80mm - 3 ins 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 388,32 

Ολογράφως: Τριακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και τριάντα δύο λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 121/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8609.2.9/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 11 

 

Διαστολικός μεταλλικός σύνδεσμος σωληνώσεων διαμέτρου DN 100mm - 4 ins 

Διαστολικός μεταλλικός σύνδεσμος σωληνώσεων για την παραλαβή των συστολοδιαστολών, φλαντζωτής 

σύνδεσης ,με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία διαμέτρου DN 

100mm - 4 ins 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 330,00 

Ολογράφως: Τριακόσια τριάντα ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 122/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8477.2/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 11 

 

Βαλβιδα ασφαλειας ορειχάλκινη γωνιακή διαμετρου DN 20 mm 

Βαλβιδα ασφαλειας ορειχάλκινη γωνιακή ρυθμισης 2-12 bar πλήρες με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγ-

κατάσταση και παράδοση σε λειτουργία διαμετρου DN 20 mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 150,22 

Ολογράφως: Εκατόν πενήντα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 123/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8624.9/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 11 

 

Βαλβίδα ρύθμισης πίεσης (εξισορρόπησης δικτύων νερου) ορειχάλκινη βιδωτή PN 20 διαμέτρου DN 50mm - 

2 ins 

Βαλβίδα ρύθμισης πίεσης (εξισορρόπησης δικτύων νερου) ορειχάλκινη βιδωτή PN 20 ενδεικτικού τύπου 

GRENE D 921,με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία διαμέτρου DN 

50mm - 2 ins 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 59 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 228,30 

Ολογράφως: Διακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 124/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8624.10/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 12 

 

Βαλβίδα ρύθμισης & μέτρησης πίεσης (εξισορρόπησης δικτύων νερου) χυτοσιδηρά PN 16 φλαντζωτής σύν-

δεσης διαμέτρου DN 65 mm - 2 1/2 ins 

Βαλβίδα ρύθμισης & μέτρησης πίεσης (εξισορρόπησης δικτύων νερου) χυτοσιδηρά PN 16 φλαντζωτής σύν-

δεσης ενδεικτικού τύπου GRENE,με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτο-

υργία διαμέτρου DN 65 mm - 2 1/2 ins 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 523,59 

Ολογράφως: Πεντακόσια είκοσι τρία ευρώ και πενήντα εννιά λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 125/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8624.11/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 12 

 

Βαλβίδα ρύθμισης & μέτρησης πίεσης (εξισορρόπησης δικτύων νερου) χυτοσιδηρά PN 16 φλαντζωτής σύν-

δεσης διαμέτρου DN 80 mm - 3 ins 

Βαλβίδα ρύθμισης & μέτρησης πίεσης (εξισορρόπησης δικτύων νερου) χυτοσιδηρά PN 16 φλαντζωτής σύν-

δεσης ενδεικτικού τύπου GRENE,με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτο-

υργία διαμέτρου DN 80 mm - 3 ins 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 714,67 

Ολογράφως: Επτακόσια δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 126/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8624.12/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 12 

 

Βαλβίδα ρύθμισης & μέτρησης πίεσης (εξισορρόπησης δικτύων νερου) χυτοσιδηρά PN 16 φλαντζωτής σύν-

δεσης διαμέτρου DN 100 mm - 4 ins 

Βαλβίδα ρύθμισης & μέτρησης πίεσης (εξισορρόπησης δικτύων νερου) χυτοσιδηρά PN 16 φλαντζωτής σύν-

δεσης ενδεικτικού τύπου GRENE,με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτο-

υργία διαμέτρου DN 100 mm - 4 ins 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 937,19 

Ολογράφως: Εννιακόσια τριάντα επτά ευρώ και δέκα εννιά λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 127/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8621.2.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 12 

 

Δίοδη ηλεκτροκίνητη βάνα on off / δύο θέσεων, φλαντζωτής σύνδεσης διαμέτρου DN 65 mm 

Δίοδη ηλεκτροκίνητη βάνα on off / δύο θέσεων, φλαντζωτής σύνδεσης, (με κάθε εξάρτημα για σύνδεση σε 

κάθε τύπου δίκτυου) και με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία δια-

μέτρου DN 65 mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 810,34 

Ολογράφως: Οχτακόσια δέκα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά 

  
 

 
Άρθρον Δ. 128/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8621.2.3/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 12 

 

Δίοδη ηλεκτροκίνητη βάνα on off / δύο θέσεων φλαντζωτής σύνδεσης διαμέτρου DN 100 mm  

Δίοδη ηλεκτροκίνητη βάνα on off / δύο θέσεων φλαντζωτής σύνδεσης, (με κάθε εξάρτημα για σύνδεση σε 

κάθε τύπου δίκτυου) και με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία δια-

μέτρου DN 100 mm  



 

 σελ. 60                                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 1.480,87 

Ολογράφως: Χίλια τετρακόσια ογδόντα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 129/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8621.4.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 12 

 

Δίοδη ηλεκτροκίνητη βάνα αναλογική, φλαντζωτής σύνδεσης διαμέτρου DN 50mm 

Δίοδη ηλεκτροκίνητη βάνα αναλογική, φλαντζωτής σύνδεσης, (με κάθε εξάρτημα για σύνδεση σε κάθε τύπου 

δίκτυου) και με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία διαμέτρου DN 

50mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 810,34 

Ολογράφως: Οχτακόσια δέκα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 130/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8621.4.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 12 

 

Δίοδη ηλεκτροκίνητη βάνα αναλογική, φλαντζωτής σύνδεσης διαμέτρου DN 65mm 

Δίοδη ηλεκτροκίνητη βάνα αναλογική, φλαντζωτής σύνδεσης, (με κάθε εξάρτημα για σύνδεση σε κάθε τύπου 

δίκτυου) και με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία διαμέτρου DN 

65mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 810,34 

Ολογράφως: Οχτακόσια δέκα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά  

  

 
Άρθρον Δ. 131/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8621.4.2/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 12 

 

Δίοδη ηλεκτροκίνητη βάνα αναλογική φλαντζωτής σύνδεσης διαμέτρου DN 80mm 

Δίοδη ηλεκτροκίνητη βάνα αναλογική φλαντζωτής σύνδεσης, (με κάθε εξάρτημα για σύνδεση σε κάθε τύπου 

δίκτυου) και με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία διαμέτρου DN 

80mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 1.340,17 

Ολογράφως: Χίλια τριακόσια σαράντα ευρώ και δέκα επτά λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 132/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8621.4.3/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 12 

 

Δίοδη ηλεκτροκίνητη βάνα αναλογική φλαντζωτής σύνδεσης διαμέτρου DN 100mm 

Δίοδη ηλεκτροκίνητη βάνα αναλογική φλαντζωτής σύνδεσης, (με κάθε εξάρτημα για σύνδεση σε κάθε τύπου 

δίκτυου) και με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία διαμέτρου DN 

100mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 1.720,69 

Ολογράφως: Χίλια επτακόσια είκοσι ευρώ και εξήντα εννιά λεπτά 

  

 

Άρθρον Δ. 133/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 

8621.3.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 11 

 

Δίοδη (ύγρανσης) ηλεκτρομαγνητική βάνα νερού CEME διαμέτρου DN 15mm  

Δίοδη (ύγρανσης) ηλεκτρομαγνητική βάνα νερού CEME, κοχλιωτής σύνδεσης, με κάθε μικροϋλικό και εργα-

σία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία διαμέτρου DN 15mm  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 83,39 

Ολογράφως: Ογδόντα τρία ευρώ και τριάντα εννιά λεπτά 

  



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 61 

 
Άρθρον Δ. 134/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8606.1.2/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 11 

 

Αυτόματο Εξαεριστικό, Ονομαστικής Διαμέτρου 1/2"- (DN15), με βανάκι απομόνωσης 

Αυτόματο Εξαεριστικό, Ονομαστικής Διαμέτρου 1/2"- (DN15), με βανάκι απομόνωσης, πίεση 10bar, θερμοκ-

ρασία λειτουργείας: 100C, πλήρως τοποθετημένο, με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα (γωνιές, βάνες, ρακόρ, 

κλπ.) με υποδοχέα απορροής και σωλήνωση αποχέτευσης, έτοιμο για πλήρη λειτουργεία ως Τεχ. Περιγραφή, 

Προδιαγραφές & Σχέδια 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 39,01 

Ολογράφως: Τριάντα εννιά ευρώ και ένα λεπτό 

  

 
Άρθρον Δ. 135/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8641/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 11 

 

Μανόμετρο κοχλιωτής σύνδεσης πίσω η κάτω DN 1/4ins 

Μανόμετρο κοχλιωτής σύνδεσης πίσω η κάτω DN 1/4ins, περιοχής ένδειξης 0 - 10 bar με τον ανάλογο κρου-

νό, πλήρως τοποθετημένο, με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα (γωνιές, βάνες, ρακόρ, κλπ.) και λοιπά μικροϋ-

λικά, έτοιμο για πλήρη λειτουργεία ως Τεχ. Περιγραφή, Προδιαγραφές & Σχέδια 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 38,51 

Ολογράφως: Τριάντα οκτώ ευρώ και πενήντα ένα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 136/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8651/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 11 

 

Θερμόμετρο εμβαπτίσεως πλακέ ευθύ ή γωνιακό η ωρολογιακού τύπου με κάτω ουρά περιοχής ενδείξεως 0-

100 C 

Θερμόμετρο εμβαπτίσεως πλακέ ευθύ ή γωνιακό η ωρολογιακού τύπου με κάτω ουρά περιοχής ενδείξεως 0-

100 C, πλήρως τοποθετημένο, με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα (γωνιές, βάνες, ρακόρ, κλπ.) και λοιπά μικ-

ροϋλικά, έτοιμο για πλήρη λειτουργεία ως Τεχ. Περιγραφή, Προδιαγραφές & Σχέδια 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 46,99 

Ολογράφως: Σαράντα έξι ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 137/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8115.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 11 

 

Κρουνός εκκένωσης δικτύου με διάταξη τύπου Υ επί κεντρικού συλλέκτη η στη σύνδεση των ΚΚΜ με υποδο-

χέα απορροής  

Κρουνός εκκένωσης δικτύου με διάταξη τύπου Υ επί κεντρικού συλλέκτη η στη σύνδεση των ΚΚΜ με υποδο-

χέα απορροής και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα (γωνιές, ρακόρ, κλπ) και λοιπά μικροϋλικά με τις απαραί-

τητες σωληνώσεις για ελεύθερη σύνδεση στην πλησιέστερη αποχέτευση ως Τεχ. Περιγραφή, Προδιαγραφές 

& Σχέδια 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 13,41 

Ολογράφως: Δέκα τρία ευρώ και σαράντα ένα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 138/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8474.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 11 

 

Διάταξη αυτομάτου πλήρωσης κλειστού δοχείου διαστολής η δοχείου αδρανίας διαμέτρου DN 15 mm 

Διάταξη αυτομάτου πλήρωσης κλειστού δοχείου διαστολής η δοχείου αδρανίας με τις ανάλογες βάνες απο-

κοπής την διάταξη By Passς (αντεπίστροφο-φίλτρο-ρυθμιστής πίεσης-μανόμετρο) πλήρες με κάθε μικροϋλικό 

και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία ως Τεχ. Περιγραφή, Προδιαγραφές & Σχέδια δια-

μέτρου DN 15 mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 144,53 

Ολογράφως: Εκατόν σαράντα τέσσερα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά 

  



 

 σελ. 62                                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 
Άρθρον Δ. 139/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8473.1.8/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 23 

 

Δοχείο διαστολής μεμβράνης χωρητικότητας 200 Lit/3bar 

Δοχείο διαστολής μεμβράνης κατάλληλο για κλειστές εγκαταστάσεις θέρμανσης ψύξης, τις διατάξεις σύνδε-

σης & εκκένωσης (ταχυσύνδεσμος με βάνα εκκένωσης) πλήρες με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσ-

ταση και παράδοση σε λειτουργία σύνδεσης με σπειρωμα χωρητικότητας 200 Lit/3bar 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 535,44 

Ολογράφως: Πεντακόσια τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 140/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8473.1.9/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 23 

 

Δοχείο διαστολής μεμβράνης χωρητικότητας 250 Lit/3bar 

Δοχείο διαστολής μεμβράνης κατάλληλο για κλειστές εγκαταστάσεις θέρμανσης ψύξης, τις διατάξεις σύνδε-

σης & εκκένωσης (ταχυσύνδεσμος με βάνα εκκένωσης) πλήρες με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσ-

ταση και παράδοση σε λειτουργία σύνδεσης με σπειρωμα χωρητικότητας 250 Lit/3bar 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 699,65 

Ολογράφως: Εξακόσια ενενήντα εννιά ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά 

  
 

 
Άρθρον Δ. 141/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8473.2.11/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 23 

 

Δοχείο αδράνειας χωρητικότητας 500,00 lt 

Δοχείο αδράνειας, κατασκευασμένο σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς, (από χαλυβδοελάσματα 

συγκολλητά St 37/2, κατά DIN 17100),με μόνωση σκληρής πολυουρεθάνης ,εξωτερική επένδυση από φύλλο 

γκοφρέ αλουμίνιου 0,4mm, για μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 atm πλήρης, δηλαδή δοχειο,με κάθε μικροϋλικό 

και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία χωρητικότητας 500,00 lt 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 1.543,00 

Ολογράφως: Χίλια πεντακόσια σαράντα τρία ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 142/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8451.4.5/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 28 

 

Λέβητας χυτοσιδηρός επιδαπέδιος με καυστήρα αερίου θερμικής ισχύος 156KW (στους 80oC/60oC) & 

168KW (στους 40°C-30°C)  

Λέβητας χυτοσιδηρός επιδαπέδιος με καυστήρα αερίου (υπολογισμός από προμηθευτή του λέβητα) πλήρης 

με τα εξαρτήματα του,τον πίνακα οργάνων και τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικα, δηλαδή λέβητας, εξαρ-

τήματα, υλικά και μικροϋλικά θερμικής ισχύος 156KW (στους 80oC/60oC) & 168KW (στους 40oC-30oC) 

βαθμούς Κελσίου 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 6.850,00 

Ολογράφως: Έξι χιλιάδες οχτακόσια πενήντα ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 143/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8465.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 34 

 

Καπνοδόχος διπλού τοιχώματος από ανοξείδωτο χάλυβα ευθείας ραφής (εξωτερικό AISI 316-εσωτερικό AISI 

316),με μόνωση ορυκτοβάμβακα - κερομοβάμβακα πάχους 25mm διαμέτρου DN 200/250 mm 

Καπνοδόχος διπλού τοιχώματος από ανοξείδωτο χάλυβα ευθείας ραφής (εξωτερικό AISI 316-εσωτερικό AISI 

316),με μόνωση ορυκτοβάμβακα - κερομοβάμβακα πάχους 25mm συμπεριλαμβανομένων των ανάλογων 

μεταλλικών κατασκευών στήριξης, των ειδικών εξαρτημάτων σύνδεσης και την αναλογία αντιανεμικής απόλη-

ξης πλήρες με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία διαμέτρου DN 

200/250 mm 

Τιμή ενός : m 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 63 

Αριθμητικά: 236,59 

Ολογράφως: Διακόσια τριάντα έξι ευρώ και πενήντα εννιά λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 144/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8552.2.11/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 37 

 

Τετρασωλήνια αντλία θερμότητας εσωτερικής τοποθέτησης 7°C-12°C / 36°C - 45°C-40°C / -5°C ψυκτικής / 

θερμικής ισχύος 172,00/80,00 KW 

Τετρασωλήνια αντλία θερμότητας εσωτερικής τοποθέτησης με την ανάλογη βάση στήριξης με όλα τα μικροϋ-

λικά και εξαρτήματα επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και ρυθμίσεων για παράδοση 

σε πλήρη και κανονική λειτουργία ως Τεχ. Περιγραφή, Προδιαγραφές & Σχέδια 7°C-12°C / 36°C - 45°C-

40°C / -5°C ψυκτικής / θερμικής ισχύος 172,00/80,00 KW 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 48.098,00 

Ολογράφως: Σαράντα οκτώ χιλιάδες ενενήντα οκτώ ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 145/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8552.2.11/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 37 

 

Αντλία θερμότητας εσωτερικής τοποθέτησης 7°C-12°C / 36°C - 45°C-40°C / -5°C ψυκτικής / θερμικής ισχύος 

120,00/65,00 KW με ανάκτηση 46KW 

Αντλία θερμότητας εσωτερικής τοποθέτησης με την ανάλογη βάση στήριξης με όλα τα μικροϋλικά και εξαρτή-

ματα επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και ρυθμίσεων για παράδοση σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία ως Τεχ. Περιγραφή, Προδιαγραφές & Σχέδια 7°C-12°C / 36°C - 45°C-40°C / -5°C ψυκ-

τικής / θερμικής ισχύος 120,00/65,00 KW με ανάκτηση 46KW 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 44.130,00 

Ολογράφως: Σαράντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα ευρώ 

  
 

 
Άρθρον Δ. 146/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8557.2.25/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 33 

 

Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα επεξεργασίας αέρα παροχής :7.250m3/h AHU ΩΔΕΙΟΥ 1 

Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα επεξεργασίας αέρα, αποτελούμενη από ανεμιστήρα προσαγωγής, κιβώτιο 

στοιχείων με ανεξάρτητα στοιχεία ψυχρού/θερμού νερού, υγραντήρα, σταγονοσυλλέκτη, κιβώτιο μίξης νωπο-

ύ, εναλλάκτη αέρα – αέρα περιστροφικό, πρόφιλτρα G3, σακκόφιλτρα F7, ανεμιστήρα επιστροφής, βάσεις 

έδρασης, αντικραδασμικά, πλήρες με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτο-

υργία ως Τεχ. Περιγραφή, Προδιαγραφές & Σχέδια παροχής :7.250m3/h AHU ΩΔΕΙΟΥ 1 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 14.500,00 

Ολογράφως: Δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 147/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8557.2.26/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 33 

 

Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα επεξεργασίας αέρα παροχής :7.250m3/h AHU ΩΔΕΙΟΥ 2 

Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα επεξεργασίας αέρα, αποτελούμενη από ανεμιστήρα προσαγωγής, κιβώτιο 

στοιχείων με ανεξάρτητα στοιχεία ψυχρού/θερμού νερού, υγραντήρα, σταγονοσυλλέκτη, κιβώτιο μίξης νωπο-

ύ, εναλλάκτη αέρα – αέρα περιστροφικό, πρόφιλτρα G3, σακκόφιλτρα F7, ανεμιστήρα επιστροφής, βάσεις 

έδρασης, αντικραδασμικά, πλήρες με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτο-

υργία ως Τεχ. Περιγραφή, Προδιαγραφές & Σχέδια παροχής :7.250m3/h AHU ΩΔΕΙΟΥ 2 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 14.500,00 

Ολογράφως: Δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 148/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8557.2.27/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 33 



 

 σελ. 64                                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα επεξεργασίας αέρα παροχής :6.500m3/h AHU ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα επεξεργασίας αέρα, αποτελούμενη από ανεμιστήρα προσαγωγής, κιβώτιο 

στοιχείων με ανεξάρτητα στοιχεία ψυχρού/θερμού νερού, υγραντήρα, σταγονοσυλλέκτη, κιβώτιο μίξης νωπο-

ύ, εναλλάκτη αέρα – αέρα πλακοειδή, πρόφιλτρα G3, σακκόφιλτρα F7, ανεμιστήρα επιστροφής, βάσεις έδ-

ρασης, αντικραδασμικά, πλήρες με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουρ-

γία ως Τεχ. Περιγραφή, Προδιαγραφές & Σχέδια παροχής :6.500m3/h AHU ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 18.350,00 

Ολογράφως: Δέκα οκτώ χιλιάδες τριακόσια πενήντα ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 149/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8557.2.28/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 33 

 

Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα επεξεργασίας αέρα παροχής : 16.100m3/h AHU ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ 

Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα επεξεργασίας αέρα, αποτελούμενη από ανεμιστήρα προσαγωγής, κιβώτιο 

στοιχείων με ανεξάρτητα στοιχεία ψυχρού/θερμού νερού, υγραντήρα, σταγονοσυλλέκτη, κιβώτιο μίξης νωπο-

ύ, εναλλάκτη αέρα – αέρα περιστροφικό, πρόφιλτρα G3, σακκόφιλτρα F7, ανεμιστήρα επιστροφής, βάσεις 

έδρασης, αντικραδασμικά, πλήρες με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτο-

υργία ως Τεχ. Περιγραφή, Προδιαγραφές & Σχέδια παροχής : 16.100m3/h AHU ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 26.800,00 

Ολογράφως: Είκοσι έξι χιλιάδες οχτακόσια ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 150/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8557.100/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 33 

 

Εναλλάκτης θερμότητας (VAM) παροχής προσαγωγής /επιστροφής 1.225m3/h στα 10,00 mmYΣ  

Εναλλάκτης θερμότητας (VAM) παροχής προσαγωγής /επιστροφής 1.225m3/h στα 10,00 mmYΣ εναλλάκτη 

CROSS-FLOW δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση με τα αντικραδασμικά στηρίγμα-

τα και λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 6.300,00 

Ολογράφως: Έξι χιλιάδες τριακόσια ευρώ 

  
 

 
Άρθρον Δ. 151/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8605.2.10/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 21 

 

Αντλία - κυκλοφορητής μεταβλητής παροχής (inverter συμπεριλαμβανομένου) ΚΥΚ 1 παροχής 29,58 m3/h, 

μανομετρικού 14,50 mΥΣ  

Αντλία - κυκλοφορητής μεταβλητής παροχής (inverter συμπεριλαμβανομένου) με τα αντίστοιχα ρακορ η 

φλάντζες και κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία με την ονομασία 

ΚΥΚ 1 παροχής 29,58 m3/h, μανομετρικού 14,50 mΥΣ  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 3.287,00 

Ολογράφως: Τρεις χιλιάδες διακόσια ογδόντα επτά ευρώ  

  

 
Άρθρον Δ. 152/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8605.2.7/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 21 

 

Αντλία - κυκλοφορητής μεταβλητής παροχής (inverter συμπεριλαμβανομένου) ΚΥΚ 2 παροχής 13,75 m3/h, 

μανομετρικού 16,60 mΥΣ  

Αντλία - κυκλοφορητής μεταβλητής παροχής (inverter συμπεριλαμβανομένου) με τα αντίστοιχα ρακορ η 

φλάντζες και κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία με την ονομασία 

ΚΥΚ 2 παροχής 13,75 m3/h, μανομετρικού 16,60 mΥΣ  

Τιμή ενός : τεμ 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 65 

Αριθμητικά: 2.689,00 

Ολογράφως: Δύο χιλιάδες εξακόσια ογδόντα εννιά ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 153/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8605.2.8/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 21 

 

Αντλία - κυκλοφορητής μεταβλητής παροχής (inverter συμπεριλαμβανομένου) ΚΥΚ 3 παροχής 20,64 m3/h, 

μανομετρικού 14,50 mΥΣ 

Αντλία - κυκλοφορητής μεταβλητής παροχής (inverter συμπεριλαμβανομένου) με τα αντίστοιχα ρακορ η 

φλάντζες και κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία με την ονομασία 

ΚΥΚ 3 παροχής 20,64 m3/h, μανομετρικού 14,50 mΥΣ  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 3.124,00 

Ολογράφως: Τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι τέσσερα ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 154/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8605.2.5/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 21 

 

Αντλία - κυκλοφορητής μεταβλητής παροχής (inverter συμπεριλαμβανομένου) ΚΥΚ 4 παροχής 7,91 m3/h, 

μανομετρικού 4,14 mΥΣ  

Αντλία - κυκλοφορητής μεταβλητής παροχής (inverter συμπεριλαμβανομένου) με τα αντίστοιχα ρακορ η 

φλάντζες και κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία με την ονομασία 

ΚΥΚ 4 παροχής 7,91 m3/h, μανομετρικού 4,14 mΥΣ  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 976,91 

Ολογράφως: Εννιακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 155/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8605.2.7/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 21 

 

Αντλία - κυκλοφορητής μεταβλητής παροχής (inverter συμπεριλαμβανομένου) ΚΥΚ 5 παροχής 13,41 m3/h, 

μανομετρικού 14,50 mΥΣ  

Αντλία - κυκλοφορητής μεταβλητής παροχής (inverter συμπεριλαμβανομένου) με τα αντίστοιχα ρακορ η 

φλάντζες και κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία με την ονομασία 

ΚΥΚ 5 παροχής 13,41 m3/h, μανομετρικού 14,50 mΥΣ  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 2.345,00 

Ολογράφως: Δύο χιλιάδες τριακόσια σαράντα πέντε ευρώ 

  
 

 
Άρθρον Δ. 156/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8551.1.20/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 37 

 

Εξωτερική αντλία θερμότητας VRF μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου R 410 (Inverter) ψυκτικής /θερμικής 

ισχυος 28.5 / 27.0 kW  

Εξωτερική αντλία θερμότητας VRF μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου R 410 (Inverter), πολυδιαιρούμενο, 

πολλαπλών ζωνών, σε ανάλογη βάση στήριξης, με όλα τα μικροϋλικά και εξαρτήματα επί τόπου και την ερ-

γασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και ρυθμίσεων για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 

oνομαστικής ψυκτικής /θερμικής ισχυος 28.5 / 27.0 kW  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 4.030,00 

Ολογράφως: Τέσσερις χιλιάδες τριάντα ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 157/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8441.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 32 

 

Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV καναλάτη ψευδοροφής ψυκτικής / θερμικής ικανότητας 5,6/6,3 KW  

Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV καναλάτη ψευδοροφής περιλαμβανομένου του αντίστοιχου χειριστηρί-

ου (ενσύρματο με τις ανάλογες σωληνώσεις - καλωδιώσεις μεταξύ μονάδας και χειριστηρίου η ασύρματο), 
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την ανάλογη βάση στήριξης , πλήρες με R-410Α ψυκτικής / θερμικής ικανότητας 5,6/6,3 KW  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 740,00 

Ολογράφως: Επτακόσια σαράντα ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 158/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8041.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 7 

 

Σωληνώσεις διανομής συστήματος κλιματισμού απευθείας εκτόνωσης ψυκτικού μέσου διαμέτρου :(3/8") - 

(5/8") 

Σωληνώσεις διανομής συστήματος κλιματισμού απευθείας εκτόνωσης ψυκτικού μέσου, με σωλήνες διανομής 

αερίου και υγρού από την εξωτερική προς τις εσωτερικές μονάδες, κατασκευασμένες από δίδυμους χαλκο-

σωλήνες συνδεόμενες με σκληρή κόλληση και ειδικά εξαρτήματα συνδέσεων (joint) και διακλαδώσεων με την 

πλήρωση του δικτύου με το αναλογούν ψυκτικό μέσο, τις μονώσεις των σωλήνων με κατάλληλους θερμομο-

νωτικούς σωλήνες, την επικάλυψη προστασίας των μονώσεων (όπου απαιτείται) το καλώδιο αυτοματισμο-

υ,και όλα τα απαιτούμενα ειδικά εξαρτήματα και στηρίγματα, δηλαδή σωλήνες, καλώδιο κλπ. υλικά και μικ-

ροϋλικά, και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως ως τεχνική περιγραφή - προδιαγραφες & σχέ-

δια Σωληνώσεις διανομής συστήματος κλιματισμού απευθείας εκτόνωσης ψυκτικού μέσου ως άνω διαμέτρου 

:(3/8") - (5/8") 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 34,23 

Ολογράφως: Τριάντα τέσσερα ευρώ και είκοσι τρία λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 159/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8041.2/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 7 

 

Σωληνώσεις διανομής συστήματος κλιματισμού απευθείας εκτόνωσης ψυκτικού μέσου διαμέτρου :(3/8") - 

(3/4") 

Σωληνώσεις διανομής συστήματος κλιματισμού απευθείας εκτόνωσης ψυκτικού μέσου, με σωλήνες διανομής 

αερίου και υγρού από την εξωτερική προς τις εσωτερικές μονάδες, κατασκευασμένες από δίδυμους χαλκο-

σωλήνες συνδεόμενες με σκληρή κόλληση και ειδικά εξαρτήματα συνδέσεων (joint) και διακλαδώσεων με την 

πλήρωση του δικτύου με το αναλογούν ψυκτικό μέσο, τις μονώσεις των σωλήνων με κατάλληλους θερμομο-

νωτικούς σωλήνες, την επικάλυψη προστασίας των μονώσεων (όπου απαιτείται) το καλώδιο αυτοματισμο-

υ,και όλα τα απαιτούμενα ειδικά εξαρτήματα και στηρίγματα, δηλαδή σωλήνες, καλώδιο κλπ. υλικά και μικ-

ροϋλικά, και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως ως τεχνική περιγραφή - προδιαγραφες & σχέ-

δια Σωληνώσεις διανομής συστήματος κλιματισμού απευθείας εκτόνωσης ψυκτικού μέσου ως άνω διαμέτρου 

:(3/8") - (3/4") 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 36,63 

Ολογράφως: Τριάντα έξι ευρώ και εξήντα τρία λεπτά 

  
 

 
Άρθρον Δ. 160/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8041.3/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 7 

 

Σωληνώσεις διανομής συστήματος κλιματισμού απευθείας εκτόνωσης ψυκτικού μέσου διαμέτρου :(3/8") - 

(7/8") 

Σωληνώσεις διανομής συστήματος κλιματισμού απευθείας εκτόνωσης ψυκτικού μέσου, με σωλήνες διανομής 

αερίου και υγρού από την εξωτερική προς τις εσωτερικές μονάδες, κατασκευασμένες από δίδυμους χαλκο-

σωλήνες συνδεόμενες με σκληρή κόλληση και ειδικά εξαρτήματα συνδέσεων (joint) και διακλαδώσεων με την 

πλήρωση του δικτύου με το αναλογούν ψυκτικό μέσο, τις μονώσεις των σωλήνων με κατάλληλους θερμομο-

νωτικούς σωλήνες, την επικάλυψη προστασίας των μονώσεων (όπου απαιτείται) το καλώδιο αυτοματισμο-

υ,και όλα τα απαιτούμενα ειδικά εξαρτήματα και στηρίγματα, δηλαδή σωλήνες, καλώδιο κλπ. υλικά και μικ-



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 67 

ροϋλικά, και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως ως τεχνική περιγραφή - προδιαγραφες & σχέ-

δια Σωληνώσεις διανομής συστήματος κλιματισμού απευθείας εκτόνωσης ψυκτικού μέσου ως άνω διαμέτρου 

:(3/8") - (7/8") 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 41,20 

Ολογράφως: Σαράντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 161/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8042.1.2/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 8 

 

Σωλήνας αποχετεύσεως από πολυπροπυλένιο διαμέτρου DN 32 mm 

Σωλήνας αποχετεύσεως (αποχέτευση συμπυκνωμάτων εντός ψευδοροφών) από πολυπροπυλένιο κατά DIN 

EN 12056 και DIN 1986-100- ηχομονωτικό με μουφα & ελαστικό παρέμβυσμα για εγκατάσταση εντός του 

κτιρίου με τα ανάλογα εξαρτήματα σύνδεσης, συγκόλλησης, στεγανοποίησης τα στηρίγματα,και εργασία για 

εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία διαμέτρου DN 32 mm 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 12,83 

Ολογράφως: Δώδεκα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 162/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8042.1.2/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 8 

 

Σωλήνας αποχετεύσεως από πολυπροπυλένιο διαμέτρου DN 40mm 

Σωλήνας αποχετεύσεως (αποχέτευση συμπυκνωμάτων εντός ψευδοροφών) από πολυπροπυλένιο κατά DIN 

EN 12056 και DIN 1986-100- ηχομονωτικό με μουφα & ελαστικό παρέμβυσμα για εγκατάσταση εντός του 

κτιρίου με τα ανάλογα εξαρτήματα σύνδεσης, συγκόλλησης, στεγανοποίησης τα στηρίγματα,και εργασία για 

εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία διαμέτρου DN 40mm 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 13,18 

Ολογράφως: Δέκα τρία ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 163/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8531.3/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 32 

 

Αυτοδύναμη κλιματιστική μονάδα τύπου SPLIT UNIT ψυκτικής / θερμαντικής ισχύος 3,4/4,0 kw  

Αυτοδύναμη κλιματιστική μονάδα τύπου SPLIT UNIT αμέσου εκτονώσεως με τις ανάλογες δίπλες σωληνώσε-

ις (περίπου 30,00 μέτρα) , το καλώδιο ισχύος & αυτοματισμού το χειριστήριο, το δίκτυο αποχέτευσης συμ-

πυκνωμάτων κ.λπ. πλήρες με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία 

ψυκτικής / θερμαντικής ισχύος 3,4/4,0 kw  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 898,49 

Ολογράφως: Οχτακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα εννιά λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 164/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.ΑΡΘΡΟ/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 8 

 

Δακτύλιος σήμανσης σωληνώσεων 

Δακτύλιος σήμανσης σωληνώσεων οιασδήποτε διαμέτρου από έγχρωμη πλαστική ταινία (χρώματος βάση 

των τεχνικών προδιαγραφών), ανά τακτά διαστήματα σε όλο το μήκος του δικτύου,με κάθε μικροϋλικό και 

εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 0,40 

Ολογράφως: Σαράντα λεπτά 
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Άρθρον Δ. 165/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.ΑΡΘΡΟ/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 8 

 

Σήμανση μηχανημάτων και εξαρτημάτων δικτύου με πινακίδες ενδείξεων από λευκό πλαστικό με χρωματιστά 

γράμματα 

Σήμανση μηχανημάτων και εξαρτημάτων δικτύου με πινακίδες ενδείξεων από λευκό πλαστικό με χρωματιστά 

γράμματα ,πλήρες με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 9,86 

Ολογράφως: Εννιά ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 166/ Κωδικός Άρθρου:ΥΔΡ 11.05.03/ Κωδικός Αναθ/σης:ΥΔΡ 6751 

 

Μεταλλικές κατασκευές βάσεων  

Μεταλλικές κατασκευές βάσεων, στηριγμάτων κλπ. (με ηυξημένη μηχανουργική επεξεργασία) από ράβδους 

μορφοσιδήρου ή χαλυβδοελάσματα, οιουδήποτε σχήματος, μεγέθους και διατομής, συνδεομένων μεταξύ τους 

στα μεν σταθερά μέρη με ηλεκτροσυγκόλληση ή οξυγονοσυγκόλληση, στα δε λυόμενα μέρη των κατασκευών 

με κοχλίες μετά των μικροϋλικών και την εργασία, πλήρως τοποθετημένες και βαμμένες με δύο στρώσεις 

προστατευτικής αντισκωριακής βαφής 

Τιμή ενός : kg 

Αριθμητικά: 4,20 

Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 167/ Κωδικός Άρθρου:ΥΔΡ 11.07.02/ Κωδικός Αναθ/σης:ΥΔΡ 6751 

 

Εφαρμογή θερμού γαλβανίσματος 

Εφαρμογή θερμού γαλβανίσματος (hot dip galvanizing) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, με πάχος επικάλυψης 75 

/120 μm (μικρά) μεταλλικών μερών χαλύβδινων κατασκευών σε μόνιμη εγκατάσταση, με την ακόλουθη διαδι-

κασία: απολίπανση της κατασκευής, αποξείδωση και έκπλυση, εμβάπτιση σε θερμό τήγμα ψευδαργύρου, 

ψύξη με νερό ή αέρα και καθαρισμός από περίσσειες ψευδαργύρου σύμφωνα με τις προδιαγραφές, δηλαδή 

φορτοεκφόρτωση και μεταφορά, γαλβάνισμα, και επιστροφή επί τόπου του έργου  

Τιμή ενός : kg 

Αριθμητικά: 0,29 

Ολογράφως: Είκοσι εννιά λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 168/ Κωδικός Άρθρου:ΥΔΡ 11.07.01/ Κωδικός Αναθ/σης:ΥΔΡ 6751 

 

Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική προστασία χαλυβδίνων κατασκευών 

Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική προστασία χαλυβδίνων κατασκευών μετά την διαμόρφωση των στοιχείων 

τους στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστού και πριν την προσκόμισή τους στο εργοτάξιο για την τελική συ-

ναρμολόγηση και ανέγερσή τους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προσ-

τασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων'' με εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust 

primer) με υλικό εποξειδικής βάσεως 

Τιμή ενός : kg 

Αριθμητικά: 0,11 

Ολογράφως: Ένδεκα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 169/ Κωδικός Άρθρου:ΥΔΡ 11.08.01/ Κωδικός Αναθ/σης:ΥΔΡ 6751 

 

Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε δύο στρώσεις 

Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε δύο στρώσεις, με συνολικό πάχος ξηρού υμένα χρώματος (SFT) 

τουλάχιστον 125 μm, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αν-

τισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε μη 

διαβρωτικό περιβάλλον 

Τιμή ενός : kg 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 69 

Αριθμητικά: 0,16 

Ολογράφως: Δέκα έξι λεπτά 

  
  
 

Αεραγωγοί 

 
Άρθρον Δ. 170/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8537.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 34 

 

Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής,, κατασκευασμένος κατά 

SMANCA 

Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής,, κατασκευασμένος κατά 

SMANCA,οποιωνδήποτε διαστάσεων, θηλυκωτός ή φλαντζωτός με τα κάθε φύσης ειδικά τεμάχια (καμπύλες, 

ταυ, γωνίες "S", πλένουμ, κιβώτια μίξης, λαιμοί σύνδεσης στομίων κλπ.) τα διαφράγματα διαχωρισμού και 

ρυθμίσεως της ποσότητας του αέρα, με τις ενισχύσεις από μορφοσίδηρο και υλικά συνδέσεως, στερεώσεως 

και στεγανώσεως και την εργασία κατασκευής, εγκατάστασης και ρύθμισης 

Τιμή ενός : kg 

Αριθμητικά: 7,29 

Ολογράφως: 7,293 [Περιορίστε τα δεκαδικά ψηφία στα 2 !!] 

  
 

 
Άρθρον Δ. 171/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8538.40/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 40 

 

Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών από μονωτικό υλικό κλειστής κυτταρικής δομής (ενδεικτικού τύπου 

FRELEN η ISOPIPE TC) πάχους 10 mm  

Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών από μονωτικό υλικό κλειστής κυτταρικής δομής (ενδεικτικού τύπου 

FRELEN η ISOPIPE TC) σε φύλλα η ρολλά με αυτοκόλλητο (ελάχιστες απαιτήσεις ΠΔ 41 – ΦΕΚ 80Α:2018), 

με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-02-

02:2009 πάχους 10 mm  

Τιμή ενός : m2 

Αριθμητικά: 32,26 

Ολογράφως: Τριάντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 172/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8537.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 34 

 

Επένδυση μόνωσης επιφανειών, για μηχανική προστασία, με φύλλο από αλουμινίου πάχους 0,6mm  

Επένδυση μόνωσης επιφανειών, για μηχανική προστασία, με φύλλο από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 

0,5mm η αλουμινίου πάχους 0,6mm, την εργασία διαμόρφωσης ειδικών τεμαχίων και τοποθέτησης, για πα-

ράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τιμή ενός : m2 

Αριθμητικά: 33,62 

Ολογράφως: Τριάντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτά 

  
  

  

  

  

  

  

 
Άρθρον Δ. 173/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8537.4.11/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 35 



 

 σελ. 70                                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

Εύκαμπτος αεραγωγός αλουμινίου με μόνωση (ελάχιστες απαιτήσεις ΠΔ 41 – ΦΕΚ 80Α:2018) υαλοβάμβακα 

πάχους 25 mm ενδεικτικού τύπου Sonodec 250 διαμέτρου 200mm 

Εύκαμπτος αεραγωγός αλουμινίου με μόνωση (ελάχιστες απαιτήσεις ΠΔ 41 – ΦΕΚ 80Α:2018) υαλοβάμβακα 

πάχους 25 mm ενδεικτικού τύπου Sonodec 250 η άλλου ισοδύναμων προδιαγραφών (ανθεκτικός σε θερμοκ-

ρασία μεχρι 250οC) με τα μικρουλικά συνδέσεως, στερεώσεως και την εργασία εγκατάστασης και ρύθμισης 

διαμέτρου 200mm 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 17,66 

Ολογράφως: Δέκα επτά ευρώ και εξήντα έξι λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 174/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8537.4.12/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 35 

 

Εύκαμπτος αεραγωγός αλουμινίου με μόνωση (ελάχιστες απαιτήσεις ΠΔ 41 – ΦΕΚ 80Α:2018) υαλοβάμβακα 

πάχους 25 mm ενδεικτικού τύπου Sonodec 250 διαμέτρου 225mm 

Εύκαμπτος αεραγωγός αλουμινίου με μόνωση (ελάχιστες απαιτήσεις ΠΔ 41 – ΦΕΚ 80Α:2018) υαλοβάμβακα 

πάχους 25 mm ενδεικτικού τύπου Sonodec 250 η άλλου ισοδύναμων προδιαγραφών (ανθεκτικός σε θερμοκ-

ρασία μεχρι 250οC) με τα μικρουλικά συνδέσεως, στερεώσεως και την εργασία εγκατάστασης και ρύθμισης 

διαμέτρου 222mm 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 17,66 

Ολογράφως: Δέκα επτά ευρώ και εξήντα έξι λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 175/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8537.4.13/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 35 

 

Εύκαμπτος αεραγωγός αλουμινίου με μόνωση (ελάχιστες απαιτήσεις ΠΔ 41 – ΦΕΚ 80Α:2018) υαλοβάμβακα 

πάχους 25 mm ενδεικτικού τύπου Sonodec 250 διαμέτρου 250mm 

Εύκαμπτος αεραγωγός αλουμινίου με μόνωση (ελάχιστες απαιτήσεις ΠΔ 41 – ΦΕΚ 80Α:2018) υαλοβάμβακα 

πάχους 25 mm ενδεικτικού τύπου Sonodec 250 η άλλου ισοδύναμων προδιαγραφών (ανθεκτικός σε θερμοκ-

ρασία μεχρι 250οC) με τα μικρουλικά συνδέσεως, στερεώσεως και την εργασία εγκατάστασης και ρύθμισης 

διαμέτρου 250mm 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 19,15 

Ολογράφως: Δέκα εννιά ευρώ και δέκα πέντε λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 176/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8543.1.1.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ36 

 

Στόμιο οροφής (τύπου δισκοβαλβίδας) διαμέτρου Φ 100/150/200 mm 

Στόμιο οροφής (τύπου δισκοβαλβίδας) με τα απαραίτητα μικροϋλικά στερεώσεως και την εργασία εγκατάσ-

τασης και ρύθμισης διαμέτρου Φ 100/150/200 mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 36,21 

Ολογράφως: Τριάντα έξι ευρώ και είκοσι ένα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 177/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8543.1.1.2/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 36 

 

Στόμιο οροφής κυκλικό προσαγωγής η επιστροφής διαμέτρου 200 mm/παροχής 250m3/h 

Στόμιο οροφής κυκλικό προσαγωγής η επιστροφής, με μηχανισμό ρύθμησης πτερυγίων, το ειδικό τεμάχιο 

σύνδεσης αεραγωγού στομίου (λαιμός) με τα απαραίτητα μικροϋλικά στερεώσεως και την εργασία εγκατάσ-

τασης και ρύθμισης διαμέτρου 200 mm/παροχής 250m3/h 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 221,58 

Ολογράφως: Διακόσια είκοσι ένα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 178/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8543.1.1.3/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 36 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 71 

 

Στόμιο οροφής κυκλικό προσαγωγής η επιστροφής διαμέτρου 250 mm/παροχής 500m3/h 

Στόμιο οροφής κυκλικό προσαγωγής η επιστροφής, με μηχανισμό ρύθμησης πτερυγίων, το ειδικό τεμάχιο 

σύνδεσης αεραγωγού στομίου (λαιμός) με τα απαραίτητα μικροϋλικά στερεώσεως και την εργασία εγκατάσ-

τασης και ρύθμισης διαμέτρου 250 mm/παροχής 500m3/h 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 187,52 

Ολογράφως: Εκατόν ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 179/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8543.1.1.4/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 36 

 

Στόμιο οροφής κυκλικό προσαγωγής η επιστροφής διαμέτρου 300 mm/παροχής 500m3/h 

Στόμιο οροφής κυκλικό προσαγωγής η επιστροφής, με μηχανισμό ρύθμησης πτερυγίων, το ειδικό τεμάχιο 

σύνδεσης αεραγωγού στομίου (λαιμός) με τα απαραίτητα μικροϋλικά στερεώσεως και την εργασία εγκατάσ-

τασης και ρύθμισης διαμέτρου 300 mm/παροχής 500m3/h 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 231,00 

Ολογράφως: Διακόσια τριάντα ένα ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 180/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8543.1.1.5/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 36 

 

Στόμιο οροφής κυκλικό προσαγωγής η επιστροφής διαμέτρου 350 mm/παροχής 550m3/h 

Στόμιο οροφής κυκλικό προσαγωγής η επιστροφής, με μηχανισμό ρύθμησης πτερυγίων, το ειδικό τεμάχιο 

σύνδεσης αεραγωγού στομίου (λαιμός) με τα απαραίτητα μικροϋλικά στερεώσεως και την εργασία εγκατάσ-

τασης και ρύθμισης διαμέτρου 350 mm/παροχής 550m3/h 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 246,75 

Ολογράφως: Διακόσια σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 181/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8543.1.1.6/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 36 

 

Στόμιο οροφής κυκλικό προσαγωγής η επιστροφής διαμέτρου 400 mm/παροχής 750/900m3/h 

Στόμιο οροφής κυκλικό προσαγωγής η επιστροφής, με μηχανισμό ρύθμησης πτερυγίων, το ειδικό τεμάχιο 

σύνδεσης αεραγωγού στομίου (λαιμός) με τα απαραίτητα μικροϋλικά στερεώσεως και την εργασία εγκατάσ-

τασης και ρύθμισης διαμέτρου 400 mm/παροχής 750/900m3/h 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 228,90 

Ολογράφως: Διακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 182/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8543.1.1.7/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 36 

 

Στόμιο προσαγωγής στην κολώνα έδρασης καθισμάτων της κάθε θέσης διαμέτρου Φ 100mm /παροχής 

60m³/h 

Στόμιο προσαγωγής displacement στην κολώνα έδρασης καθισμάτων της κάθε θέσης με τα απαραίτητα μικ-

ρούλικά στερεώσεως και την εργασία εγκατάστασης και ρύθμισης ως τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές και 

σχέδια διαμέτρου Φ 100mm /παροχής 60m³/h 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 182,86 

Ολογράφως: Εκατόν ογδόντα δύο ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 183/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8545.1.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 36 

 

Γραμμικό στόμιο προσαγωγής δαπέδου διαστάσεων 1000x400mm παροχής 340m³/h και μέγιστης στάθμης 

θορύβου 30dB  

Γραμμικό στόμιο προσαγωγής δαπέδου ενδεικτικού τύπου displacement με το απαιτούμενο plenum, τα κιβώ-



 

 σελ. 72                                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

τια σύνδεσης τα απαραίτητα μικροϋλικά στερεώσεως και την εργασία εγκατάστασης και ρύθμισης ως τεχνική 

περιγραφή, προδιαγραφές και σχέδια διαστάσεων 1000x400mm παροχής 340m³/h και μέγιστης στάθμης 

θορύβου 30dB  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 229,39 

Ολογράφως: Διακόσια είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα εννιά λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 184/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8542.100/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 36 

 

Στόμιο τύπου θύρας διαστάσεων 400x250 mm 

Στόμιο τύπου θύρας, με τα απαραίτητα μικροϋλικά στερεώσεως και την εργασία εγκατάστασης και ρύθμισης 

διαστάσεων 400x250 mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 79,13 

Ολογράφως: Εβδομήντα εννιά ευρώ και δέκα τρία λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 185/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8542.101/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 36 

 

Στόμιο επιστροφής ορθογώνιο επι αεραγωγού διαστασεων 1.225x225mm /παροχής 650m³/h 

Στόμιο επιστροφής ορθογώνιο επι αεραγωγού με διπλή σειρά ρυθμιζόμενων πτερύγων & ρυθμιστικό διάφ-

ραγμα, με τα απαραίτητα μικρούλικά στερεώσεως και την εργασία εγκατάστασης και ρύθμισης ως τεχνική 

περιγραφή, προδιαγραφές και σχέδια διαστασεων 1.225x225mm /παροχής 650m³/h 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 146,70 

Ολογράφως: Εκατόν σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 186/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8542.102/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 36 

 

Στόμιο λήψης νωπού ορθογώνιο διαστάσεων 450Χ850mm/παροχής 3.150m3/h 

Στόμιο λήψης νωπού ορθογώνιο με τα απαραίτητα μικρούλικά στερεώσεως και την εργασία εγκατάστασης 

και ρύθμισης ως τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές και σχέδια διαστάσεων 450Χ850mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 139,94 

Ολογράφως: Εκατόν τριάντα εννιά ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 187/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8542.103/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 36 

 

Στόμιο λήψης νωπού ορθογώνιο διαστάσεων 900Χ700mm/παροχής 4.125m3/h 

Στόμιο λήψης νωπού ορθογώνιο με τα απαραίτητα μικρούλικά στερεώσεως και την εργασία εγκατάστασης 

και ρύθμισης ως τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές και σχέδια διαστάσεων 900Χ700mm/παροχής 

4.125m3/h 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 219,86 

Ολογράφως: Διακόσια δέκα εννιά ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 188/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8542.104/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 36 

 

Στόμιο λήψης νωπού ορθογώνιο διαστάσεων 1.000Χ700mm/παροχής 4.150m3/h 

Στόμιο λήψης νωπού ορθογώνιο με τα απαραίτητα μικρούλικά στερεώσεως και την εργασία εγκατάστασης 

και ρύθμισης ως τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές και σχέδια διαστάσεων 1.000Χ700mm/παροχής 

4.150m3/h 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 256,70 

Ολογράφως: Διακόσια πενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 73 

  

 
Άρθρον Δ. 189/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8542.105/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 36 

 

Στόμιο απόρριψης ορθογώνιο διαστάσεων 2.000Χ300mm/παροχής 6.500m3/h 

Στόμιο λήψης νωπού ορθογώνιο με τα απαραίτητα μικρούλικά στερεώσεως και την εργασία εγκατάστασης 

και ρύθμισης ως τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές και σχέδια διαστάσεων 2.000Χ300mm/παροχής 

6.500m3/h 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 235,43 

Ολογράφως: Διακόσια τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα τρία λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 190/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8542.106/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 36 

 

Στόμιο λήψης η απορριψης επιπέδου στεγών ορθογώνιο διαστάσεων 300Χ150mm/παροχής 600m3/h 

Στόμιο λήψης η απορριψης επιπέδου στεγών ορθογώνιο με τα απαραίτητα μικρούλικά στερεώσεως και την 

εργασία εγκατάστασης και ρύθμισης ως τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές και σχέδια διαστάσεων 

300Χ150mm/παροχής 600m3/h 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 52,95 

Ολογράφως: Πενήντα δύο ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 191/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8542.107/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 36 

 

Στόμιο λήψης η απορριψης επιπέδου στεγών ορθογώνιο διαστάσεων 400Χ250mm/παροχής 1.250m3/h 

Στόμιο λήψης η απορριψης επιπέδου στεγών ορθογώνιο με τα απαραίτητα μικρούλικά στερεώσεως και την 

εργασία εγκατάστασης και ρύθμισης ως τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές και σχέδια διαστάσεων 

400Χ250mm/παροχής 1.250m3/h 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 68,56 

Ολογράφως: Εξήντα οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 192/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8542.108/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 36 

 

Στόμιο λήψης η απορριψης επιπέδου στεγών ορθογώνιο διαστάσεων 500Χ200mm αερισμού λεβητοστασίου 

Στόμιο λήψης η απορριψης επιπέδου στεγών ορθογώνιο με τα απαραίτητα μικρούλικά στερεώσεως και την 

εργασία εγκατάστασης και ρύθμισης ως τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές και σχέδια διαστάσεων 

500Χ200mm αερισμού λεβητοστασίου 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 70,46 

Ολογράφως: Εβδομήντα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 193/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8542.109/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 36 

 

Στόμιο λήψης η απορριψης επιπέδου στεγών ορθογώνιο διαστάσεων 500Χ1.800mm/παροχής 6.000m3/h 

Στόμιο λήψης η απορριψης επιπέδου στεγών ορθογώνιο με τα απαραίτητα μικρούλικά στερεώσεως και την 

εργασία εγκατάστασης και ρύθμισης ως τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές και σχέδια διαστάσεων 

500Χ1.800mm/παροχής 6.000m3/h 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 321,85 

Ολογράφως: Τριακόσια είκοσι ένα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 194/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8542.150/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 36 
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Πολύφυλλο ρυθμιζόμενο διάφραγμα (Volume damper) διαστάσεων 150x200mm 

Πολύφυλλο ρυθμιζόμενο διάφραγμα (Volume damper) με κινούμενα πτερύγια για αυξομείωση του αέρα στον 

αεραγωγό με πλαστικά (ABS) γρανάζια στις δύο πλευρές του αεραγωγού χειροκίνητο με τα μικρουλικά συν-

δέσεως, στερεώσεως, στεγανώσεως κλπ., καθώς και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως ως τεχνική περιγρα-

φή, προδιαγραφές και σχέδια σε λαιμόδιαστάσεων 150x200mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 63,55 

Ολογράφως: Εξήντα τρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 195/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8542.151/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 36 

 

Πολύφυλλο ρυθμιζόμενο διάφραγμα (Volume damper) διαστάσεων 300x200mm 

Πολύφυλλο ρυθμιζόμενο διάφραγμα (Volume damper) με κινούμενα πτερύγια για αυξομείωση του αέρα στον 

αεραγωγό με πλαστικά (ABS) γρανάζια στις δύο πλευρές του αεραγωγού χειροκίνητο με τα μικρουλικά συν-

δέσεως, στερεώσεως, στεγανώσεως κλπ., καθώς και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως ως τεχνική περιγρα-

φή, προδιαγραφές και σχέδια σε λαιμό διαστάσεων 300x200mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 72,77 

Ολογράφως: Εβδομήντα δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά 

  
 

 
Άρθρον Δ. 196/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8542.152/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 36 

 

Πολύφυλλο ρυθμιζόμενο διάφραγμα (Volume damper) διαμέτρου Φ 500 εως 900mm 

Πολύφυλλο ρυθμιζόμενο διάφραγμα (Volume damper) με κινούμενα πτερύγια για αυξομείωση του αέρα στον 

αεραγωγό με πλαστικά (ABS) γρανάζια στις δύο πλευρές του αεραγωγού χειροκίνητο με τα μικρουλικά συν-

δέσεως, στερεώσεως, στεγανώσεως κλπ., καθώς και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως ως τεχνική περιγρα-

φή, προδιαγραφές και σχέδια σε λαιμό διαμέτρου Φ 500 εως 900mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 86,61 

Ολογράφως: Ογδόντα έξι ευρώ και εξήντα ένα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 197/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8542.153/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 36 

 

Μονόφυλλο ρυθμιζόμενο διάφραγμα (Volume damper) Φ 200/225 mm 

Μονόφυλλο ρυθμιζόμενο διάφραγμα (Volume damper) για αυξομείωση του αέρα στον αεραγωγό χειροκίνητο 

με τα μικρουλικά συνδέσεως, στερεώσεως, στεγανώσεως κλπ., καθώς και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως 

ως τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές και σχέδια σε λαιμό αεραγωγού Φ 200/225 mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 61,84 

Ολογράφως: Εξήντα ένα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 198/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.   8557.20/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 36 

 

Ηχοαποσβεστήρας ορθογωνικός κατάλληλος για εσωτερική ή υπαίθρια εγκατάσταση διαστάσεων 

500x800x2.500mm 

Ηχοαποσβεστήρας ορθογωνικός κατάλληλος για εσωτερική ή υπαίθρια εγκατάσταση, κατασκευασμένος από 

χαλυβδοέλασμα πάχους 1mm με χωρίσματα τριών ηχοαπορροφητικών & ηχομονωτικών πλακών διαφορετι-

κών πυκνοτήτων με κατάλληλο ηχοαπορροφητικό υλικό με τα μικρουλικά συνδέσεως, στερεώσεως, στεγα-

νώσεως κλπ., καθώς και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως διαστάσεων 500x800x2.500mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 1.700,00 

Ολογράφως: Χίλια επτακόσια ευρώ 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 75 

  

 
Άρθρον Δ. 199/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.  8557.21/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 36 

 

Ηχοαποσβεστήρας ορθογωνικός κατάλληλος για εσωτερική ή υπαίθρια εγκατάσταση διαστάσεων 

1000x800x1.750mm 

Ηχοαποσβεστήρας ορθογωνικός κατάλληλος για εσωτερική ή υπαίθρια εγκατάσταση, κατασκευασμένος από 

χαλυβδοέλασμα πάχους 1mm με χωρίσματα τριών ηχοαπορροφητικών & ηχομονωτικών πλακών διαφορετι-

κών πυκνοτήτων με κατάλληλο ηχοαπορροφητικό υλικό με τα μικρουλικά συνδέσεως, στερεώσεως, στεγα-

νώσεως κλπ., καθώς και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως διαστάσεων 1000x800x1.750mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 1.605,00 

Ολογράφως: Χίλια εξακόσια πέντε ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 200/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.  8557.22/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 36 

 

Ηχοαποσβεστήρας ορθογωνικός κατάλληλος για εσωτερική ή υπαίθρια εγκατάσταση διαστάσεων 

1.200x1.200x1.500mm 

Ηχοαποσβεστήρας ορθογωνικός κατάλληλος για εσωτερική ή υπαίθρια εγκατάσταση, κατασκευασμένος από 

χαλυβδοέλασμα πάχους 1mm με χωρίσματα τριών ηχοαπορροφητικών & ηχομονωτικών πλακών διαφορετι-

κών πυκνοτήτων με κατάλληλο ηχοαπορροφητικό υλικό με τα μικρουλικά συνδέσεως, στερεώσεως, στεγα-

νώσεως κλπ., καθώς και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως διαστάσεων 1.200x1.200x1.500mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 2.325,00 

Ολογράφως: Δύο χιλιάδες τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 201/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.   8557.23/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 36 

 

Ηχοαποσβεστήρας ορθογωνικός κατάλληλος για εσωτερική ή υπαίθρια εγκατάσταση διαστάσεων 

1.600x2.200x1.500mm 

Ηχοαποσβεστήρας ορθογωνικός κατάλληλος για εσωτερική ή υπαίθρια εγκατάσταση, κατασκευασμένος από 

χαλυβδοέλασμα πάχους 1mm με χωρίσματα τριών ηχοαπορροφητικών & ηχομονωτικών πλακών διαφορετι-

κών πυκνοτήτων με κατάλληλο ηχοαπορροφητικό υλικό με τα μικρουλικά συνδέσεως, στερεώσεως, στεγα-

νώσεως κλπ., καθώς και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως διαστάσεων 500x800x2.500mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 2.987,00 

Ολογράφως: Δύο χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα επτά ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 202/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8557.24/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 36 

 

Ηχοαποσβεστήρας ορθογωνικός κατάλληλος για εσωτερική ή υπαίθρια εγκατάσταση διαστάσεων 

2.000x1.00x2.000mm 

Ηχοαποσβεστήρας ορθογωνικός κατάλληλος για εσωτερική ή υπαίθρια εγκατάσταση, κατασκευασμένος από 

χαλυβδοέλασμα πάχους 1mm με χωρίσματα τριών ηχοαπορροφητικών & ηχομονωτικών πλακών διαφορετι-

κών πυκνοτήτων με κατάλληλο ηχοαπορροφητικό υλικό με τα μικρουλικά συνδέσεως, στερεώσεως, στεγα-

νώσεως κλπ., καθώς και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως διαστάσεων 2.000x1.00x2.000mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 3.797,00 

Ολογράφως: Τρεις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα επτά ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 203/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8557.25/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 36 

 

Ηχοαποσβεστήρας κυκλικός κατάλληλος για εσωτερική ή υπαίθρια εγκατάσταση διαμέτρου Φ 650x1.500mm  

Ηχοαποσβεστήρας κυκλικός κατάλληλος για εσωτερική ή υπαίθρια εγκατάσταση, κατασκευασμένος από 

χαλυβδοέλασμα πάχους 1mm με χωρίσματα τριών ηχοαπορροφητικών & ηχομονωτικών πλακών διαφορετι-

κών πυκνοτήτων με κατάλληλο ηχοαπορροφητικό υλικό με τα μικρουλικά συνδέσεως, στερεώσεως, στεγα-
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νώσεως κλπ., καθώς και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως διαμέτρου Φ 650x1.500mm  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 1.978,00 

Ολογράφως: Χίλια εννιακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ  

  

 
Άρθρον Δ. 204/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8559.1.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 39 

 

Ανεμιστήρας in line κυλινδικός παροχής 600 m³/h  

Ανεμιστήρας in line κυλινδικός, πλήρες με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε 

λειτουργία παροχής 600 m³/h  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 208,07 

Ολογράφως: Διακόσια οκτώ ευρώ και επτά λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 205/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8559.1.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 39 

 

Ανεμιστήρας in line κυλινδικός παροχής 250 m³/h  

Ανεμιστήρας in line κυλινδικός, πλήρες με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε 

λειτουργία παροχής 600 m³/h  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 187,67 

Ολογράφως: Εκατόν ογδόντα επτά ευρώ και εξήντα επτά λεπτά 

  

  
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 
Άρθρον Δ. 206/ Κωδικός Άρθρου:ΗΛΜ 60.20.40.12/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 8 

 

Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΟΧΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 

ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΕΩΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ) διαμέτρου Φ 110 mm 

Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο(HDPE - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΟΧΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 

ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΕΩΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ) ητοι προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σω-

λήνων προστασίας υπογείων καλωδίων ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαι-

θυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1, ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 

και ΕΛΟΤ EN 61386 . Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολο-

γούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.GEONFLEX (ΕΝ 61386-24) διαμέτρου Φ 110 mm.  

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 7,50 

Ολογράφως: Επτά ευρώ και πενήντα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 207/ Κωδικός Άρθρου:ΗΛΜ 60.20.40.11/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 8 

 

Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΟΧΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 

ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΕΩΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ CAFE BAR) διαμέτρου Φ 63mm 

Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΟΧΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 

ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΕΩΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ KAFE BAR) ητοι προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και 

σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, 

από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1, ΕΛΟΤ EN 

50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 . Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλή-

νων τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.GEONFLEX (ΕΝ 61386-24) διαμέτρου 

Φ 63 mm.  

Τιμή ενός : m 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 77 

Αριθμητικά: 6,40 

Ολογράφως: Έξι ευρώ και σαράντα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 208/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8774.3.12+8774.1.10/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 47 

 

Σύνδεση μετρητή παρόχου με γενικό πίνακα ΚΤΙΡΙΟΥ με τριφασική παροχή Νο 6 διατομής N2XH-O 

3X120+1X70+1X70mm2  

Σύνδεση μετρητή παρόχου με γενικό πίνακα ΚΤΙΡΙΟΥ με τριφασική παροχή Νο 6 χάλκινων αγωγών ορατό ή 

εντός σωλήνα με τα πάσης φύσεως μονωτικά υλικά και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών για 

πλήρη και κανονική λειτουργία διατομής N2XH-O 3X120+1X70+1X70mm2  

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 219,87 

Ολογράφως: Διακόσια δέκα εννιά ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 209/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8774.6.7/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 47 

 

Σύνδεση μετρητή παρόχου με γενικό πίνακα CAFÉ BAR με τριφασική παροχή Νο 1 διατομής N2XH-O 

5X16mm2 

Σύνδεση παρόχου CAFÉ BAR με τριφασική παροχή Νο 1 χάλκινων αγωγών ορατό ή εντός σωλήνα με τα 

πάσης φύσεως μονωτικά υλικά και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών για πλήρη και κανονική 

λειτουργία διατομής N2XH-O 5X16mm2 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 39,44 

Ολογράφως: Τριάντα εννιά ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 210/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8959.101/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 52 

 

Γενικός Πίνακας ΚΤΙΡΙΟΥ ως συνημμένο μονογραμμικό διάγραμμα με την ονομασία Γ.Π.ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ. 

Γενικός Πίνακας ΚΤΙΡΙΟΥ εντοιχισμένος η επίτοιχος η αυτοιστάμενος δαπέδου με το ανάλογο ερμάριο (με-

ταλλικό η πλαστικό) με διαφανή πόρτα από πλέξι γκλάς η αδιαφανή μεταλλική πόρτα μετά των οργάνων δια-

κοπής, προστασίας, ελέγχου, μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων των υλικών KNX (όπου υπάρχουν) με όλα τα 

απαραίτητα υλικά & εξαρτήματα όπως μπάρες ισχύος, βάσεις στήριξης μπαρών, στοιχεία συνδεσμολογίας, 

μετόπες, μπλοκ ακροδεκτών στήριξης, μονωτικά καλύμματα ακροδεκτών και κενών θέσεων, κλειδαριά, καρτέ-

λα συμβόλων για σήμανση κυκλωμάτων, σετ σφραγίσματος, στηπιοθλίπτες διέλευσης καλωδίων, έτοιμος για 

την στερέωση και σύνδεση του καταλλήλων διαστάσεων πλήρες με την εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, 

ρύθμισης, ελέγχου & δοκιμών ως συνημμένο μονογραμμικό διάγραμμα με την ονομασία Γ.Π.ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΤΙ-

ΡΙΟΥ. 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 2.500,00 

Ολογράφως: Δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

  
 

 
Άρθρον Δ. 211/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8959.102/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 52 

 

Γενικός Πίνακας CAFE BAR ως συνημμένο μονογραμμικό διάγραμμα με την ονομασία Γ.Π.CAFE BAR  

Γενικός Πίνακας CAFE BAR εντοιχισμένος η επίτοιχος η αυτοιστάμενος δαπέδου με το ανάλογο ερμάριο 

(μεταλλικό η πλαστικό) με διαφανή πόρτα από πλέξι γκλάς η αδιαφανή μεταλλική πόρτα μετά των οργάνων 

διακοπής, προστασίας, ελέγχου, μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων των υλικών KNX (όπου υπάρχουν) με 

όλα τα απαραίτητα υλικά & εξαρτήματα όπως μπάρες ισχύος, βάσεις στήριξης μπαρών, στοιχεία συνδεσμο-

λογίας, μετόπες, μπλοκ ακροδεκτών στήριξης, μονωτικά καλύμματα ακροδεκτών και κενών θέσεων, κλειδαρι-

ά, καρτέλα συμβόλων για σήμανση κυκλωμάτων, σετ σφραγίσματος, στηπιοθλίπτες διέλευσης καλωδίων, 

έτοιμος για την στερέωση και σύνδεση του καταλλήλων διαστάσεων πλήρες με την εργασία εγκατάστασης, 

σύνδεσης, ρύθμισης, ελέγχου & δοκιμών ως συνημμένο μονογραμμικό διάγραμμα με την ονομασία Γ.Π.CAFE 



 

 σελ. 78                                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

BAR 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 1.950,00 

Ολογράφως: Χίλια εννιακόσια πενήντα ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 212/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8959.103/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 52 

 

Ηλεκτρικός Υποπίνακας Φωτισμού - Κίνησης ως συνημμένο μονογραμμικό διάγραμμα με την ονομασία 

ΠΚΦ-ΙΣ-ΒΟΡΕΙΟΥ 

Ηλεκτρικός Υποπίνακας Φωτισμού - Κίνησης εντοιχισμένος η επίτοιχος η αυτοιστάμενος δαπέδου με το ανά-

λογο ερμάριο (μεταλλικό η πλαστικό) με διαφανή πόρτα από πλέξι γκλάς η αδιαφανή μεταλλική πόρτα μετά 

των οργάνων διακοπής, προστασίας, ελέγχου, μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων των υλικών KNX (όπου 

υπάρχουν) με όλα τα απαραίτητα υλικά & εξαρτήματα όπως μπάρες ισχύος, βάσεις στήριξης μπαρών, στοι-

χεία συνδεσμολογίας, μετόπες, μπλοκ ακροδεκτών στήριξης, μονωτικά καλύμματα ακροδεκτών και κενών 

θέσεων, κλειδαριά, καρτέλα συμβόλων για σήμανση κυκλωμάτων, σετ σφραγίσματος, στηπιοθλίπτες διέλευ-

σης καλωδίων, έτοιμος για την στερέωση και σύνδεση του καταλλήλων διαστάσεων πλήρες με την εργασία 

εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης, ελέγχου & δοκιμών ως συνημμένο μονογραμμικό διάγραμμα με την ονο-

μασία ΠΚΦ-ΙΣ-ΒΟΡΕΙΟΥ 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 5.340,00 

Ολογράφως: Πέντε χιλιάδες τριακόσια σαράντα ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 213/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8959.104/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 52 

 

Ηλεκτρικός Υποπίνακας Φωτισμού - Κίνησης ως συνημμένο μονογραμμικό διάγραμμα με την ονομασία Π. 

ΑΜΦ.-ΒΟΡΕΙΟΥ 

Ηλεκτρικός Υποπίνακας Φωτισμού - Κίνησης εντοιχισμένος η επίτοιχος η αυτοιστάμενος δαπέδου με το ανά-

λογο ερμάριο (μεταλλικό η πλαστικό) με διαφανή πόρτα από πλέξι γκλάς η αδιαφανή μεταλλική πόρτα μετά 

των οργάνων διακοπής, προστασίας, ελέγχου, μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων των υλικών KNX (όπου 

υπάρχουν) με όλα τα απαραίτητα υλικά & εξαρτήματα όπως μπάρες ισχύος, βάσεις στήριξης μπαρών, στοι-

χεία συνδεσμολογίας, μετόπες, μπλοκ ακροδεκτών στήριξης, μονωτικά καλύμματα ακροδεκτών και κενών 

θέσεων, κλειδαριά, καρτέλα συμβόλων για σήμανση κυκλωμάτων, σετ σφραγίσματος, στηπιοθλίπτες διέλευ-

σης καλωδίων, έτοιμος για την στερέωση και σύνδεση του καταλλήλων διαστάσεων πλήρες με την εργασία 

εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης, ελέγχου & δοκιμών ως συνημμένο μονογραμμικό διάγραμμα με την ονο-

μασία Π. ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ-ΒΟΡΕΙΟΥ 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 3.600,00 

Ολογράφως: Τρεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 214/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8959.105/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 52 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 79 

 

Ηλεκτρικός Υποπίνακας Κίνησης ως συνημμένο μονογραμμικό διάγραμμα με την ονομασία Π. ΚΚΜ.1 

Ηλεκτρικός Υποπίνακας Φωτισμού - Κίνησης εντοιχισμένος η επίτοιχος η αυτοιστάμενος δαπέδου με το ανά-

λογο ερμάριο (μεταλλικό η πλαστικό) με διαφανή πόρτα από πλέξι γκλάς η αδιαφανή μεταλλική πόρτα μετά 

των οργάνων διακοπής, προστασίας, ελέγχου, μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων των υλικών KNX (όπου 

υπάρχουν) με όλα τα απαραίτητα υλικά & εξαρτήματα όπως μπάρες ισχύος, βάσεις στήριξης μπαρών, στοι-

χεία συνδεσμολογίας, μετόπες, μπλοκ ακροδεκτών στήριξης, μονωτικά καλύμματα ακροδεκτών και κενών 

θέσεων, κλειδαριά, καρτέλα συμβόλων για σήμανση κυκλωμάτων, σετ σφραγίσματος, στηπιοθλίπτες διέλευ-

σης καλωδίων, έτοιμος για την στερέωση και σύνδεση του καταλλήλων διαστάσεων πλήρες με την εργασία 

εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης, ελέγχου & δοκιμών ως συνημμένο μονογραμμικό διάγραμμα με την ονο-

μασία Π. ΚΚΜ.1 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 500,00 

Ολογράφως: Πεντακόσια ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 215/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8959.106/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 52 

 

Ηλεκτρικός Υποπίνακας Κίνησης ως συνημμένο μονογραμμικό διάγραμμα με την ονομασία Π. ΚΚΜ.2 

Ηλεκτρικός Υποπίνακας Φωτισμού - Κίνησης εντοιχισμένος η επίτοιχος η αυτοιστάμενος δαπέδου με το ανά-

λογο ερμάριο (μεταλλικό η πλαστικό) με διαφανή πόρτα από πλέξι γκλάς η αδιαφανή μεταλλική πόρτα μετά 

των οργάνων διακοπής, προστασίας, ελέγχου, μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων των υλικών KNX (όπου 

υπάρχουν) με όλα τα απαραίτητα υλικά & εξαρτήματα όπως μπάρες ισχύος, βάσεις στήριξης μπαρών, στοι-

χεία συνδεσμολογίας, μετόπες, μπλοκ ακροδεκτών στήριξης, μονωτικά καλύμματα ακροδεκτών και κενών 

θέσεων, κλειδαριά, καρτέλα συμβόλων για σήμανση κυκλωμάτων, σετ σφραγίσματος, στηπιοθλίπτες διέλευ-

σης καλωδίων, έτοιμος για την στερέωση και σύνδεση του καταλλήλων διαστάσεων πλήρες με την εργασία 

εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης, ελέγχου & δοκιμών ως συνημμένο μονογραμμικό διάγραμμα με την ονο-

μασία Π. ΚΚΜ.2 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 500,00 

Ολογράφως: Πεντακόσια ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 216/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8959.107/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 52 

 

Ηλεκτρικός Υποπίνακας Κίνησης ως συνημμένο μονογραμμικό διάγραμμα με την ονομασία Π. ΚΚΜ.3 

Ηλεκτρικός Υποπίνακας Φωτισμού - Κίνησης εντοιχισμένος η επίτοιχος η αυτοιστάμενος δαπέδου με το ανά-

λογο ερμάριο (μεταλλικό η πλαστικό) με διαφανή πόρτα από πλέξι γκλάς η αδιαφανή μεταλλική πόρτα μετά 

των οργάνων διακοπής, προστασίας, ελέγχου, μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων των υλικών KNX (όπου 

υπάρχουν) με όλα τα απαραίτητα υλικά & εξαρτήματα όπως μπάρες ισχύος, βάσεις στήριξης μπαρών, στοι-

χεία συνδεσμολογίας, μετόπες, μπλοκ ακροδεκτών στήριξης, μονωτικά καλύμματα ακροδεκτών και κενών 

θέσεων, κλειδαριά, καρτέλα συμβόλων για σήμανση κυκλωμάτων, σετ σφραγίσματος, στηπιοθλίπτες διέλευ-

σης καλωδίων, έτοιμος για την στερέωση και σύνδεση του καταλλήλων διαστάσεων πλήρες με την εργασία 

εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης, ελέγχου & δοκιμών ως συνημμένο μονογραμμικό διάγραμμα με την ονο-

μασία Π. ΚΚΜ.3 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 500,00 

Ολογράφως: Πεντακόσια ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 217/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8959.108/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 52 



 

 σελ. 80                                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

Ηλεκτρικός Υποπίνακας Κίνησης ως συνημμένο μονογραμμικό διάγραμμα με την ονομασία Π. ΚΚΜ.1- ΝΟ-

ΤΙΟΥ 

Ηλεκτρικός Υποπίνακας Φωτισμού - Κίνησης εντοιχισμένος η επίτοιχος η αυτοιστάμενος δαπέδου με το ανά-

λογο ερμάριο (μεταλλικό η πλαστικό) με διαφανή πόρτα από πλέξι γκλάς η αδιαφανή μεταλλική πόρτα μετά 

των οργάνων διακοπής, προστασίας, ελέγχου, μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων των υλικών KNX (όπου 

υπάρχουν) με όλα τα απαραίτητα υλικά & εξαρτήματα όπως μπάρες ισχύος, βάσεις στήριξης μπαρών, στοι-

χεία συνδεσμολογίας, μετόπες, μπλοκ ακροδεκτών στήριξης, μονωτικά καλύμματα ακροδεκτών και κενών 

θέσεων, κλειδαριά, καρτέλα συμβόλων για σήμανση κυκλωμάτων, σετ σφραγίσματος, στηπιοθλίπτες διέλευ-

σης καλωδίων, έτοιμος για την στερέωση και σύνδεση του καταλλήλων διαστάσεων πλήρες με την εργασία 

εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης, ελέγχου & δοκιμών ως συνημμένο μονογραμμικό διάγραμμα με την ονο-

μασία Π. ΚΚΜ.1-ΝΟΤΙΟΥ 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 500,00 

Ολογράφως: Πεντακόσια ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 218/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8959.109/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 52 

 

Γενικός Πίνακας ΚΤΙΡΙΟΥ ως συνημμένο μονογραμμικό διάγραμμα με την ονομασία Γ.Π.NOTIOY ΚΤΙΡΙΟΥ. 

Γενικός Πίνακας ΚΤΙΡΙΟΥ εντοιχισμένος η επίτοιχος η αυτοιστάμενος δαπέδου με το ανάλογο ερμάριο (με-

ταλλικό η πλαστικό) με διαφανή πόρτα από πλέξι γκλάς η αδιαφανή μεταλλική πόρτα μετά των οργάνων δια-

κοπής, προστασίας, ελέγχου, μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων των υλικών KNX (όπου υπάρχουν) με όλα τα 

απαραίτητα υλικά & εξαρτήματα όπως μπάρες ισχύος, βάσεις στήριξης μπαρών, στοιχεία συνδεσμολογίας, 

μετόπες, μπλοκ ακροδεκτών στήριξης, μονωτικά καλύμματα ακροδεκτών και κενών θέσεων, κλειδαριά, καρτέ-

λα συμβόλων για σήμανση κυκλωμάτων, σετ σφραγίσματος, στηπιοθλίπτες διέλευσης καλωδίων, έτοιμος για 

την στερέωση και σύνδεση του καταλλήλων διαστάσεων πλήρες με την εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, 

ρύθμισης, ελέγχου & δοκιμών ως συνημμένο μονογραμμικό διάγραμμα με την ονομασία Γ.Π.NOTIOY ΚΤΙΡΙ-

ΟΥ. 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 2.500,00 

Ολογράφως: Δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 219/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8959.110/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 52 

 

Ηλεκτρικός Υποπίνακας Φωτισμού - Κίνησης ως συνημμένο μονογραμμικό διάγραμμα με την ονομασία 

ΠΚΦ-ΙΣ-ΝΟΤΙΟΥ 

Ηλεκτρικός Υποπίνακας Φωτισμού - Κίνησης εντοιχισμένος η επίτοιχος η αυτοιστάμενος δαπέδου με το ανά-

λογο ερμάριο (μεταλλικό η πλαστικό) με διαφανή πόρτα από πλέξι γκλάς η αδιαφανή μεταλλική πόρτα μετά 

των οργάνων διακοπής, προστασίας, ελέγχου, μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων των υλικών KNX (όπου 

υπάρχουν) με όλα τα απαραίτητα υλικά & εξαρτήματα όπως μπάρες ισχύος, βάσεις στήριξης μπαρών, στοι-

χεία συνδεσμολογίας, μετόπες, μπλοκ ακροδεκτών στήριξης, μονωτικά καλύμματα ακροδεκτών και κενών 

θέσεων, κλειδαριά, καρτέλα συμβόλων για σήμανση κυκλωμάτων, σετ σφραγίσματος, στηπιοθλίπτες διέλευ-

σης καλωδίων, έτοιμος για την στερέωση και σύνδεση του καταλλήλων διαστάσεων πλήρες με την εργασία 

εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης, ελέγχου & δοκιμών ως συνημμένο μονογραμμικό διάγραμμα με την ονο-

μασία ΠΚΦ-ΙΣ-ΝΟΤΙΟΥ 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 4.200,00 

Ολογράφως: Τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 220/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8940.100/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 58 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 81 

 

Σύστημα Αδιάλειπτου Λειτουργίας (UPS) 6 KVA, 1φ/1φ με διάρκεια αυτονομίας 35 λεπτά. 

Σύστημα Αδιάλειπτου Λειτουργίας (UPS) εξοπλισμένο με ανορθωτή-φορτιστή,στατό μετατροπέα συνεχούς 

ρεύματος ηλεκτρονικό μεταγωγικό διακόπτη (static by-pass,χειροκίνητο μεταγωγικό διακόπτη (manual by-

pass), συστοιχία συσσωρευτών κλειστού τύπου μολύβδου 10-ετούς διάρκειας ζωής,μεταλλικό βάθρο ειδικά 

σχεδιασμένο για την κατάλληλη τοποθέτηση της συστοιχίας συσσωρευτών πλήρες με την εργασία για εγκα-

τάσταση-σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία 6KVA, 1φ/1φ με διάρκεια αυτονομίας 35 λεπτά. 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 2.800,00 

Ολογράφως: Δύο χιλιάδες οχτακόσια ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 221/ Κωδικός Άρθρου:ΗΛΜ Ν.60.20.40.10/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 8 

 

Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων εντός δαπέδου εσωτερικά του κτιρίου από πολυαιθυλένιο (HDPE ) 

διαμέτρου Φ 63 mm 

Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων εντός δαπέδου εσωτερικά του κτιρίου από πολυαιθυλένιο (HDPE ) 

ητοι προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων 

ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), δομη-

μένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1, ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 . Η εκσκαφή και επα-

νεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα 

του Τιμολογίου.GEONFLEX (ΕΝ 61386-24) διαμέτρου Φ 63 mm.  

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 6,40 

Ολογράφως: Έξι ευρώ και σαράντα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 222/ Κωδικός Άρθρου:ΗΛΜ Ν.60.20.40.10/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 8 

 

Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων εντός δαπέδου εσωτερικά του κτιρίου από πολυαιθυλένιο (HDPE ) 

διαμέτρου Φ90 mm 

Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων εντός δαπέδου εσωτερικά του κτιρίου από πολυαιθυλένιο (HDPE ) 

ητοι προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων 

ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), δομη-

μένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1, ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 . Η εκσκαφή και επα-

νεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα 

του Τιμολογίου.GEONFLEX (ΕΝ 61386-24) διαμέτρου Φ 90 mm.  

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 7,50 

Ολογράφως: Επτά ευρώ και πενήντα λεπτά 

  
 

 
Άρθρον Δ. 223/ Κωδικός Άρθρου:ΗΛΜ.Ν 60.20.40.31/ Κωδικός Αναθ/σης:ΟΔΟ-2548 

 

Κατασκευή φρεατίου έλξης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 διαστάσεων 60x40x50 cm 

Κατασκευή φρεατίου έλξης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με δομικό πλέγμα 

Β500C,και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης περιλαμβανομένης της εκσκαφή 

και επανεπίχωση του ορύγματος,η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευ-

ασμένου φρεατίου, η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδί-

ων, στεγανό κάλυμμα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού παρεμβύσματος, σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στην μελέτη .Φρεάτιο έλξης καλωδίων διαστάσεων 60x40x50 cm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 100,00 

Ολογράφως: Εκατό ευρώ 

  



 

 σελ. 82                                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 
Άρθρον Δ. 224/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8744.1.2.2/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 34 

 

Σχάρα καλωδίων από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα κατά DIN 17162 διαστάσεων 100x60mm 

Σχάρα καλωδίων από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα κατά DIN 17162 με όλα τα εξαρτήματα (ταυ, στρο-

φές, σύνδεσμοι, σταυροί, διάτρητα προφίλ, πρόβολοι, πέλματα) και κάθε υλικό και μικροϋλικό για παράδοση 

σε λειτουργία διαστάσεων 100x60 mm 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 18,33 

Ολογράφως: Δέκα οκτώ ευρώ και τριάντα τρία λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 225/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8744.1.2.4/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 34 

 

Σχάρα καλωδίων από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα κατά DIN 17162 διαστάσεων 200x60mm 

Σχάρα καλωδίων από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα κατά DIN 17162 με όλα τα εξαρτήματα (ταυ, στρο-

φές, σύνδεσμοι, σταυροί, διάτρητα προφίλ, πρόβολοι, πέλματα) και κάθε υλικό και μικροϋλικό για παράδοση 

σε λειτουργία διαστάσεων 200x60mm 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 25,98 

Ολογράφως: Είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 226/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8744.1.2.5/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 34 

 

Σχάρα καλωδίων από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα κατά DIN 17162 διαστάσεων 300x60 mm 

Σχάρα καλωδίων από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα κατά DIN 17162 με όλα τα εξαρτήματα (ταυ, στρο-

φές, σύνδεσμοι, σταυροί, διάτρητα προφίλ, πρόβολοι, πέλματα) και κάθε υλικό και μικροϋλικό για παράδοση 

σε λειτουργία διαστάσεων 300x60 mm 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 30,28 

Ολογράφως: Τριάντα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 227/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8741.2/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 34 

 

Χαλύβδινος οχετός κλειστού τύπου υποδαπέδιας ή ενδοδαπέδιας διανομής διαστάσεων 240 x 38mm - 2 

τμημάτων  

Χαλύβδινος οχετός κλειστού τύπου υποδαπέδιας ή ενδοδαπέδιας διανομής σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 

50085 1&2-2 από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,25mm με όλα τα εξαρτήματα καμπύλες κ.λ.π και κάθε 

υλικό και μικροϋλικό για παράδοση σε λειτουργία διαστάσεων 240 x 38mm - 2 τμημάτων  

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 90,28 

Ολογράφως: Ενενήντα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 228/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8742.4/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 34 

 

Κουτί διακλάδωσης η κεφαλών λήψεων οχετού κλειστού τύπου υποδαπέδιας ή ενδοδαπέδιας διανομής για 

κανάλι 240x38mm 

Κουτί διακλάδωσης η κεφαλών λήψεων οχετού κλειστού τύπου υποδαπέδιας ή ενδοδαπέδιας διανομής χα-

λύβδινο υποδαπέδιας ή ενδοδαπέδιας διανομής από γαλβανισμένη λαμαρίνα κατά DIN 17162 πάχους 

1,5mm με όλα τα εξαρτήματα (υπερύψωσης, φλάντζες, ταχυανοιγόμενα ή τυφλά καλύμματα κ.λ.π) χωρις την 

αξια των ληπτων,καθως και κάθε υλικό και μικροϋλικό για παράδοση σε λειτουργία για κανάλι 340x28mm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 103,66 

Ολογράφως: Εκατόν τρία ευρώ και εξήντα έξι λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 229/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8743.10/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 34 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 83 

 

Κεφαλή λήψεων υποδαπέδιας ή ενδοδαπέδιας διανομής χωρητικότητας 10 στοιχείων (3x2 ισχυρών + 3 ασ-

θενών) & κάλυμα με επένδυση (όμοια με το δάπεδο) 

Κεφαλή λήψεων υποδαπέδιας ή ενδοδαπέδιας διανομής με όλα τα εξαρτήματα (υπερύψωσης, φλάντζες, τα-

χυανοιγόμενα καλύμματα κ.λ.π) χωρητικότητας 10 στοιχείων (3x2 ισχυρών + 3 ασθενών) & κάλυμα με επέν-

δυση (όμοια με το δάπεδο), με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία 

χωρίς την αξία των ληπτών.  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 88,21 

Ολογράφως: Ογδόντα οκτώ ευρώ και είκοσι ένα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 230/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8774.1.6/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 47 

 

Καλώδιο τύπου N2XH διατομής 1x16mm2 

 Καλώδιο τύπου N2XH χάλκινων αγωγών ορατό ή εντός σωλήνα ή επί σχάρας (με βραδύκαυστο μανδύα, 

ελευθέρο αλογόνων, χαμηλής εκπομπής καπνού σύμφωνα με ΠΔ 41/2018-Dca(s2,d2,a2)) με τα πάσης φύ-

σεως μονωτικά υλικά και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών για πλήρη και κανονική λειτουργία 

διατομής 1x16mm2 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 15,16 

Ολογράφως: Δέκα πέντε ευρώ και δέκα έξι λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 231/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8774.1.7/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 47 

 

Καλώδιο τύπου N2XH διατομής 1x25mm2 

 Καλώδιο τύπου N2XH χάλκινων αγωγών ορατό ή εντός σωλήνα ή επί σχάρας (με βραδύκαυστο μανδύα, 

ελευθέρο αλογόνων, χαμηλής εκπομπής καπνού σύμφωνα με ΠΔ 41/2018-Dca(s2,d2,a2)) με τα πάσης φύ-

σεως μονωτικά υλικά και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών για πλήρη και κανονική λειτουργία 

διατομής 1x25mm2 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 19,62 

Ολογράφως: Δέκα εννιά ευρώ και εξήντα δύο λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 232/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8774.3.3/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 47 

 

 Καλώδιο τύπου N2XH διατομής 3x4 mm2 

Καλώδιο τύπου N2XH χάλκινων αγωγών ορατό ή εντός σωλήνα ή επί σχάρας (με βραδύκαυστο μανδύα, 

ελευθέρο αλογόνων, χαμηλής εκπομπής καπνού σύμφωνα με ΠΔ 41/2018-Dca(s2,d2,a2)) με τα πάσης φύ-

σεως μονωτικά υλικά και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών για πλήρη και κανονική λειτουργία 

διατομής 3x4mm2 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 12,66 

Ολογράφως: Δώδεκα ευρώ και εξήντα έξι λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 233/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8774.3.8/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 47 

 

 Καλώδιο τύπου N2XH διατομής 3x35 mm2 

Καλώδιο τύπου N2XH χάλκινων αγωγών ορατό ή εντός σωλήνα ή επί σχάρας (με βραδύκαυστο μανδύα, 

ελευθέρο αλογόνων, χαμηλής εκπομπής καπνού σύμφωνα με ΠΔ 41/2018-Dca(s2,d2,a2)) με τα πάσης φύ-

σεως μονωτικά υλικά και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών για πλήρη και κανονική λειτουργία 

διατομής 3x35 mm2 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 78,27 

Ολογράφως: Εβδομήντα οκτώ ευρώ και είκοσι επτά λεπτά 

  



 

 σελ. 84                                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 
Άρθρον Δ. 234/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8757.3.9/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 47 

 

 Καλώδιο τύπου N2XH διατομής 3x50 mm2 

Καλώδιο τύπου N2XH χάλκινων αγωγών ορατό ή εντός σωλήνα ή επί σχάρας (με βραδύκαυστο μανδύα, 

ελευθέρο αλογόνων, χαμηλής εκπομπής καπνού σύμφωνα με ΠΔ 41/2018-Dca(s2,d2,a2)) με τα πάσης φύ-

σεως μονωτικά υλικά και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών για πλήρη και κανονική λειτουργία 

διατομής 3x50 mm2 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 92,47 

Ολογράφως: Ενενήντα δύο ευρώ και σαράντα επτά λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 235/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8774.6.4/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 47 

 

 Καλώδιο τύπου N2XH διατομής 5x6 mm2 

Καλώδιο τύπου N2XH χάλκινων αγωγών ορατό ή εντός σωλήνα ή επί σχάρας (με βραδύκαυστο μανδύα, 

ελευθέρο αλογόνων, χαμηλής εκπομπής καπνού σύμφωνα με ΠΔ 41/2018-Dca(s2,d2,a2)) με τα πάσης φύ-

σεως μονωτικά υλικά και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών για πλήρη και κανονική λειτουργία 

διατομής 5x6 mm2 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 25,65 

Ολογράφως: Είκοσι πέντε ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 236/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8774.6.5/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 47 

 

 Καλώδιο τύπου N2XH διατομής 5x10 mm2 

Καλώδιο τύπου N2XH χάλκινων αγωγών ορατό ή εντός σωλήνα ή επί σχάρας (με βραδύκαυστο μανδύα, 

ελευθέρο αλογόνων, χαμηλής εκπομπής καπνού σύμφωνα με ΠΔ 41/2018-Dca(s2,d2,a2)) με τα πάσης φύ-

σεως μονωτικά υλικά και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών για πλήρη και κανονική λειτουργία 

διατομής 5x10 mm2 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 28,99 

Ολογράφως: Είκοσι οκτώ ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 237/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8774.6.6/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 47 

 

 Καλώδιο τύπου N2XH διατομής 5x16 mm2 

Καλώδιο τύπου N2XH χάλκινων αγωγών ορατό ή εντός σωλήνα ή επί σχάρας (με βραδύκαυστο μανδύα, 

ελευθέρο αλογόνων, χαμηλής εκπομπής καπνού σύμφωνα με ΠΔ 41/2018-Dca(s2,d2,a2)) με τα πάσης φύ-

σεως μονωτικά υλικά και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών για πλήρη και κανονική λειτουργία 

διατομής 5x16 mm2 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 42,65 

Ολογράφως: Σαράντα δύο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 238/ Κωδικός Άρθρου:ΝΈΟ ΜΕΛΕΤΗΣ/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 47 

 

Ροηφόρος ράγα κρεμαστή τριφασική (ΝΟΤΙΟ) γιά εγγκατάσταση φωτιστικών L 01 

Ροηφόρος ράγα κρεμαστή τριφασική (ΝΟΤΙΟ) γιά εγγκατάσταση φωτιστικών L 01 με τον ανάλογο εξάρτημα 

σύνδεσης (ανοιγμένο στην τιμή του μέτρου μήκους) με τα στιρήγματα όλα τα μικροϋλικών & την εργασίας 

πλήρες εγκατεστημένη, συνδεδεμένη, με τις δοκιμές για παράδοση της εγκατάστασης σε λειτουργία 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 67,31 

Ολογράφως: Εξήντα επτά ευρώ και τριάντα ένα λεπτά 

  



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 85 

 
Άρθρον Δ. 239/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8995/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 46 

 

Φωτιστικό Σημείο φωτισμού η φωτισμού ασφαλείας συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων (N2XH) μονοφα-

σικά η τριφασικά διατομής 1,5 mm2 

Φωτιστικό Σημείο φωτισμού η φωτισμού ασφαλείας χειριζόμενο από οιανδήποτε σύστημα (DALI, KNX - 

dimming - ανιχνευτές κίνησης με τοπικούς διακόπτες η από πίνακα) , συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων 

(N2XH) (με βραδύκαυστο μανδύα, ελευθέρο αλογόνων, χαμηλής εκπομπής καπνού σύμφωνα με ΠΔ 41/2018-

Dca(s2,d2,a2)) μονοφασικά η τριφασικά διατομής 1,5 mm2, γυμνό σε σχάρα όπου υπάρχει, τις αντίστοιχες 

σωληνώσεις απο ηλεκτρικό πλαστικό σωλήνα (ενδεικτικού τύπου condur η conflex η SiBi) στα εκτός σχαρών 

οριζόντια & κάθετα τμήματα, τα απαιτούμενα κουτιά διακλάδωσης, την αναλογία της γραμμής απο τον αντίσ-

τοιχο πίνακα ,για παράδοση του σημείου σε λειτουργία χωρίς την αξία των φωτιστικών - χειριστηρίων & των 

σχαρών η καναλιών διέλευσης  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 47,00 

Ολογράφως: Σαράντα επτά ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 240/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8811.1.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 49 

 

Διακόπτης απλός εντάσεως 10Α 

Διακόπτης απλός εντάσεως 10Α με το κουτί οργάνων διακοπής (τοίχου η γυψοσανίδας) & την εργασία πλή-

ρες εγκατεστημένος με τις δοκιμές για παράδοση της εγκατάστασης σε λειτουργία 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 10,80 

Ολογράφως: Δέκα ευρώ και ογδόντα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 241/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8811.1.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 49 

 

Διακόπτης κομμιτατέρ εντάσεως 10Α 

Διακόπτης κομμιτατέρ εντάσεως 10Α με το κουτί οργάνων διακοπής (τοίχου η γυψοσανίδας) & την εργασία 

πλήρες εγκατεστημένος με τις δοκιμές για παράδοση της εγκατάστασης σε λειτουργία 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 13,43 

Ολογράφως: Δέκα τρία ευρώ και σαράντα τρία λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 242/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8811.1.2/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 49 

 

Μπουτονιέρα ελέγχου φωτισμού πολλαπλών κυκλωμάτων 

Μπουτονιέρα ελέγχου φωτισμού πολλαπλών κυκλωμάτων, με το κουτί εγκατάστασης (τοίχου η γυψοσανίδας) 

με ενδεικτική λυχνία ένδειξης κατάστασης & την εργασια πλήρως εγκατεστημένος με τις δοκιμές για παράδο-

ση της εγκατάστασης σε λειτουργία 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 220,03 

Ολογράφως: Διακόσια είκοσι ευρώ και τρία λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 243/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8971.100/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 49 

 

Αισθητήρας παρουσίας (ανιχνευτής κίνησης) επίτοιχος η οροφής 10Α/230V 

Αισθητήρας παρουσίας (ανιχνευτής κίνησης) επίτοιχος η οροφής 10Α/230V μετά των μικροϋλικών & της ερ-

γασίας πλήρες εγκατεστημένο, συνδεδεμένο, με τις δοκιμές για παράδοση της εγκατάστασης σε λειτουργία  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 147,21 

Ολογράφως: Εκατόν σαράντα επτά ευρώ και είκοσι ένα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 244/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8971.101/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 59 



 

 σελ. 86                                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

Φωτιστικό σώμα οροφής στεγανό IP 66 (ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ) led panel 34 W  

Φωτιστικό σώμα οροφής στεγανό IP 66 (ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ) led panel 34 W μετά των μικροϋλικών & της 

εργασίας πλήρες εγκατεστημένο, συνδεδεμένο, με τις δοκιμές για παράδοση της εγκατάστασης σε λειτουργία  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 111,66 

Ολογράφως: Εκατόν ένδεκα ευρώ και εξήντα έξι λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 245/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8971.102/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 59 

 

Φωτιστικό σώμα οροφής διαστάσεων 600x600 mm led panel 37 W  

Φωτιστικό σώμα οροφής διαστάσεων 600x600 mm led panel 37 W μετά των μικροϋλικών & της εργασίας 

πλήρες εγκατεστημένο, συνδεδεμένο, με τις δοκιμές για παράδοση της εγκατάστασης σε λειτουργία  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 163,36 

Ολογράφως: Εκατόν εξήντα τρία ευρώ και τριάντα έξι λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 246/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8971.103/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 59 

 

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού φωτισμού τύπου spot προβολέας led panel 28 W  

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού φωτισμού τύπου spot προβολέας led panel 28 W  μετά των μικροϋλικών & της 

εργασίας πλήρες εγκατεστημένο, συνδεδεμένο, με τις δοκιμές για παράδοση της εγκατάστασης σε λειτουργία  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 85,31 

Ολογράφως: Ογδόντα πέντε ευρώ και τριάντα ένα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 247/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8971.104/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 59 

 

Φωτιστικό σώμα επίτοιχο στεγανο (πάνω από θύρα) τύπου απλίκα με λαμπτήρα led 24 W  

Φωτιστικό σώμα επίτοιχο στεγανο (πάνω από θύρα) τύπου απλίκα με λαμπτήρα led 24 W μετά των μικροϋ-

λικών & της εργασίας πλήρες εγκατεστημένο, συνδεδεμένο, με τις δοκιμές για παράδοση της εγκατάστασης 

σε λειτουργία  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 121,36 

Ολογράφως: Εκατόν είκοσι ένα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 248/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8971.105/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 59 

 

Φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας ΕΠΙΤΟΙΧΟ με ένδειξη ''ΘΥΡΑΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ΄΄ η με 'ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΟΡΕΙΑΣ' 

με λαμπτήρα LED 5 w 

Φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας ΕΠΙΤΟΙΧΟ με ένδειξη ''ΘΥΡΑΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ΄΄ η με 'ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΟΡΕΙΑΣ' 

με λαμπτήρα LED 5 w μιάς όψεως μετά των μικροϋλικών & της εργασίας πλήρως εγκατεστημένο, συνδεδεμέ-

νο, με τις δοκιμές για παράδοση της εγκατάστασης σε λειτουργία  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 87,30 

Ολογράφως: Ογδόντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 249/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8971.106/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 59 

 

Φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας τύπου διπλού φανού, μη συνεχούς λειτουργίας 2x28 leds  

Φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας τύπου διπλού φανού, μη συνεχούς λειτουργίας 2x28 leds μετά των 

μικροϋλικών & της εργασίας πλήρως εγκατεστημένο, συνδεδεμένο, με τις δοκιμές για παράδοση της εγκατάσ-

τασης σε λειτουργία 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 125,46 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 87 

Ολογράφως: Εκατόν είκοσι πέντε ευρώ και σαράντα έξι λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 250/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8971.107/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 59 

 

Φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας αυτοελεγχόμενο οροφής με λαμπτήρα LED 3 w/238lm 

Φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας αυτοελεγχόμενο οροφής με λαμπτήρα LED 3 w/238lm μετά των μικρο-

ϋλικών & της εργασίας πλήρως εγκατεστημένο, συνδεδεμένο, με τις δοκιμές για παράδοση της εγκατάστασης 

σε λειτουργία  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 153,36 

Ολογράφως: Εκατόν πενήντα τρία ευρώ και τριάντα έξι λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 251/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8971.108/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 59 

 

Φωτιστικό σώμα (LO1) κρεμαστό γραμμικό αμέσου η εμμέσου φωτισμού με λαμπτήρα led 156W/230V 

(1528lm,3000K,3.706mm Dali Dimmable) 

Φωτιστικό σώμα (LO1) κρεμαστό γραμμικό αμέσου η εμμέσου φωτισμού με λαμπτήρα led 156W/230V 

(1528lm,3000K,3.706mm Dali Dimmable) μετά των μικροϋλικών & της εργασίας πλήρες εγκατεστημένο, συν-

δεδεμένο, με τις δοκιμές για παράδοση της εγκατάστασης σε λειτουργία  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 401,45 

Ολογράφως: Τετρακόσια ένα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 252/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8971.109/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 59 

 

Φωτιστικό σώμα (LO2) κρεμαστό γραμμικό αμέσου η εμμέσου φωτισμού με λαμπτήρα led 96W/230V 

(9408lm,3000K,2291mm Dali Dimmable) 

Φωτιστικό σώμα (LO2) κρεμαστό γραμμικό αμέσου η εμμέσου φωτισμού με λαμπτήρα led 96W/230V 

(9408lm,3000K,2291mm Dali Dimmable) μετά των μικροϋλικών & της εργασίας πλήρες εγκατεστημένο, συν-

δεδεμένο, με τις δοκιμές για παράδοση της εγκατάστασης σε λειτουργία  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 298,52 

Ολογράφως: Διακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα δύο λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 253/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8971.110/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 59 

 

Φωτιστικό σώμα (LO3) κρεμαστό γραμμικό αμέσου η εμμέσου φωτισμού με λαμπτήρα led 60W/230V 

(5880lm,3000K,1446mm Dali Dimmable) 

Φωτιστικό σώμα (LO3) κρεμαστό γραμμικό αμέσου η εμμέσου φωτισμού με λαμπτήρα led 60W/230V 

(5880lm,3000K,1446mm Dali Dimmable) μετά των μικροϋλικών & της εργασίας πλήρες εγκατεστημένο, συν-

δεδεμένο, με τις δοκιμές για παράδοση της εγκατάστασης σε λειτουργία  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 220,60 

Ολογράφως: Διακόσια είκοσι ευρώ και εξήντα λεπτά 

  
 

 
Άρθρον Δ. 254/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8971.111/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 59 

 

Φωτιστικό σώμα (LO4) κρεμαστό με λαμπτήρα led 7W/230V (940lm,3000K, Dali Dimmable) 

Φωτιστικό σώμα (LO4) κρεμαστό με λαμπτήρα led 7W/230V (940lm,3000K, Dali Dimmable) μετά των μικροϋ-

λικών & της εργασίας πλήρες εγκατεστημένο, συνδεδεμένο, με τις δοκιμές για παράδοση της εγκατάστασης 

σε λειτουργία  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 148,89 



 

 σελ. 88                                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Ολογράφως: Εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ και ογδόντα εννιά λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 255/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8971.112/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 59 

 

Φωτιστικό σώμα (LO5) low voltage ράγα τύπου SPOT με λαμπτήρα led 12 W/48V (778LM,44ο,3000K,Dali 

Dimmable) 

Φωτιστικό σώμα (LO5) low voltage ράγα ) τύπου SPOT με λαμπτήρα led 12 W/48V (778LM,44ο,3000K,Dali 

Dimmable) μετά των μικροϋλικών & της εργασίας πλήρες εγκατεστημένο, συνδεδεμένο, με τις δοκιμές για 

παράδοση της εγκατάστασης σε λειτουργία  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 297,06 

Ολογράφως: Διακόσια ενενήντα επτά ευρώ και έξι λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 256/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8971.113/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 59 

 

Φωτιστικό σώμα (LO6) low voltage ράγα τύπου SPOT με λαμπτήρα led 12 W/48V (778LM,44ο,3000K,Dali 

Dimmable) 

Φωτιστικό σώμα (LO6) low voltage ράγα τύπου SPOT με λαμπτήρα led 12 W/48V (778LM,44ο,3000K,Dali 

Dimmable) μετά των μικροϋλικών & της εργασίας πλήρες εγκατεστημένο, συνδεδεμένο, με τις δοκιμές για 

παράδοση της εγκατάστασης σε λειτουργία  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 376,71 

Ολογράφως: Τριακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 257/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8971.114/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 59 

 

Φωτιστικό σώμα (LO7) διακοσμιτικό κρεμαστό με λαμπτήρα led 60W/230V (800-1000lm,3000K, Dali 

Dimmable) 

Φωτιστικό σώμα (LO7) διακοσμιτικό κρεμαστό με λαμπτήρα led 60W/230V (800-1000lm,3000K, Dali 

Dimmable) μετά των μικροϋλικών & της εργασίας πλήρες εγκατεστημένο, συνδεδεμένο, με τις δοκιμές για 

παράδοση της εγκατάστασης σε λειτουργία  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 70,89 

Ολογράφως: Εβδομήντα ευρώ και ογδόντα εννιά λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 258/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8971.115/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 59 

 

Φωτιστικό σώμα (LO8) χωνευτό ψευδοροφής SPOT με λαμπτήρα led 12 W /230V (778lm,44ο,3000K,Dali 

Dimmable) 

Φωτιστικό σώμα (LO8) οροφής SPOT με λαμπτήρα led 6 W μετά των μικροϋλικών & της εργασίας πλήρες 

εγκατεστημένο, συνδεδεμένο, με τις δοκιμές για παράδοση της εγκατάστασης σε λειτουργία  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 62,13 

Ολογράφως: Εξήντα δύο ευρώ και δέκα τρία λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 259/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8971.116/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 59 

 

Φωτιστικό σώμα αυτοελεγχόμενο ασφαλείας (L ασ) χωνευτό ψευδοροφής SPOT ασύμετρο με λαμπτήρα led 

2,8 W /230V (270 η 221 lm, 3000K) 

Φωτιστικό σώμα αυτοελεγχόμενο ασφαλείας (L ασ) χωνευτό ψευδοροφής SPOT ασύμετρο με λαμπτήρα led 

2,8 W /230V (270 η 221 lm ,3000K) μετά των μικροϋλικών & της εργασίας πλήρες εγκατεστημένο, συνδεδεμέ-

νο, με τις δοκιμές για παράδοση της εγκατάστασης σε λειτουργία  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 116,45 

Ολογράφως: Εκατόν δέκα έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 89 

  

 
Άρθρον Δ. 260/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8971.117/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 59 

 

Φωτιστικό σώμα (LO9) επίτοιχο στεγανό τύπου απλίκα τοίχου με λαμπτήρα led GU 10 - 5,5W /230V 

(350lm,3000K,Dali Dimmable) 

Φωτιστικό σώμα (LO9) επίτοιχο στεγανό τύπου απλίκα τοίχου με λαμπτήρα led GU 10 - 5,5W /230V 

(350lm,3000K,Dali Dimmable) μετά των μικροϋλικών & της εργασίας πλήρες εγκατεστημένο, συνδεδεμένο, με 

τις δοκιμές για παράδοση της εγκατάστασης σε λειτουργία  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 49,00 

Ολογράφως: Σαράντα εννιά ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 261/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8971.118/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 59 

 

Φωτιστικό σώμα (L 10) επίτοιχο στεγανό τύπου απλίκα τοίχου με λαμπτήρα led GU 10 - 3,0W /230V 

(3000K,on off) 

Φωτιστικό σώμα (LO9) επίτοιχο στεγανό τύπου απλίκα τοίχου με λαμπτήρα led GU 10 - 5,5W /230V 

(3000K,Dali Dimmable) μετά των μικροϋλικών & της εργασίας πλήρες εγκατεστημένο, συνδεδεμένο, με τις 

δοκιμές για παράδοση της εγκατάστασης σε λειτουργία  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 272,25 

Ολογράφως: Διακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 262/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8971.119/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 59 

 

Φωτιστικό σώμα (LO1-ΝΟΤΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ) κρεμαστό γραμμικό συμετρικου φωτισμού με λαμπτήρα led 

29W/230V (4419lm,4000K,1.473mm Dali Dimmable 

Φωτιστικό σώμα (LO1-ΝΟΤΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ) κρεμαστό γραμμικό συμετρικου φωτισμού με λαμπτήρα led 

29W/230V (4419lm,4000K,1.473mm Dali Dimmable με τον ανάλογο antaptor τροφοδοσίας από τριφασική 

ράγα μετά των μικροϋλικών & της εργασίας πλήρες εγκατεστημένο, συνδεδεμένο, με τις δοκιμές για παράδο-

ση της εγκατάστασης σε λειτουργία  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 177,80 

Ολογράφως: Εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 263/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8971.120/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 59 

 

Φωτιστικό σώμα (LO2--ΝΟΤΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ) κρεμαστό με λαμπτήρα led 7W/230V (940lm,3000K, Dali 

Dimmable) 

Φωτιστικό σώμα (LO2--ΝΟΤΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ) κρεμαστό με λαμπτήρα led 7W/230V (940lm,3000K, Dali 

Dimmable) μετά των μικροϋλικών & της εργασίας πλήρες εγκατεστημένο, συνδεδεμένο, με τις δοκιμές για 

παράδοση της εγκατάστασης σε λειτουργία  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 171,57 

Ολογράφως: Εκατόν εβδομήντα ένα ευρώ και πενήντα επτά λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 264/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8971.121/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 59 

 

Φωτιστικό σώμα επίτοιχο στεγανό τύπου χελώνη με λαμπτήρα led 20 W /230V 

Φωτιστικό σώμα επίτοιχο στεγανό τύπου χελώνη με λαμπτήρα led 20 W /230V μετά των μικροϋλικών & της 

εργασίας πλήρες εγκατεστημένο, συνδεδεμένο, με τις δοκιμές για παράδοση της εγκατάστασης σε λειτουργία  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 75,26 

Ολογράφως: Εβδομήντα πέντε ευρώ και είκοσι έξι λεπτά 

  



 

 σελ. 90                                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 
Άρθρον Δ. 265/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8997.5.6/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 46 

 

Σημείο Ρευματοδότη μονοφασικού μονού η διπλού ,συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων (N2XH) μονοφα-

σικά διατομής 2,5 mm2 

Σημείο Ρευματοδότη μονοφασικού μονού η διπλού ,συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων (N2XH) (με βρα-

δύκαυστο μανδύα, ελευθέρο αλογόνων, χαμηλής εκπομπής καπνού σύμφωνα με ΠΔ 41/2018-Dca(s2,d2,a2)) 

μονοφασικά διατομής 2,5 mm2, γυμνό σε σχάρα όπου υπάρχει , τις αντίστοιχες σωληνώσεις απο ηλεκτρικό 

πλαστικό σωλήνα (ενδεικτικού τύπου condur η conflex η sibi) στα εκτός σχαρών οριζόντια & κάθετα τμήματα, 

τα απαιτούμενα κουτιά διακλάδωσης, την αναλογία της γραμμής απο τον αντίστοιχο πίνακα ,για παράδοση 

του σημείου σε λειτουργία χωρίς την αξία των ρευματοδοτών & των σχαρών η καναλιών διέλευσης  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 42,19 

Ολογράφως: Σαράντα δύο ευρώ και δέκα εννιά λεπτά 

  
 

 
Άρθρον Δ. 266/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8997.5.3.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 46 

 

Σημείο Ρευματοδότου τριφασικού συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων (N2XH) τριφασικά διατομής 2,5 

mm2 

Σημείο Ρευματοδότου τριφασικού συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων (N2XH) (με βραδύκαυστο μανδύα, 

ελευθέρο αλογόνων, χαμηλής εκπομπής καπνού σύμφωνα με ΠΔ 41/2018-Dca(s2,d2,a2)) τριφασικά διατο-

μής 2,5 mm2, γυμνό σε σχάρα όπου υπάρχει , τις αντίστοιχες σωληνώσεις απο ηλεκτρικό πλαστικό σωλήνα 

(ενδεικτικού τύπου condur η conflex η sibi) στα εκτός σχαρών οριζόντια & κάθετα τμήματα, την αναλογία της 

γραμμής απο τον αντίστοιχο πίνακα ,για παράδοση του σημείου σε λειτουργία χωρίς την αξία των ρευματο-

δοτών & των σχαρών η καναλιών διέλευσης  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 62,99 

Ολογράφως: Εξήντα δύο ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 267/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8826.3.2/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 49 

 

Ρευματοδότης απλός τύπου shcuko εντασεως 16Α/250V με το κουτί οργάνων διακοπής τοίχου η γυψοσανί-

δας η σε επιτοιχο κανάλι 

Ρευματοδότης απλός τύπου shcuko εντασεως 16Α/250V με το κουτί οργάνων διακοπής (τοίχου η γυψοσανί-

δας η σε επιτοιχο κανάλι με τα ανάλογα εξαρτήματα τοποθέτησης με αυτόματους ακροδέκτες) & την εργασία 

πλήρες εγκατεστημένος με τις δοκιμές για παράδοση της εγκατάστασης σε λειτουργία  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 18,71 

Ολογράφως: Δέκα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 268/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8826.3.3/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 49 

 

Ρευματοδότης απλός τύπου shcuko εντασεως 16Α/250V σε ενδοδαπέδιο κουτί 

Ρευματοδότης απλός τύπου shcuko εντασεως 16Α/250V σε ενδοδαπέδιο κουτί με την εργασία πλήρες εγκα-

τεστημένος με τις δοκιμές για παράδοση της εγκατάστασης σε λειτουργία  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 9,03 

Ολογράφως: Εννιά ευρώ και τρία λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 269/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8831.1.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 49 

 

Ρευματοδότης τριφασικος εντασεως 16 Α/400V στεγανός 

Ρευματοδότης τριφασικος εντασεως 16 Α/400V στεγανός με το κουτί οργάνων διακοπής (τοίχου η γυψοσανί-

δας ) & την εργασία πλήρες εγκατεστημένος με τις δοκιμές για παράδοση της εγκατάστασης σε λειτουργία  



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 91 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 18,30 

Ολογράφως: Δέκα οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 270/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8971.117/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 59 

 

Στεγνωτήρας χεριών αυτόματης λειτουργίας με φωτοκύτταρο, (ενδεικτικού τύπου HD 101 / VENT AXIA) χαμη-

λής στάθμης θορύβου ισχύος 2.000W 

Στεγνωτήρας χεριών αυτόματης λειτουργίας με φωτοκύτταρο, (ενδεικτικού τύπου HD 101 / VENT AXIA) χαμη-

λής στάθμης θορύβου ισχύος 2.000W, χρώματος inox σατινέ, με τα μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοπο-

θετήσεως, συνδέσεως και δοκίμων πλήρους εγκατάστασης. 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 228,88 

Ολογράφως: Διακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά 

  

 

Άρθρον Δ. 271/ Κωδικός Άρθρου:ΥΔΡ.Ν 11.05.03-11.07.01&2-11.08.01/ Κωδικός Αναθ/σης:ΥΔΡ 

6751 

 

Ειδική μεταλλική κατασκευή μελλοντικής εγκατάστασης προβολέων σκηνής 

Ειδική μεταλλική κατασκευή μελλοντικής εγκατάστασης προβολέων σκηνής από ράβδους μορφοσιδήρου ή 

χαλυβδοελάσματα, οιουδήποτε σχήματος, μεγέθους και διατομής, συνδεομένων μεταξύ τους στα μεν σταθερά 

μέρη με ηλεκτροσυγκόλληση ή οξυγονοσυγκόλληση, στα δε λυόμενα μέρη των κατασκευών με κοχλίες , ανά-

λογη εφαρμογή θερμού γαλβανίσματος,αντισκωριακή /αντιδιαβρωτική προστασία,τελική βαφή μετά των μικ-

ροϋλικών και την εργασία, πλήρως τοποθετημένη 

Τιμή ενός : κ. α. 

Αριθμητικά: 2.495,00 

Ολογράφως: Δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα πέντε ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 272/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8766.3.2/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 46 

 

Τροφοδοτική γραμμή μηχανήματος ή συσκευής συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων (N2XH) διατομής 

3x2,5 mm2  

Τροφοδοτική γραμμή μηχανήματος ή συσκευής συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων (N2XH) (με βραδύκα-

υστο μανδύα, ελευθέρο αλογόνων, χαμηλής εκπομπής καπνού σύμφωνα με ΠΔ 41/2018-Dca(s2,d2,a2)) γυμ-

νό σε σχάρα η κανάλι όπου υπάρχει, τις αντίστοιχες σωληνώσεις απο ηλεκτρικό πλαστικό σωλήνα (ενδεικτι-

κού τύπου condur η conflex η sibi) στα εκτός σχαρών η καναλιών οριζόντια & κάθετα τμήματα, για απ ευθείας 

γραμμή από τον πίνακα με τα απαιτούμενα κουτιά διέλευσης, για παράδοση της γραμμής σε λειτουργία χω-

ρίς την αξία του μηχανήματος η της συσκευής & των σχαρών η καναλιών διέλευσης διατομής 3x2,5 mm2  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 135,59 

Ολογράφως: Εκατόν τριάντα πέντε ευρώ και πενήντα εννιά λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 273/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8766.3.3/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 46 

 

Τροφοδοτική γραμμή μηχανήματος ή συσκευής συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων (N2XH) διατομής 3x4 

mm2  

Τροφοδοτική γραμμή μηχανήματος ή συσκευής συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων (N2XH) (με βραδύκα-

υστο μανδύα, ελευθέρο αλογόνων, χαμηλής εκπομπής καπνού σύμφωνα με ΠΔ 41/2018-Dca(s2,d2,a2)) γυμ-

νό σε σχάρα η κανάλι όπου υπάρχει, τις αντίστοιχες σωληνώσεις απο ηλεκτρικό πλαστικό σωλήνα (ενδεικτι-

κού τύπου condur η conflex η sibi) στα εκτός σχαρών η καναλιών οριζόντια & κάθετα τμήματα, για απ ευθείας 

γραμμή από τον πίνακα με τα απαιτούμενα κουτιά διέλευσης, για παράδοση της γραμμής σε λειτουργία χω-

ρίς την αξία του μηχανήματος η της συσκευής & των σχαρών η καναλιών διέλευσης διατομής 3x4 mm2  

Τιμή ενός : τεμ 



 

 σελ. 92                                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Αριθμητικά: 168,40 

Ολογράφως: Εκατόν εξήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 274/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8766.5.2/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 46 

 

Τροφοδοτική γραμμή μηχανήματος ή συσκευής συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων (N2XH) διατομής 

3x2,5+1x2,5+1x2,5 mm2 . 

Τροφοδοτική γραμμή μηχανήματος ή συσκευής συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων (N2XH) (με βραδύκα-

υστο μανδύα, ελευθέρο αλογόνων, χαμηλής εκπομπής καπνού σύμφωνα με ΠΔ 41/2018-Dca(s2,d2,a2)) γυμ-

νό σε σχάρα η κανάλι όπου υπάρχει, τις αντίστοιχες σωληνώσεις απο ηλεκτρικό πλαστικό σωλήνα (ενδεικτι-

κού τύπου condur η conflex η sibi) στα εκτός σχαρών η καναλιών οριζόντια & κάθετα τμήματα, για απ ευθείας 

γραμμή από τον πίνακα με τα απαιτούμενα κουτιά διέλευσης, για παράδοση της γραμμής σε λειτουργία χω-

ρίς την αξία του μηχανήματος η της συσκευής & των σχαρών η καναλιών διέλευσης διατομής 5x2,5 mm2  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 188,69 

Ολογράφως: Εκατόν ογδόντα οκτώ ευρώ και εξήντα εννιά λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 275/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8766.5.3/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 46 

 

Τροφοδοτική γραμμή μηχανήματος ή συσκευής συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων (N2XH) διατομής 3x4 

+1x4+1x4mm2  

Τροφοδοτική γραμμή μηχανήματος ή συσκευής συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων (N2XH) (με βραδύκα-

υστο μανδύα, ελευθέρο αλογόνων, χαμηλής εκπομπής καπνού σύμφωνα με ΠΔ 41/2018-Dca(s2,d2,a2)) γυμ-

νό σε σχάρα η κανάλι όπου υπάρχει, τις αντίστοιχες σωληνώσεις απο ηλεκτρικό πλαστικό σωλήνα (ενδεικτι-

κού τύπου condur η conflex η sibi) στα εκτός σχαρών η καναλιών οριζόντια & κάθετα τμήματα, για απ ευθείας 

γραμμή από τον πίνακα με τα απαιτούμενα κουτιά διέλευσης, για παράδοση της γραμμής σε λειτουργία χω-

ρίς την αξία του μηχανήματος η της συσκευής & των σχαρών η καναλιών διέλευσης διατομής 3x4 

+1x4+1x4mm2  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 92,07 

Ολογράφως: Ενενήντα δύο ευρώ και επτά λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 276/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8766.5.5/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 46 

 

Τροφοδοτική γραμμή μηχανήματος ή συσκευής συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων (N2XH) διατομής 3x10 

+1x10+1x10mm2  

Τροφοδοτική γραμμή μηχανήματος ή συσκευής συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων (N2XH) (με βραδύκα-

υστο μανδύα, ελευθέρο αλογόνων, χαμηλής εκπομπής καπνού σύμφωνα με ΠΔ 41/2018-Dca(s2,d2,a2)) γυμ-

νό σε σχάρα η κανάλι όπου υπάρχει, τις αντίστοιχες σωληνώσεις απο ηλεκτρικό πλαστικό σωλήνα (ενδεικτι-

κού τύπου condur η conflex η sibi) στα εκτός σχαρών η καναλιών οριζόντια & κάθετα τμήματα, για απ ευθείας 

γραμμή από τον πίνακα με τα απαιτούμενα κουτιά διέλευσης, για παράδοση της γραμμής σε λειτουργία χω-

ρίς την αξία του μηχανήματος η της συσκευής & των σχαρών η καναλιών διέλευσης διατομής 3x10 

+1x10+1x10mm2 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 125,01 

Ολογράφως: Εκατόν είκοσι πέντε ευρώ και ένα λεπτό 

  

  
  
 ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ  

 
Άρθρον Δ. 277/ Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν. 99100/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 45 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 93 

 

Αγωγός κυκλικός κράματος αλουμινίου (AIMgSi) διαμέτρου 8mm  

Αγωγός κυκλικός κράματος αλουμινίου (AIMgSi) διαμέτρου 8mm ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 64 40 008 ή 

ισοδύναμου για συλλεκτήριο αγωγό ή και για αγωγό καθόδου πλήρες εγκατεστημένος με όλα τα ειδικά στη-

ρίγματα (από πολυαμίδιο) ανα 1 μέτρο & σφιγκτηρες οιανδήποτε τύπου στέγης ή κατακορύφου επιφάνειας 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 18,76 

Ολογράφως: Δέκα οκτώ ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 278/ Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν. 99101/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 45 

 

Ακίδα αντικεραυνικής προστασίας χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη διαστάσεων 16x1500mm 

Ακίδα αντικεραυνικής προστασίας χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη διαστάσεων 16x1500mm ενδεικτι-

κου τύπου ΕΛΕΜΚΟ 64 01 215 ή ισοδύναμου ( ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1&2 ) με τον ανάλογο σύνδεσμο επι ιστού 

1,50 μέτρου (συμπεριλαμβανομένου) & όλα τα ειδικά τεμάχια οιανδήποτε τύπου συνδεσης και εργασία τοπο-

θετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών για πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 118,25 

Ολογράφως: Εκατόν δέκα οκτώ ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 279/ Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν. 99102/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 45 

 

Λυόμενος σύνδεσμος ελέγχου γείωσης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-1, χαλύβδινος θερμά επι-

ψευδαργυρωμένος 

Λυόμενος σύνδεσμος ελέγχου γείωσης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-1, χαλύβδινος θερμά επι-

ψευδαργυρωμένος, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 62 05 130 πλήρες εγκατεστημένος ήτοι υλικό, μικροϋλικά και 

εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 34,90 

Ολογράφως: Τριάντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 280/ Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν. 99103/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 45 

 

Ηλεκτρόδιο γειώσεως κυκλικής διατομής διαμέτρου 14x1500 mm ( ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2 ) χαλύβδινο επιχαλκω-

μένο με τον κοχλιωτό σφικτήρα 

Ηλεκτρόδιο γειώσεως κυκλικής διατομής διαμέτρου 14x1500 mm ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 63 21 415 ή 

ισοδύναμου ( ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2 ) χαλύβδινο επιχαλκωμένο με τον κοχλιωτό σφικτήρα, τον σύνδεσμο επιμη-

κύνσεως, τον επικρουστήρα πλήρες εγκατεστημένο.  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 75,63 

Ολογράφως: Εβδομήντα πέντε ευρώ και εξήντα τρία λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 281/ Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν. 99104/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 8 

 

Φρεάτιο γείωσης από PVC βαρέως τύπου με ανάγλυφη σήμανση της γείωσης διαστάσεων 25x25mm 

Φρεάτιο γείωσης από PVC βαρέως τύπου με ανάγλυφη σήμανση της γείωσης διαστάσεων 25x25mm ενδεικ-

τικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 60 09 030 ή ισοδύναμου πλήρες εγκατεστημένος ήτοι υλικό, μικροϋλικά και εργασία 

τοποθετήσεως, για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 75,36 

Ολογράφως: Εβδομήντα πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτά 

  
 

 
Άρθρον Δ. 282/ Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν. 99105/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 45 



 

 σελ. 94                                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

Τριγωνο γειώσεως αποτελλουμενο από τρια ηλεκτρόδια διατομής σταυρού κατά DIN 48852S (ΕΛΟΤ ΕΝ 

50164-2 ) χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο διαστάσεων 50x50x3 με πλακίδιο συνδέσεως, μηκους 1500 

mm 

Τριγωνο γειώσεως αποτελλουμενο από τρια ηλεκτρόδια διατομής σταυρού κατά DIN 48852S ενδεικτικού 

τύπου ΕΛΕΜΚΟ 63 00 015 ή ισοδύναμου (ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2 ) χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο διασ-

τάσεων 50x50x3 με πλακίδιο συνδέσεως, μηκους 1500 mm,τρεις σφιγκτηρες στρογγυλου αγωγου πολλαπλης 

χρησεως,τρια φρεατια γείωσης από PVC βαρέως τύπου με ανάγλυφη σήμανση της γείωσης διαστάσεων 

25x25mm ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 60 09 030 ή ισοδύναμου (ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2) πλήρες εγκατεστημένο 

& συνδεδεμενο στο δικτυο γειωσης. 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 376,54 

Ολογράφως: Τριακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά 

  

  
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 
Υποδομή (Σχάρες - Κανάλια - Σωληνώσεις Υποδομών) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 95 

  

  
 

 
Άρθρον Δ. 283/ Κωδικός Άρθρου:ΗΛΜ 60.10.85.01/ Κωδικός Αναθ/σης:ΟΔΟ-2548 

 

Κατασκευή φρεατίου έλξης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 διαστάσεων 40x40x50 cm 

Κατασκευή φρεατίου έλξης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με δομικό πλέγμα 

Β500C,και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης περιλαμβανομένης της εκσκαφή 

και επανεπίχωση του ορύγματος,η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευ-

ασμένου φρεατίου, η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδί-

ων, στεγανό κάλυμμα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού παρεμβύσματος, σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στην μελέτη .Φρεάτιο έλξης καλωδίων διαστάσεων 40x40x50 cm 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 60,00 

Ολογράφως: Εξήντα ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 284/ Κωδικός Άρθρου:ΗΛΜ Ν.60.20.40.10/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 8 

 

Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE ) διαμέτρου Φ 50 mm (υποδομή εισα-

γωγής παρόχου ΚΤΙΡΙΟΥ +CAFE BAR) 

Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE ) ητοι προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρε-

ται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 

50086-1, ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 . Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκι-

βωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.GEONFLEX (ΕΝ 

61386-24) διαμέτρου Φ 50 mm. (υποδομή εισαγωγής παρόχου ΚΤΙΡΙΟΥ +CAFE BAR) 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 6,40 

Ολογράφως: Έξι ευρώ και σαράντα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 285/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8744.1.2.2/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 34 

 

Σχάρα καλωδίων από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα κατά DIN 17162 διαστάσεων 100x60mm 

Σχάρα καλωδίων από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα κατά DIN 17162 με όλα τα εξαρτήματα (ταυ, στρο-

φές, σύνδεσμοι, σταυροί, διάτρητα προφίλ, πρόβολοι, πέλματα) και κάθε υλικό και μικροϋλικό για παράδοση 

σε λειτουργία διαστάσεων 100x60 mm 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 18,33 

Ολογράφως: Δέκα οκτώ ευρώ και τριάντα τρία λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 286/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8744.1.2.4/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 34 

 

Σχάρα καλωδίων από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα κατά DIN 17162 διαστάσεων 200x60mm 

Σχάρα καλωδίων από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα κατά DIN 17162 με όλα τα εξαρτήματα (ταυ, στρο-

φές, σύνδεσμοι, σταυροί, διάτρητα προφίλ, πρόβολοι, πέλματα) και κάθε υλικό και μικροϋλικό για παράδοση 

σε λειτουργία διαστάσεων 200x60mm 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 25,98 

Ολογράφως: Είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 287/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8744.1.2.4/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 34 



 

 σελ. 96                                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

Σχάρα καλωδίων από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα κατά DIN 17162 διαστάσεων 300x60 mm 

Σχάρα καλωδίων από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα κατά DIN 17162 με όλα τα εξαρτήματα (ταυ, στρο-

φές, σύνδεσμοι, σταυροί, διάτρητα προφίλ, πρόβολοι, πέλματα) και κάθε υλικό και μικροϋλικό για παράδοση 

σε λειτουργία διαστάσεων 300x60 mm 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 30,28 

Ολογράφως: Τριάντα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά 

  
 

 
Άρθρον Δ. 288 Κωδικός Άρθρου:ΗΛΜ 60.10.85.01/ Κωδικός Αναθ/σης:ΟΔΟ-2548 

 

Κατασκευή φρεατίου έλξης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 διαστάσεων 60x40x50 cm εντός 

κτιρίου 

Κατασκευή φρεατίου έλξης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με δομικό πλέγμα 

Β500C,και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης περιλαμβανομένης της εκσκαφή 

και επανεπίχωση του ορύγματος,η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευ-

ασμένου φρεατίου, η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδί-

ων, στεγανό κάλυμμα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού παρεμβύσματος, σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στην μελέτη .Φρεάτιο έλξης καλωδίων διαστάσεων 60x40x50 cm cm εντός κτιρίου 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 60,00 

Ολογράφως: Εξήντα ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 289/ Κωδικός Άρθρου:ΗΛΜ Ν.60.20.40.10/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 8 

 

Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE ) διαμέτρου Φ 50 mm εντός κτιρίου 

Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE ) ητοι προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρε-

ται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 

50086-1, ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 . Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκι-

βωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.GEONFLEX (ΕΝ 

61386-24) διαμέτρου Φ 50 mm εντός κτιρίου.  

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 6,40 

Ολογράφως: Έξι ευρώ και σαράντα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 290/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8993.110/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 61 

 

RACK εγκατάστασης ασθενών ρευμάτων 19 ins & ύψους 22U διαστάσεων 600x1160x600mm  

RACK εγκατάστασης ασθενών ρευμάτων 19 ins & ύψους 22U διαστάσεων 600x1740x600mm πλήρες εγκα-

τεστημένο με όλα τα παθητικά στοιχεία & Wire managers 1 U, πολύμπριζα ,ανεμιστήρες, θερμοστάτη, ανάλο-

γα patch cords χαλκού ως συνημένο διάγραμμα  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 800,00 

Ολογράφως: Οχτακόσια ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 291/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8993.111/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 61 

 

RACK εγκατάστασης ασθενών ρευμάτων 19 ins & ύψους 32U διαστάσεων 600x1740x600mm  

RACK εγκατάστασης ασθενών ρευμάτων 19 ins & ύψους 32U διαστάσεων 600x1740x600mm πλήρες εγκα-

τεστημένο με όλα τα παθητικά στοιχεία & Wire managers 1 U, πολύμπριζα ,ανεμιστήρες, θερμοστάτη, ανάλο-

γα patch cords χαλκού ως συνημένο διάγραμμα  

Τιμή ενός : τεμ 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 97 

Αριθμητικά: 900,00 

Ολογράφως: Εννιακόσια ευρώ 

  
  
 

Τηλεφωνά - Data 

 
Άρθρον Δ. 292/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8993.101/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 61 

 

Κατανεμητής φωνής & δεδομένων που καταλαμβάνει χώρο στο κοινό rack των ασθενών με δύο switc 24 θέ-

σεων 

Κατανεμητής φωνής & δεδομένων που καταλαμβάνει χώρο στο κοινό rack των ασθενών με δύο switc 24 θέ-

σεων για τις 35 εισερχόμενες λήψεων οριζοντίου δικτύου & την σύνδεση με το plc του συστήματος αυτομα-

τισμού καθώς και τις συνδέσεις τερματισμού κατακόρυφης καλωδίωσης για καλώδια χαλκού πλήρες εγκα-

τεστημένος ως συνημένο διάγραμμα  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 405,67 

Ολογράφως: Τετρακόσια πέντε ευρώ και εξήντα επτά λεπτά 

  
 

 
Άρθρον Δ. 293/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8993.101/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 61 

 

Κατανεμητής φωνής & δεδομένων που καταλαμβάνει χώρο στο κοινό rack των ασθενών με ένα switc 24 θέ-

σεων 

Κατανεμητής φωνής & δεδομένων που καταλαμβάνει χώρο στο κοινό rack των ασθενών με ένα switc 24 θέ-

σεων για τις 12 εισερχόμενες λήψεων οριζοντίου δικτύου & την σύνδεση με το plc του συστήματος αυτομα-

τισμού καθώς και τις συνδέσεις τερματισμού κατακόρυφης καλωδίωσης για καλώδια χαλκού πλήρες εγκα-

τεστημένος ως συνημένο διάγραμμα  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 326,92 

Ολογράφως: Τριακόσια είκοσι έξι ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 294/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8997.1.2/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 48 

 

Σημείο ακτινωτής λήψης ΜΟΝΗΣ (ΕΝΑ UTP ) συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου UTP (LSF) cat 6a  

Σημείο ακτινωτής λήψης ΜΟΝΗΣ (ΕΝΑ UTP ) συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου UTP (LSF) cat 6a από 

ευθείας από την λήψη έως τον RACK, γυμνό σε σχάρα η κανάλι όπου υπάρχει, τις αντίστοιχες σωληνώσεις 

απο ηλεκτρικό πλαστικό σωλήνα (ενδεικτικού τύπου condur η conflex η sibi) στα εκτός σχαρών η καναλιών 

οριζόντια & κάθετα τμήματα, τα απαιτούμενα κουτιά διέλευσης για παράδοση της γραμμής σε λειτουργία 

χωρίς την αξία των σχαρών η καναλιών διέλευσης 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 56,35 

Ολογράφως: Πενήντα έξι ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 295/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8826.2/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 61 

 

Λήψη φωνής η δεδομένων επίτοιχη η σε κανάλι cat 6a τύπου RJ 45 ΜΟΝΗ 

Λήψη φωνής η δεδομένων επίτοιχη η σε κανάλι με το κουτί οργάνων διακοπής με τα μικροϋλικά και εργασία 

εγκαταστάσεως, συνδέσεων τερματισμού και δοκιμών για πλήρη και κανονική λειτουργία cat 6a τύπου RJ 45 

ΜΟΝΗ 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 18,71 

Ολογράφως: Δέκα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 296/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8826.2/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 61 



 

 σελ. 98                                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

ΚΛΙΠ RJ45 UTP CAT 6Α εντός ψευδοροφής η επίτοιχο για σύνδεση καιρέας Wi-Fi  

ΚΛΙΠ RJ45 UTP CAT 6Α εντός ψευδοροφής η επίτοιχο για σύνδεση καιρέας Wi-Fi με τα μικροϋλικά και ερ-

γασία εγκαταστάσεως, συνδέσεων τερματισμού και δοκιμών για πλήρη και κανονική λειτουργία  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 9,25 

Ολογράφως: Εννιά ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 297/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8826.2/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 61 

 

Κεραία Wi-Fi τεχνολογίας PoE  

Κεραία Wi-Fi τεχνολογίας PoE με τα μικροϋλικά και εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεων τερματισμού και 

δοκιμών για πλήρη και κανονική λειτουργία  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 154,01 

Ολογράφως: Εκατόν πενήντα τέσσερα ευρώ και ένα λεπτό 

  

 
Άρθρον Δ. 298/ Κωδικός Άρθρου:ΝEO ΜΕΛΕΤΗΣ/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 61 

 

Αρίθμηση -Σήμανση & Πιστοποίηση σύνδεση στα δύο άκρα (ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ & ΛΗΠΤΗ ) 

Αρίθμηση -Σήμανση & Πιστοποίηση σύνδεση στα δύο άκρα (ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ & ΛΗΠΤΗ ) δικτύου ανά τερμα-

τική ακτινωτή λήψη ως τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές και σχέδια και παράδοση σε ηλεκτρονική μορφή τα 

αποτελέσματα κατά Category 6A Certification με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδο-

ση σε λειτουργία 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 2,87 

Ολογράφως: Δύο ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά 

  

  
 

Λήψη τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων (R - TV )  

 
Άρθρον Δ. 299/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8994.1/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 62 

 

Σύστημα κεραιών επίγειων τηλεοπτικών & ραδιοφωνικών προγραμμάτων (UHF,VHF,FM) επι ιστού 3,00 μέτ-

ρων 

Σύστημα κεραιών επίγειων τηλεοπτικών & ραδιοφωνικών προγραμμάτων (UHF,VHF,FM) επι ιστού 3,00 μέτ-

ρων κατασκευασμένες από συμπαγές ανοδιωμένο αλουμίνιο με αντικεραυνική ακίδα 

FRANKLIN,Φ30mmX1000mm, αντοχής σε φορτίο από αέρα 70Ν με τις κατάλληλες στηρίξεις με μία κατευ-

θυντική για λήψη της περιοχής VHF ,μία κατευθυντική για λήψη της περιοχής UHF ,μία για την λήψη ραδιο-

φωνικών προγραμμάτων (FM) παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 566,84 

Ολογράφως: Πεντακόσια εξήντα έξι ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 300/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8994.2/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 62 

 

Ενισχυτικό συγκρότημα σήματος κεραιών UHF,VHF,FM  

Ενισχυτικό συγκρότημα σήματος κεραιών UHF,VHF,FM επίτοιχης εγκατάστασης αποτελούμενο από τον 

ανάλογο ενισχυτή, τα υλικά αντικεραυνικής προστασίας, τους διανεμητές σήματος, τροφοδοτικό στοιχείο, 

κάρτα ενισχυτή ραδιοφωνίας και κάρτες ενισχυτών τηλεοράσεως με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκα-

τάσταση και παράδοση σε λειτουργία  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 346,42 

Ολογράφως: Τριακόσια σαράντα έξι ευρώ και σαράντα δύο λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 301/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8791.2.1/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 48 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 99 

 

Kαλώδιο (κορμού) ομοαξονικό 75Ω τύπου RG 6 

Kαλώδιο (κορμού) ομοαξονικό 75Ω ορατό ή εντός σωλήνα ή επί σχάρας με τις αντίστοιχες σωληνώσεις στα 

εκτός σχαρών τμήματα από ηλεκτρικό πλαστικό σωλήνα (ενδεικτικού τύπου condur η conflex) με τα μικρουλι-

κά και την εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών για πλήρη και κανονική λειτουργία τύπου RG 6 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 2,40 

Ολογράφως: Δύο ευρώ και σαράντα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 302/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8796.1.1/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 48 

 

Σημείο λήψης TV αποτελούμενο από καλώδιο τύπου RG 6 (LCD 115 A+) από ευθείας από τη λήψη έως τήν 

ενισχυτική μονάδα 

Σημείο λήψης TV αποτελούμενο από καλώδιο τύπου RG 6 (LCD 115 A+) από ευθείας από τη λήψη έως τήν 

ενισχυτική μονάδα εντός της σχάρας των ασθενών ρευμάτων (όπου υπάρχει) τις αντίστοιχες σωληνώσεις 

απο ηλεκτρικό πλαστικό σωλήνα (ενδεικτικού τύπου condur η conflex η sibi) στα εκτός σχαρών η καναλιών 

οριζόντια & κάθετα τμήματα, τα απαιτούμενα κουτιά διέλευσης για παράδοση της γραμμής σε λειτουργία 

χωρίς την αξία των σχαρών η καναλιών διέλευσης 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 59,98 

Ολογράφως: Πενήντα εννιά ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 303/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8826.2.1/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 62 

 

Πρίζα TV επίγειων προγραμμάτων τερματική με δύο υποδοχές για την λήψη των σημάτων TV + FM 

Πρίζα TV επίγειων προγραμμάτων τερματική με δύο υποδοχές για την λήψη των σημάτων TV + FM επίτοιχη 

η σε πλαστικό κανάλι με το κουτί οργάνων διακοπής με τα μικροϋλικά και εργασία εγκαταστάσεως, συνδέ-

σεων τερματισμού και δοκιμών για πλήρη και κανονική λειτουργία  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 20,86 

Ολογράφως: Είκοσι ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά 

  
 

  
 

 Εγκατάσταση Συστήματος Ασφάλειας Κλοπής (INTRUSION) 

 
Άρθρον Δ. 304/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8993.5.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 62 

 

Πίνακας συναγερμού (ΒΟΡΕΙΟΥ η ΝΟΤΙΟΥ) αντικλεπτικής προστασίας, 10 καλωδιακών ζωνών, με κωδικο-

ποιητή και κεντρική μονάδα επεξεργασίας  

Πίνακας συναγερμού αντικλεπτικής προστασίας, 10 καλωδιακών ζωνών, με κωδικοποιητή και κεντρική μο-

νάδα επεξεργασίας, προγραμματιζόμενος από ανεξάρτητα πληκτρολόγια, με δυνατότητα διαμερισματοποίη-

σης, για ηχητική και οπτική σήμανση συναγερμού, αυτόνομος με τροφοδοτικό 230 VAC και συσσωρευτές, 

πλήρης με τα μικροϋλικά και την εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως, ρυθμίσεων, προγραμματισμού, δοκι-

μών και εκπαίδευσης προσωπικού του χρήστη για παράδοση σε κανονική λειτουργία  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 1.058,68 

Ολογράφως: Χίλια πενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 305/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8993.5.2/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 48 



 

 σελ. 100                                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

Σημείο λήψης (ρανταρ-μαγνητικης επαφής- σειρήνας) αντικλεπτικού συστήματος αποτελούμενο από καλώδιο 

LiYCY διατομής 4x0,75 mm2  

Σημείο λήψης (ραντάρ - μαγνητικής επαφής- σειρήνας) αντικλεπτικού συστήματος αποτελούμενο από καλώ-

διο LiYCY διατομής 4x0,75 mm2 εντός της σχάρας των ασθενών ρευμάτων (όπου υπάρχει) τις αντίστοιχες 

σωληνώσεις από ηλεκτρικό πλαστικό σωλήνα (ενδεικτικού τύπου condur η conflex η sibi) στα εκτός σχαρών 

η καναλιών οριζόντια & κάθετα τμήματα, τα απαιτούμενα κουτιά διέλευσης για παράδοση της γραμμής σε 

λειτουργία χωρίς την αξία των σχαρών η καναλιών διέλευσης 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 106,48 

Ολογράφως: Εκατόν έξι ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 306/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8993.5.3/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 48 

 

Σημείο λήψης πληκτρολογίου ενεργοποίησης - απενεργοποίησης αντικλεπτικού συστήματος αποτελούμενο 

από καλώδιο LiYCY διατομής 4x1,5 mm2  

Σημείο λήψης πληκτρολογίου ενεργοποίησης - απενεργοποίησης αντικλεπτικού συστήματος αποτελούμενο 

από καλώδιο LiYCY διατομής 4x1,5 mm2 εντός της σχάρας των ασθενών ρευμάτων (όπου υπάρχει) τις αν-

τίστοιχες σωληνώσεις από ηλεκτρικό πλαστικό σωλήνα (ενδεικτικού τύπου condur η conflex η sibi) στα εκτός 

σχαρών η καναλιών οριζόντια & κάθετα τμήματα, τα απαιτούμενα κουτιά διέλευσης για παράδοση της γραμ-

μής σε λειτουργία χωρίς την αξία των σχαρών η καναλιών διέλευσης 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 109,36 

Ολογράφως: Εκατόν εννιά ευρώ και τριάντα έξι λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 307/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8993.5.4/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 62 

 

Ανιχνευτής αντικλεπτικής προστασίας διπλής τεχνολογίας (κίνησης υπέρυθρων ακτίvωv και τεχvoλoγίας 

μικρoκυμμάτων) 

Ανιχνευτής αντικλεπτικής προστασίας διπλής τεχνολογίας (κίνησης υπέρυθρων ακτίvωv και τεχvoλoγίας 

μικρoκυμμάτων), κατάλληλος για σύνδεση σε πίνακα αντικλεπτικής προστασίας, πλήρης με τα μικροϋλικά 

και την εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως, ρυθμίσεων, προγραμματισμού για παράδοση σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 52,02 

Ολογράφως: Πενήντα δύο ευρώ και δύο λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 308/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8993.5.5/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 62 

 

Ζεύγος μαγνητικών επαφών αντικλεπτικής προστασίας ορατή ή χωνευτή 

Ζεύγος μαγνητικών επαφών αντικλεπτικής προστασίας ορατή ή χωνευτή, κατάλληλη για σύνδεση σε πίνακα 

αντικλεπτικής προστασίας, πλήρης με τα μικροϋλικά και την εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως, ρυθμίσε-

ων, προγραμματισμού για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 22,44 

Ολογράφως: Είκοσι δύο ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 309/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8993.5.6/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 62 

 

Σειρήνα αντικλεπτικής προστασίας εσωτερικού χώρου, για σήμανση συναγερμού 

Σειρήνα αντικλεπτικής προστασίας εσωτερικού χώρου, για σήμανση συναγερμού, κατάλληλη για σύνδεση 

σε πίνακα αντικλεπτικής προστασίας, πλήρης με τα μικροϋλικά και την εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως, 

ρυθμίσεων, προγραμματισμού για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 39,78 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 101 

Ολογράφως: Τριάντα εννιά ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 310/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8993.5.7/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 62 

 

Σειρήνα αντικλεπτικής προστασίας εξωτερικού χώρου με φλάς, για σήμανση συναγερμού 

Σειρήνα αντικλεπτικής προστασίας εξωτερικού χώρου με φλάς, για σήμανση συναγερμού, κατάλληλη για 

σύνδεση σε πίνακα αντικλεπτικής προστασίας, πλήρης με τα μικροϋλικά και την εργασία εγκαταστάσεως, 

συνδέσεως, ρυθμίσεων, προγραμματισμού για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 118,32 

Ολογράφως: Εκατόν δέκα οκτώ ευρώ και τριάντα δύο λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 311/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8993.5.8/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 62 

 

Στοιχείο διεύθυνσης αντικλεπτικής προστασίας, κατάλληλο για σύνδεση σε πίνακα αντικλεπτικής προστασί-

ας 

Στοιχείο διεύθυνσης αντικλεπτικής προστασίας, κατάλληλο για σύνδεση σε πίνακα αντικλεπτικής προστασί-

ας, πλήρης με τα μικροϋλικά και την εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως, ρυθμίσεων, προγραμματισμού για 

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 110,16 

Ολογράφως: Εκατόν δέκα ευρώ και δέκα έξι λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 312/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8993.5.9/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 62 

 

Πληκτρολόγιο ενεργοποίησης - απενεργοποίησης συναγερμού αντικλεπτικής προστασίας, χειρισμών και 

ενδείξεων με οθόνη LCD 

Πληκτρολόγιο ενεργοποίησης - απενεργοποίησης συναγερμού αντικλεπτικής προστασίας, χειρισμών και 

ενδείξεων με οθόνη LCD, πλήρης με τα μικροϋλικά και την εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως, ρυθμίσεων, 

προγραμματισμού για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 116,28 

Ολογράφως: Εκατόν δέκα έξι ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά 

  
  
 

 Εγκατάσταση CCTV  

 
Άρθρον Δ. 313/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8993.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 62 

 

Κεντρική Μονάδα Ελέγχου και Προγραμματισμού CCTV ΒΟΡΕΙΟΥ 

Κεντρική Μονάδα Ελέγχου και Προγραμματισμού CCTV ΒΟΡΕΙΟΥ (ψηφιακού τύπου με εγγραφή σε ενσωμα-

τωμένο σκληρό δίσκο, ενισχυτές σήματος video, πολυπλέκτη, οθόνη 21 ins και χειριστήριο επιλογής καμερών 

κλπ.) δηλαδή υλικά, μικρουλικά & εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης & δοκιμών για παράδοση σε κανονική 

λειτουργία ως τεχνική περιγραφή - κατόψεις & διαγράμματα 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 2.061,18 

Ολογράφως: Δύο χιλιάδες εξήντα ένα ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 314/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8993.2/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 62 

 

Κεντρική Μονάδα Ελέγχου και Προγραμματισμού CCTV ΝΟΤΙΟΥ 

Κεντρική Μονάδα Ελέγχου και Προγραμματισμού CCTV ΝΟΤΙΟΥ (ψηφιακού τύπου με εγγραφή σε ενσωμα-

τωμένο σκληρό δίσκο, ενισχυτές σήματος video, πολυπλέκτη, οθόνη 21 ins και χειριστήριο επιλογής καμερών 

κλπ.) δηλαδή υλικά, μικρουλικά & εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης & δοκιμών για παράδοση σε κανονική 

λειτουργία ως τεχνική περιγραφή - κατόψεις & διαγράμματα 

Τιμή ενός : τεμ 



 

 σελ. 102                                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Αριθμητικά: 2.313,68 

Ολογράφως: Δύο χιλιάδες τριακόσια δέκα τρία ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 315/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8971.1/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 62 

 

Κάμερα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης εσωτερικού χώρου (CCTV) IP POE DOME τουλάχιστον 4MP αντι-

βανδαλιστικής προστασίας ΙΚ 10  

Κάμερα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης εσωτερικού χώρου (CCTV) IP POE DOME τουλάχιστον 4MP αντι-

βανδαλιστικής προστασίας ΙΚ 10 με σταθερό φακό 2,8mm με υπερυθρα έως 30 m, με την βάση εγκαταστα-

σης πλήρης εγκατεστημένη σύμφωνα με την τεχνικη περιγραφη, τις προδιαγραφες & τα σχεδια  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 357,00 

Ολογράφως: Τριακόσια πενήντα επτά ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 316/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8796.1.1/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 48 

 

Σημείο ακτινωτής λήψης κάμερας CCTV συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου UTP cat 6a από ευθείας από 

την κάμερα έως ην κεντρική μονάδα 

Σημείο ακτινωτής λήψης κάμερας CCTV συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου UTP cat 6a από ευθείας από 

την κάμερα έως ην κεντρική μονάδα, εντός της σχάρας των ασθενών ρευμάτων (όπου υπάρχει) τις αντίστοι-

χες σωληνώσεις από ηλεκτρικό πλαστικό σωλήνα (ενδεικτικού τύπου condur η conflex η sibi) στα εκτός σχα-

ρών η καναλιών οριζόντια & κάθετα τμήματα, τα απαιτούμενα κουτιά διέλευσης για παράδοση της γραμμής 

σε λειτουργία χωρίς την αξία των σχαρών η καναλιών διέλευσης 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 69,77 

Ολογράφως: Εξήντα εννιά ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά 

  
  
 

 Μεγαφωνική εγκατάσταση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 

 
Άρθρον Δ. 317/ Κωδικός Άρθρου:ΝΈΟ ΜΕΛΕΤΗΣ/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 62 

 

Σύστημα ενισχυμένου Αμφιθεάτρου ψηφιακό προγραμματισμένο με διαχείριση ηχητικών σημάτων ισχύος 

1.200W ,με δυνατότητα αναπαραγωγής ομιλιών μέσω ενσύρματωων η ασύρματων μικροφώνων όσο και 

πηγών μουσικής Compact disc 5 δίσκων, ΜΡ 3 player  

Σύστημα ενισχυμένου Αμφιθεάτρου ψηφιακό προγραμματισμένο με διαχείριση ηχητικών σημάτων ισχύος 

1.200W ,με δυνατότητα αναπαραγωγής ομιλιών μέσω ενσύρματωων η ασύρματων μικροφώνων όσο και 

πηγών μουσικής Compact disc 5 δίσκων, ΜΡ 3 player κ.λ.π. πλήρες δηλαδή υλικά, μικρουλικά & εργασία 

τοποθέτησης, σύνδεσης & δοκιμών για παράδοση σε κανονική λειτουργία ως τεχνική περιγραφή - κατόψεις 

& διαγράμματα 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 5.381,04 

Ολογράφως: Πέντε χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ένα ευρώ και τέσσερα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 318/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8971.201/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 62 

 

Ηχεία FRONT αριστερά & δεξιά της σκηνής  

Ηχεία FRONT αριστερά & δεξιά της σκηνής πλήρες δηλαδή υλικά, μικρουλικά & εργασία τοποθέτησης, σύν-

δεσης & δοκιμών για παράδοση σε κανονική λειτουργία ως τεχνική περιγραφή - κατόψεις & διαγράμματα 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 400,00 

Ολογράφως: Τετρακόσια ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 319/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8971.202/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 62 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 103 

 

Ηχείο SUBWOOFER επιδαπέδιο 

Ηχείο SUBWOOFER επιδαπέδιο πλήρες δηλαδή υλικά, μικρουλικά & εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης & 

δοκιμών για παράδοση σε κανονική λειτουργία ως τεχνική περιγραφή - κατόψεις & διαγράμματα 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 500,00 

Ολογράφως: Πεντακόσια ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 320/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8971.203/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 62 

 

CONTROLLER ελέγχου ηχείων FRONT & SUB  

CONTROLLER ελέγχου ηχείων FRONT & SUB πλήρες δηλαδή υλικά, μικρουλικά & εργασία τοποθέτησης, 

σύνδεσης & δοκιμών για παράδοση σε κανονική λειτουργία ως τεχνική περιγραφή - κατόψεις & διαγράμματα 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 800,00 

Ολογράφως: Οχτακόσια ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 321/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8971.204/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 62 

 

Παθητικές πλευρικές ηχοστήλες με δικάναλο ενισχυτή CROWN AUDIO 

Παθητικές πλευρικές ηχοστήλες με δικάναλο ενισχυτή CROWN AUDIO πλήρες δηλαδή υλικά, μικρουλικά & 

εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης & δοκιμών για παράδοση σε κανονική λειτουργία ως τεχνική περιγραφή - 

κατόψεις & διαγράμματα 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 350,00 

Ολογράφως: Τριακόσια πενήντα ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 322/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8971.205/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 62 

 

Ψηφιακή κονσόλα 20 καναλιών επιτραπέζια για χειρισμό με ασύρματο τρόπο μέσω tablet  

Ψηφιακή κονσόλα 20 καναλιών επιτραπέζια για χειρισμό με ασύρματο τρόπο μέσω tablet πλήρες δηλαδή 

υλικά, μικρουλικά & εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης & δοκιμών για παράδοση σε κανονική λειτουργία ως 

τεχνική περιγραφή - κατόψεις & διαγράμματα 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 1.000,00 

Ολογράφως: Χίλια ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 323/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8971.206/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 62 

 

Ζεύγος ενεργών ηχείων τύπου STUDIO MONITOR επιτραπέζιας τοποθέτησης 

Ζεύγος ενεργών ηχείων τύπου STUDIO MONITOR επιτραπέζιας τοποθέτησης πλήρες δηλαδή υλικά, μικρου-

λικά & εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης & δοκιμών για παράδοση σε κανονική λειτουργία ως τεχνική περιγ-

ραφή - κατόψεις & διαγράμματα 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 800,00 

Ολογράφως: Οχτακόσια ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 324/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8971.207/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 62 

 

Ασύρματο μικρόφωνο χειρός με βάση 

Ασύρματο μικρόφωνο χειρός με βάση πλήρες δηλαδή υλικά, μικρουλικά & εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης 

& δοκιμών για παράδοση σε κανονική λειτουργία ως τεχνική περιγραφή - κατόψεις & διαγράμματα 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 200,00 

Ολογράφως: Διακόσια ευρώ 

  



 

 σελ. 104                                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 
Άρθρον Δ. 325/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8971.208/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 62 

 

Επιδαπέδιο μικρόφωνο τύπου BOUNDARY μικροφωνικής κάλυψης σκηνής μη ορατό από τους θεατές 

Επιδαπέδιο μικρόφωνο τύπου BOUNDARY μικροφωνικής κάλυψης σκηνής μη ορατό από τους θεατές πλή-

ρες δηλαδή υλικά, μικρουλικά & εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης & δοκιμών για παράδοση σε κανονική 

λειτουργία ως τεχνική περιγραφή - κατόψεις & διαγράμματα 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 250,00 

Ολογράφως: Διακόσια πενήντα ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 326/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8993.5.10/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 48 

 

Λοιπά υλικά και μικρουλικά και αντίστοιχες σωληνώσεις - καλωδιώσεις τύπου NYMHY 2x1,50mm2 του ενισ-

χυμένου ήχου του Αμφιθεάτρου 

Λοιπά υλικά και μικρουλικά και αντίστοιχες σωληνώσεις - καλωδιώσεις τύπου NYMHY 2x1,50mm2 του ενισ-

χυμένου ήχου του Αμφιθεάτρου πλήρες δηλαδή υλικά, μικρουλικά & εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης & δοκι-

μών για παράδοση σε κανονική λειτουργία ως τεχνική περιγραφή - κατόψεις & διαγράμματα 

Τιμή ενός : κ. α. 

Αριθμητικά: 1.800,00 

Ολογράφως: Χίλια οχτακόσια ευρώ 

  
 

 
Άρθρον Δ. 327/ Κωδικός Άρθρου:ΝΈΟ ΜΕΛΕΤΗΣ/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 62 

 

Σύστημα Public Address πολυζωνικό ανακοινώσεων κατά ΕΝ 54 

Σύστημα Public Address πολυζωνικό ανακοινώσεων κατά ΕΝ 54 για μετάδοση επειγουσών φωνητικών α-

ναγγελιών και ηχογραφημένων μηνυμάτων από τον υπεύθυνο ασφαλείας μέσω μικροφωνικού σταθμού φω-

νητικών αναγγελιών η αυτόματα από το έλεγχο του συστήματος πυρανίχνευσης με την κεντρική μονάδα ελέ-

χου στο RACK των ασθενών ρευμάτων 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 4.367,10 

Ολογράφως: Τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 328/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8971.209/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 62 

 

Επίτοιχο η ψευδοροφής ηχείο αναλόγου ισχύος ανακοινώσεων του συστήματος Public Address κατά ΕΝ 54 

Επίτοιχο η ψευδοροφής ηχείο αναλόγου ισχύος ανακοινώσεων του συστήματος Public Address κατά ΕΝ 54 

με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία ως τεχνική περιγραφή, προδι-

αγραφές και σχέδια 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 100,00 

Ολογράφως: Εκατό ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 329/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8993.5.2/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 48 

 

Σημείο λήψης μεγαφώνου συστήματος Public Address κατά ΕΝ 54 συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου τύ-

που NYMHY 2x1,5 mm2 από το ενισχυτικό κέντρο έως το τελευταίο ηχείο της ζώνης 

Σημείο λήψης μεγαφώνου συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου τύπου NYMHY 2x1,50mm2 από το ενισχυτι-

κό κέντρο έως το τελευταίο ηχείο της ζώνης (Βραδύκαυστο, Ελεύθερο αλογόνων, Χαμηλής πυκνότητας καπ-

νού και σύμφωνα με ΠΔ 41/2018), εντός της σχάρας των ασθενών ρευμάτων (όπου υπάρχει) τις αντίστοιχες 

σωληνώσεις από ηλεκτρικό πλαστικό σωλήνα (ενδεικτικού τύπου condur η conflex η sibi) στα εκτός σχαρών 

η καναλιών οριζόντια & κάθετα τμήματα, τα απαιτούμενα κουτιά διέλευσης για παράδοση της γραμμής σε 

λειτουργία χωρίς την αξία των σχαρών η καναλιών διέλευσης 

Τιμή ενός : τεμ 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 105 

Αριθμητικά: 71,21 

Ολογράφως: Εβδομήντα ένα ευρώ και είκοσι ένα λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 330/ Κωδικός Άρθρου:ΝΈΟ ΜΕΛΕΤΗΣ/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 62 

 

Μεγαφωνικό Σύστημα αίθουσας ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ψηφιακό 

Μεγαφωνικό Σύστημα αίθουσας ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ψηφιακό προγραμματισμένο για διαχείριση ηχητικών ση-

μάτων κατάλληλης ισχύος ,με δυνατότητα αναπαραγωγής ομιλιών μέσω ενσύρματου μικροφώνων στό χώρο 

της εισόδου όσο και πηγών μουσικής Compact disc 5 δίσκων, ΜΡ 3 player κ.λ.π. πλήρες δηλαδή υλικά, μικ-

ρουλικά & εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης & δοκιμών για παράδοση σε κανονική λειτουργία ως τεχνική 

περιγραφή - κατόψεις & διαγράμματα 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 1.183,55 

Ολογράφως: Χίλια εκατόν ογδόντα τρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 331/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8971.205/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 62 

 

Ψηφιακή κονσόλα επιτραπέζια για χειρισμό με ασύρματο τρόπο μέσω tablet 

Ψηφιακή κονσόλα καναλιών επιτραπέζια για χειρισμό με ασύρματο τρόπο μέσω tablet πλήρες δηλαδή υλικά, 

μικρουλικά & εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης & δοκιμών για παράδοση σε κανονική λειτουργία ως τεχνική 

περιγραφή - κατόψεις & διαγράμματα 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 700,00 

Ολογράφως: Επτακόσια ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 332/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8971.208/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 62 

 

Επιτραπέζιο μικρόφωνο τύπου BOUNDARY μικροφωνικής κάλυψης αίθουσας ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ 

Επιτραπέζιο μικρόφωνο τύπου BOUNDARY μικροφωνικής κάλυψης αίθουσας ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ πλήρες δη-

λαδή υλικά, μικρουλικά & εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης & δοκιμών για παράδοση σε κανονική λειτουργία 

ως τεχνική περιγραφή - κατόψεις & διαγράμματα 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 250,00 

Ολογράφως: Διακόσια πενήντα ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 333/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν. 8971.210/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 62 

 

Επίτοιχο ηχείο τύπου ηχοστήλης αναλόγου ισχύος ανακοινώσεων του μεγαφωνικού συστήματος της αίθου-

σας ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ κατά ΕΝ 54 

Επίτοιχο ηχείο τύπου ηχοστήλης πολύ μικρού μεγέθους και υψηλής ισχύος έτσι ώστε να υπερκαλύπτουν 

όλες τις λειτουργικές ανάγκες της αίθουσας ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ κατά ΕΝ 54 με κάθε μικροϋλικό και εργασία για 

εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία ως τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές και σχέδια  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 200,00 

Ολογράφως: Διακόσια ευρώ 

  

 
Άρθρον Δ. 334/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8993.5.2/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 48 

 

Σημείο λήψης μεγαφώνου συστήματος αίθουσας ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ κατά ΕΝ 54 συμπεριλαμβανομένου του 

καλωδίου τύπου NYMHY 2x1,5mm2 από το ενισχυτικό κέντρο έως το τελευταίο ηχείο της ζώνης 

Σημείο λήψης μεγαφώνου συστήματος αίθουσας ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ κατά ΕΝ 54 συμπεριλαμβανομένου του 

καλωδίου τύπου NYMHY 2x1,5mm2 από το ενισχυτικό κέντρο έως το τελευταίο ηχείο της ζώνης (Βραδύκαυσ-

το, Ελεύθερο αλογόνων, Χαμηλής πυκνότητας καπνού και σύμφωνα με ΠΔ 41/2018), εντός της σχάρας των 

ασθενών ρευμάτων (όπου υπάρχει) τις αντίστοιχες σωληνώσεις από ηλεκτρικό πλαστικό σωλήνα (ενδεικτι-
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κού τύπου condur η conflex η sibi) στα εκτός σχαρών οριζόντια & κάθετα τμήματα, τα απαιτούμενα κουτιά 

διέλευσης για παράδοση της γραμμής σε λειτουργία χωρίς την αξία των σχαρών η καναλιών διέλευσης 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 42,73 

Ολογράφως: Σαράντα δύο ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά 

  

  
 

Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου & διαχείρισης κτιρίου (BMS) 

 
Άρθρον Δ. 335/ Κωδικός Άρθρου:ΝΈΟ ΜΕΛΕΤΗΣ/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 62 

 

Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου (PLC) που θα συνδέεται με υπολογηστή CLIENT και θα παρέχει κεντρικό πρόγ-

ραμμα παρακουλούθησης για 100 σημεία 

Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου (PLC) που θα συνδέεται με υπολογηστή CLIENT και θα παρέχει κεντρικό πρόγ-

ραμμα παρακουλούθησης πλήρες εγκατεστημένος, συνδεσμολογιμένος για παράδοση σε λειτουργία, ως 

τεχνική περιγραφη,προδιαγραφες & σχέδια για 100 σημεία 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 1.847,36 

Ολογράφως: Χίλια οχτακόσια σαράντα επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 336/ Κωδικός Άρθρου:ΝΈΟ ΜΕΛΕΤΗΣ/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 62 

 

Περιφερική μονάδα συλλογής στοιχείων 20 Αi / 10 Αo / 40 Di, και 15 Do & 3 S 

Περιφερική μονάδα συλλογής στοιχείων αποτελούμενη από ανάλογη κατασκευή, με το απαραίτητο διακοπτι-

κό υλικό τροφοδοσίας του πίνακα με 220 Vac & 24Vac ,συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων μονάδων 

επικοινωνίας, ελεγκτών κ.λπ. δυνατότητας ελέγχου 20 Αi / 10 Αo / 40 Di, και 15 Do & 3 S καθώς και όλο τον 

απαιτούμενο ενεργό ή παθητικό εξοπλισμό και τα λοιπά μικρουλικά πλήρες εγκατεστημένο & συνδεδεμένο 

στο δίκτυο με τον ανάλογο προγραμματισμό να ενεργεί ως αυτόνομη μονάδα ως τεχνική περιγρα-

φη,προδιαγραφες & σχέδια  

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 2.109,86 

Ολογράφως: Δύο χιλιάδες εκατόν εννιά ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 337/ Κωδικός Άρθρου:ΝΈΟ ΜΕΛΕΤΗΣ/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 62 

 

Σύνολο περιφερειακών οργάνων έλεγχου 

Σύνολο περιφερειακών οργάνων έλεγχου (ρελέ ισχύος,διαφορικοί πρεσσοστάτες,βοηθητικές επα-

φές,διαόπτες διαφορικής πίεσης,αισθητήρια θερμοκρασίας αεραγωγού, υδροστάτες, μορφομετατροπείς, 

κ.λ.π) πλήρες εγκατεστημένα & συνδεδεμένα στο δίκτυο με τον ανάλογο προγραμματισμό ως τεχνική περιγ-

ραφή ,προδιαγραφές & σχέδια 

Τιμή ενός : κ. α. 

Αριθμητικά: 1.558,18 

Ολογράφως: Χίλια πεντακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά 

  

 
Άρθρον Δ. 338/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.8993.5.2/ Κωδικός Αναθ/σης: ΗΛΜ 48 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 107 

 

Σημείο λήψης ένδειξης η εντολής Κέντρου Έλεγχου Εγκαταστάσεων αποτελούμενο από καλώδια, olflex, 

Liycy, UTP 4'' cat 6 (απο το αντίστοιχο ΑΚΕ εως το αισθητήριο)  

Σημείο λήψης ένδειξης η εντολής Κέντρου Έλεγχου Εγκαταστάσεων αποτελούμενο από καλώδια, olflex, 

Liycy, UTP 4'' cat 6 (απο το αντίστοιχο ΑΚΕ εως το αισθητήριο) εντός της σχάρας των ασθενών ρευμάτων 

(όπου υπάρχει) τις αντίστοιχες σωληνώσεις από ηλεκτρικό πλαστικό σωλήνα (ενδεικτικού τύπου condur η 

conflex η sibi) στα εκτός σχαρών η καναλιών οριζόντια & κάθετα τμήματα, τα απαιτούμενα κουτιά διέλευσης 

για παράδοση της γραμμής σε λειτουργία χωρίς την αξία των σχαρών η καναλιών διέλευσης 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 47,87 

Ολογράφως: Σαράντα επτά ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά 

  

  
 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 

 
Άρθρον Δ. 339/ Κωδικός Άρθρου:ΑΤΗΕ Ν.9001/ Κωδικός Αναθ/σης:ΗΛΜ 63 

 

Αναβατόριο AMEA επιπέδων με πλατφόρμα εσωτερικής εγκατάστασης, βάρους ανύψωσης 300 kg, , διαδρο-

μής 2,85 m περίπου ταχύτητας 0,10m /sec  

Αναβατόριο AMEA επιπέδων με πλατφόρμα, εσωτερικής εγκατάστασης, βάρους ανύψωσης 300 kg, , διαδ-

ρομής 2,85 m περίπου ταχύτητας 0,10m /sec ως Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές 

Τιμή ενός : τεμ 

Αριθμητικά: 16.000,00 

Ολογράφως: Δέκα έξι χιλιάδες ευρώ 
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ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

 

Α.Τ.: Ε.01 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\73.33.02 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331  100% 

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντο-

χής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεν-

τοκονιάματος 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. 

Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):  30,00 

 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ   

 

Α.Τ.: Ε.02 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\73.34.02 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1  100% 

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώ-

ματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 

εξωτερικές". 

Περιλαμβάνεται 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 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, ρευματοδο-

τών κ.λπ. 

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

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):  32,00 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ 

 

 

 

 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 109 

Α.Τ.: Ε.03 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\73.92 Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 

cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1  100% 

Κατασκευή εγχρώμου βαρέως τύπου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης υποβάσεως από οπλισμένο σκυρόδεμα 

ελαχίστου πάχους 8 cm ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή 

χαλαζιακή άμμο, σύμφωνα με την μελέτη. 

Περιλαμβάνονται: 

α) Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 8 έως 

10 cm στα σημεία απορροής και 10 έως 12 cm στις κορυφές και εφαρμογή στις περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων 

εποξειδικού υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με το παλαιό. 

β) Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό). 

γ) Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση στροφείου (ελικόπτερο), συγχρόνως με την επί-

παση με μίγμα αποτελούμενο σε ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άμμο και 40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές και 

χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την μελέτη. 

δ Πρόσθετη επεξεργασία επιφανειακής σκλήρυνσης πάχους 3 mm, με την χρήση μίγματος λεπτοκόκκων αδρανών από χαλα-

ζιακά πετρώματα (quartz) και προσμίκτων. 

ε) Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και σε βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο 

5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές υλικό. 

στ) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη αυτής με νάϋλον. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την 

μελέτη. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 25,00 

(Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 

 

Α.Τ.: Ε.04 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\75.01.02 Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό 

έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7503  100% 

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, 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, αρμολογήμα-

τος και καθαρισμού. 

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra). 

Κατώφλια από  μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11-30 cm. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):  75,00 

(Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
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Α.Τ.: Ε.05 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\75.31.04 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά 

σκληρό μάρμαρο d = 3 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7534  100% 

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με 

φυσικούς λίθους". 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, 

τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω 

από το εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού. 

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra). 

Ποδιές παραθύρων από  μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):  85,00 

(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 

 

Α.Τ.: Ε.06 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β73.92.81.05 Χυτό έγχρωμο βοτσαλωτό δάπεδο (βιομηχανικού τύπου), πάχους 5 cm, ενδεικτι-

κού τύπου χυτό KOURASANIT 1 Γ3 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7337.1  100% 

Χυτό έγχρωμο βοτσαλωτό δάπεδο (βιομηχανικού τύπου), πάχους 5 cm, ενδεικτικού τύπου χυτό KOURASANIT 1 Γ3, ή ισοδυ-

νάμου. 

Το μίγμα των υλικών, αναμιγνύεται σε μπετονιέρα και για την παρασκευή του μίγματος των υλικών για 1 m2 επίστρωσης 

πάχους 5 cm, απαιτούνται: 

1. Βοτσαλωτό δάπεδο 1Γ3 (σάκοι)  2,50 

2. Πρόσμικτο            (σάκοι)  0,80 

3. Ρητίνη (αναραίωτη)      (kg)  0,35 

4. Ινες TECHNOCEL          (kg)  0,175 

5. Ρητίνη νερού (3-1)      (kg)  0,35 

6. Καθαριστικό κονιαμάτων  (kg)  0,20 

-Το κονίαμα αποτελείται από βότσαλα πάχους 2-8 mm, 8-16 mm και 16-32 mm, σε συνδυασμό χρωμάτων  ξανθά, μαύρα 

(μαύρο-γκρί), λευκά ή  πράσινα ή κεραμική  ψηφίδα (κόκκινη), αναμεμειγμένα με αδρανή υλικά ειδικής σύνθεσης (κεραμικό 

υλικό, θηραϊκή  γή τύπου Ε, επεξεργασμένη  κίτρινη άμμο, ξανθή άμμο) σε απόχρωση  ώχρα 1Γ3 και ρητίνη. 

-Το πρόσμικτο αποτελείται από τσιμέντο μη αλκαλικό και σε απόχρωση ανάλογη με το φόντο. 

Το υλικό επίστρωσης, εφαρμόζεται σε υπόβαση από οπλισμένο σκυρόδεμα (η οποία τιμολογείται με άλλα άρθρα του παρόν-

τος τιμολογίου), η επιφάνεια του οποίου καθαρίζεται διαβρέχεται και στην συνέχεια επαλείφεται με ρητίνη, πριν την εφαρμο-

γή του μίγματος. 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 111 

Η διάστρωση του υλικού θα γίνει σε τελάρα, με αρμούς διακοπής, βάση  σχεδίου. Τα τελάρα πρέπει να έχουν βάθος 5 cm 

και μέγιστη επιφάνεια έως 15 m2. Οι αρμοί διακοπής του δαπέδου, πρέπει να δημιουργηθούν υποχρεωτικά πάνω από τους 

αρμούς διαστολής του σκυροδέματος της υπόβασης. 

Κατά την εφαρμογή του υλικού, το δάπεδο σαρώνεται με αλφάδι. Μετά την  διάστρωση του υλικού και αφού το δάπεδο αρχί-

σει να " τραβάει" σκουπίζεται απαλά με λαστιχένια σκούπα για να εμφανιστεί η ψηφίδα σε λεία μορφή. 

Για ανάγλυφη επιφάνεια ψηφίδας, "χτενίζεται" το δάπεδο άλλη μία φορά ξεπλένοντάς το με μαλακή σκούπα και μικρή ποσό-

τητα νερού. Μόλις τα δάπεδα στεγνώσουν και καθαρισθούν, ραντίζονται με ρητίνη νερού (3-1), για προστασία. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά, μηχανικά μέσα και εργασία πλήρους κατασκευής του δαπέδου, συμπε-

ριλαμβανομένων και των αρμών διακοπής, 

(1 m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 76,50 

(Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Ε.07 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β73.92.81.06 Επιστρώσεις βαθμίδων (Π/Ρ) από χυτό έγχρωμο βοτσαλωτό δάπεδο (βιομηχανι-

κού τύπου), πάχους 5 cm, ενδεικτικού τύπου χυτό KOURASANIT 1 Γ3 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7337.1  100% 

Επιστρώσεις βαθμίδων (Π/Ρ) από χυτό έγχρωμο βοτσαλωτό δάπεδο (βιομηχανικού τύπου), πάχους 5 cm, ενδεικτικού τύπου 

χυτό KOURASANIT 1 Γ3, ή ισοδυνάμου. 

Το μίγμα των υλικών, αναμιγνύεται σε μπετονιέρα και για την παρασκευή του μίγματος των υλικών για 1 m2 επίστρωσης 

πάχους 5 cm, απαιτούνται: 

1. Βοτσαλωτό δάπεδο 1Γ3 (σάκοι)  2,50 

2. Πρόσμικτο            (σάκοι)  0,80 

3. Ρητίνη (αναραίωτη)      (kg)  0,35 

4. Ινες TECHNOCEL          (kg)  0,175 

5. Ρητίνη νερού (3-1)      (kg)  0,35 

6. Καθαριστικό κονιαμάτων  (kg)  0,20 

 Το κονίαμα αποτελείται από βότσαλα πάχους 2-8 mm, 8-16 mm και 16-32 mm, σε συνδυασμό χρωμάτων ξανθά, 

μαύρα (μαύρο-γκρί), λευκά ή πράσινα ή κεραμική ψηφίδα (κόκκινη), αναμεμειγμένα με αδρανή υλικά ειδικής σύνθε-

σης (κεραμικό υλικό, θηραϊκή γή τύπου Ε, επεξεργασμένη κίτρινη άμμο, ξανθή άμμο) σε απόχρωση  ώχρα 1Γ3 και 

ρητίνη. 

 Το πρόσμικτο αποτελείται από τσιμέντο μη αλκαλικό και σε απόχρωση ανάλογη με το φόντο. 

 Το υλικό επίστρωσης, εφαρμόζεται σε υπόβαση από οπλισμένο σκυρόδεμα (η οποία τιμολογείται με άλλα άρθρα 

του παρόντος τιμολογίου), η επιφάνεια του οποίου καθαρίζεται διαβρέχεται και στην συνέχεια επαλείφεται με ρητίνη, 

πριν την εφαρμογή του μίγματος. 

 Η διάστρωση του υλικού θα γίνει σε τελάρα, με αρμούς διακοπής, βάση  σχεδίου. Τα τελάρα πρέπει να έχουν βάθος 

5 cm και μέγιστη επιφάνεια έως 15 m2. Οι αρμοί διακοπής του δαπέδου, πρέπει να δημιουργηθούν υποχρεωτικά 

πάνω από τους αρμούς διαστολής του σκυροδέματος της υπόβασης. 
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 Κατά την εφαρμογή του υλικού, το δάπεδο σαρώνεται με αλφάδι. Μετά την  διάστρωση του υλικού και αφού το δά-

πεδο αρχίσει να " τραβάει" σκουπίζεται απαλά με λαστιχένια σκούπα για να εμφανιστεί η ψηφίδα σε λεία μορφή. 

 Για ανάγλυφη επιφάνεια ψηφίδας, "χτενίζεται" το δάπεδο άλλη μία φορά ξεπλένοντάς το με μαλακή σκούπα και μικ-

ρή ποσότητα νερού. Μόλις τα δάπεδα στεγνώσουν και καθαρισθούν, ραντίζονται με ρητίνη νερού (3-1), για προστα-

σία. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά, μηχανικά μέσα και εργασία πλήρους κατασκευής του δαπέδου, συμπε-

ριλαμβανομένων και των αρμών διακοπής, 

(1 m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 86,50 

(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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ΟΜΑΔΑ Ζ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

 

 

Α.Τ.: Ζ.01 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\53.43 Δάπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασμένων δρύινων λωρίδων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5343  100% 

Δάπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασμένων δρύινων λωρίδων, τύπου "μωσαϊκ-παρκέ", σύμφωνα με την μελέτη και την Ε-

ΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα κολλητά δάπεδα", ανεξάρτητα από διαστάσεις και σχέδιο τοποθέτησης, πάχους 8 έως 10 mm που 

εφαρμόζεται με ειδική κόλλα σε οριζόντια όμαλή επιφάνεια κατάλληλα επεξεργασμένη και καθαρή. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των δρύινων λωρίδων και της κόλλας, τα μικροϋλικά, η εργασία προετοιμα-

σίας της επιφάνειας εφαρμογής και επικόλλησης του δαπέδου, καθώς και το ξύσιμο και τρίψιμο της τελικής επιφάνειας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 30,00 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

 

Α.Τ.: Ζ.02 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\53.50.03 Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου 

δρυός 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5353  100% 

Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου Σουηδίας πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm και μήκους τουλάχιστον 2,00 m, 

πλήρως κατεργασμένα και τοποθετημένα με ατσαλόπροκες ή UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις συνδέσε-

ις των περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των γωνιών (καλύπτονται με στόκο στην απόχρωση του ξύλου), με τα ψευδοσοβατε-

πιά που τοποθετούνται στον ανεπίχριστο τοίχο, τις εγκοπές-αρμούς αερισμού και τα ειδικά προς τούτο σοβατεπιά με ανοξεί-

δωτη σίτα για τη δημιουργία διακένου αερισμού (στις απαιτούμενες θέσεις), πλήρως τοποθετημένα. 

Από ξυλεία τύπου δρυός. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,50 

(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Ζ.03 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\54.68 Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5468.1  100% 

Θυρόφυλλα, πρεσσαριστά, μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κου-

φώματα", από ξυλεία λευκή και κόντρα πλακέ πάχους 5 mm συνολικού πάχους θυροφύλλου 5 cm με ή χωρίς υαλωτό ή περ-

σιδωτό άνοιγμα στο κάτω ή πάνω τμήμα του αποτελούμενα από πλαίσιο (τελάρο) και σκελετό κυψελωτό από πηχάκια λευκής 
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ξυλείας, επένδυση πρεσσαριστή με κόντρα πλακέ και στις δύο όψεις και περιθώρια από πηχάκια σκληρής ξυλείας (οξυάς, 

δρυός, καστανιάς). Συμπεριλαμβάνεται η ξυλεία, το κόντρα πλακέ, τα υλικά σύνδεσης, η κατασκευή και τοποθέτηση των 

φύλλων, η προμήθεια και τοποθέτηση των μηχανισμών κύλισης και η τοποθέτηση μόνον των κλειδαριών και χειρολαβών. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 100,00 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ  

 

Α.Τ.: Ζ.04 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\56.17 Επένδυση ξύλινων επιφανειών με φαινοπλαστικά φύλλα (formica) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617  100% 

Επένδυση ξυλίνων επιφανειών με φαινοπλαστικά φύλλα (formica), απαλλαγμένα φορμαλδεϋδης, οποποιωνδήποτε διαστά-

σεων και υφής (λείας ή μάτ) εφαρμοζόμενα με πρέσσα με χρήση κόλλας φορμάικας και με περιθώρια από πηχάκια είτε με 

συναρμογή ακριβείας των ακμών της φορμάικας, με όλες τις αναγκαίες οπές ή εντορμίες για την εφαρμογή, τα εξαρτήματα ή 

μηχανισμούς και γενικά φορμάικα σε φύλλα με τις φθορές και απομειώσεις, κόλλα φορμάικας και μικροϋλικά καθώς και ερ-

γασία για πλήρη κατασκευή. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15,00 

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 

 

 

Α.Τ.: Ζ.05 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118  100% 

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με ή χωρίς ανοίγματα (εκτός ψευδορο-

φών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβα-

νισμένου μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), στερεωμένες με γαλβανισμέ-

να 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 (Αριθμητικά) : 2,50 

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Ζ.06 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\62.41 Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6239  100% 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών ανάρτησης θυροφύλλων οιουδήποτε σχεδίου, από στραντζαριστή γαλβανισ-

μένη λαμαρίνα.  Συμπεριλαμβάνεται η πλήρωση των διακένων με αφρό πολυουρεθάνης ή με αραιωμένο τσιμεντοκονίαμα 

(αριάνι) των 600 kg τσιμέντου ή πυράντοχο ή ηχομονωτικό υλικό πληρώσεως (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την μελέ-

τη), η σφράγιση των αρμών με πολυουρεθανική μαστίχη ή σιλικόνη, και γενικά τα πάσης φύσεως υλικά κατασκευής και πλη-

ρωσης και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. 
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Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κάσσας.  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,50 

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Ζ.07 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\62.50 Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236  100% 

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας βιομηχανικής προέλευσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα", με ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες, ανοιγόμενες ή μη, με θυρόφυλλα από δύο φύλλα 

λαμαρίνας DKP, ελάχιστου πάχους 1,5 mm, με πλήρωση από ορυκτοβάμβακα των 50 kg/m3, κάσσα δρομική ή μπατική από 

στρατζαριστή λαμαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 1,5 mm, με ελαστικά παρεμβύσματα, αντισκωριακή προστασία με δύο 

στρώσεις βερνικοχρώματος συνθετικών ρητινών, με την προμήθεια και τοποθέτηση των εξαρτημάτων λειτουργίας, και γενικά 

υλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας θυροφύλλου.  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 180,00 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ 

 

Α.Τ.: Ζ.08 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\64.29 Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6428  100% 

Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή ανοξείδωτη διατομή Φ50x2 mm, ποιότητας AISI 304, οποιουδήπο-

τε σχεδίου, στερέωση με κατάλληλο πείρο (αρσενικό-θηλυκό) ή με ήλωση ή ηλεκτροσυγκόλληση Argon με ηλεκτρόδια ανοξει-

δώτων χαλύβων. Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης 

και στερέωσης, σύμφωνα με την μελέτη. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) τοποθετημένου πλήρους χειρολισθήρος. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 18,00 

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ 

 

Α.Τ.: Ζ.09 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β52.97.79.09 Επενδύσεις τοίχων με ηχοαπορροφητικά πετάσματα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5281  100% 

Ηχοαπορροφητικές επενδύσεις τοίχων με πετάσματα (πάνελς) αποτελούμενα από ινοσανίδα πάχους 16 mm και ηχοαπορ-

ροφητικό φίλτρο, με τελείωμα από διάτρητο φυσικό καπλαμά δρυός ή οξυάς (steamed beech), οιουδήποτε σχεδίου, διαστά-

σων και χρώματος, επί υπάρχοντος μεταλλικού σκελετού (επιμετράται ιδιαίτερα). 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και στερέωση στην υπάρχουσα υποδομή πλακών ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm και πυκνότη-

τας τουλάχιστον 50 kg/m3 και η επ αυτών στερέωση των πετασμάτων μέσω ειδικών μεταλλικών συνδέσμων (κλιπς). 

Τα πετάσματα θα είναι της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, μετά από πρόταση του αναδόχου και θα συνοδεύονται από πιστοποι-

ητικό διαπιστευμένου εργαστηρίου, από το οποίο θα προκύπτει η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις ηχοαπορροφητικότη-

τας που καθορίζονται από την μελέτη του έργου. 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως υλικών, εξαρτημάτων στερέω-

σης και ειδικών τεμαχίων για την διαμόρφωση ακμών και απολήξεων, η κοπή, η τοποθέτηση και η στερέωση των πάνελς 

σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 92,00 

 (Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ   

 

Α.Τ.: Ζ.10 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β53.44.83.03 Δάπεδο αναβαθμών αίθουσας συναυλιών, με ξύλινες σανίδες ξυλείας δρυός, πά-

χους 22 mm, πλάτους 1,00 m και ύψους 0,15 m (Π/Ρ), που τοποθετούνται κολλητές 

και καρφωτές σε υπόβαση μοριοσανίδας 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5343  100% 

Δάπεδο αναβαθμών αίθουσας συναυλιών, με ξύλινες σανίδες ξυλείας δρυός, πάχους 22 mm, πλάτους 1,00 m και ύψους 

0,15 m (Π/Ρ), που τοποθετούνται κολλητές και καρφωτές σε υπόβαση μοριοσανίδας. Για την δημιουργία των σκαλοπατιών 

στους αναβαθμούς χρησιμοποιούνται ξύλινοι τάκοι από ερυθρελάτη διαστάσεων 210Χ100 mm επί των οποίων τοποθετείται 

η διπλή μοριοσανίδα και το τελικό ξύλινο δάπεδο. 

Τα ρίχτια των αναβαθμών και των σκαλοπατιών εδράζονται στα αντίστοιχα πατήματα μέσω λεπτού αντικραδασμικού φύλλου 

φελλού πάχους 5 mm. 

Για τη δημιουργία του πρώτου (άνω) αναβαθμού χρησιμοποιούνται ξύλινα πηχάκια που καρφώνονται στο σόκορο της πλά-

κας και σε όλο το μήκος για να εφαρμοστεί το πρώτο ρίχτι. Στις περιοχές όπου το ξύλινο δάπεδο απολήγει σε στοιχείο εμφα-

νούς σκυροδέματος, διαμορφώνεται αρμός δαπέδου, που καλύπτεται με λωρίδα φελλού. 

Αντίστοιχα συμβαίνει στους τοίχους με ξυλεπένδυση, όπου η ξυλεπένδυση τελειώνει σε απόσταση 10 mm από το δάπεδο. 

Δηλαδή ξυλεία επί τόπου με φθορά,φύλλο μορισανίδας, αντικραδασμικό φύλλο, γωνιόκρανα, ηχομονωτικό, κόλλα, μικροϋλι-

κά και εργασία πλήρης τοποθέτησης έτοιμο προς χρήση.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 100,05 

 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Ζ.11 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β53.44.84.01 Ξύλινο δάπεδο από λωρίδες ξυλείας Δρυός πάχους 22 mm προλιασμένες και 

προβερνικωμένες 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5343  100% 

Ξύλινο δάπεδο από λωρίδες ξυλείας Δρυός πάχους 22 mm προλιασμένες και προβερνικωμένες. 

Το δάπεδο κολλιέται με ειδική κόλλα σε υπάρχουσα επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια κατάλληλα επεξεργασμένη και καθαρή. 

Ήτοι Δρύινες λωρίδες, κόλλα, μικροϋλικά, εργασία, προετοιμασίας της επιφάνείας και επικόλλησης του δαπέδου, ικριώματα 

και πλήρη κατασκευή προλιασμένου και προβερνικωμένου ξύλινου δαπέδου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 128,95 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 117 

 

Α.Τ.: Ζ.12 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β54.22.79.01 Ξύλινο ηχομονωτικό υαλοστάσιο χώρου Control Room μορφής και διαστάσεων 

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5421  100% 

Ξύλινο ηχομονωτικό υαλοστάσιο χώρου Control Room μορφής και διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης αποτελο-

ύμενο : 

 Πλαίσιο από λευκή ξυλεία, διαφόρων διατομών 

 Μεταλλικές γωνιές, λάμες για τη στήριξη του πλαισίου 

 Διπλοί υαλοπίνακες με κενό (κρύσταλλο 8mm + κενό 12mm  + κρύσταλλο 5 mm) στην μία πλευρά και κρύσταλλο 

ασφαλείας πάχους 10 mm στην άλλη πλευρά 

 Πλήρωση του κενού με ηχομονωτικές πλάκες τύπου Ricofon SEP/25 

 Βερνίκωμα όλων των ξύλινων επιφανειών 

Δηλαδή εν γένει ξυλεία, σιδηρικά και άπαντα τα λοιπά υλικά κατασκευής, στερεώσεως και αναρτήσεως και εργασία πλήρους 

κατασκευής και τοποθετήσεως προς λειτουργίαν. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 350,00 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  

 

Α.Τ.: Ζ.13 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β54.46.81.07 Ξύλινες πρεσσαριστές θύρες μονόφυλλες ή δίφυλες ηχομονωτικές με δείκτη ηχο-

μείωσης RW=32 db με επένδυση καπλαμά δρυός, συμπεριλαμβανομένου και του 

βερνικώματος 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1  100% 

Ξύλινες πρεσσαριστές θύρες μονόφυλλες ή δίφυλες ηχομονωτικές με δείκτη ηχομείωσης RW=32 db, με μπάρα πανικού, απο-

τελούμενες από σκελετό από λευκή ξυλεία 35Χ35 mm και επικάλυψη από φύλλα MDF 8 mm και πλήρωση με τρία φύλλα 

μοριοσανίδας 3Χ12 mm με επένδυση καπλαμά δρυός, ενώ η κάσα τους έχει διπλό λάστιχο, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέ-

της. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με τη μελέτη δηλαδή, ξυλεία, σιδηρικά αναρ-

τήσεως στερεώσεως και λειτουργίας με τα μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης περι-

λαμβανομένης της εργασίας τοποθέτησης της χωνευτής κλειδαριάς και των χειρολαβών και του βερνικώματος. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 205,00 

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ 

 

 

Α.Τ.: Ζ.14 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β54.70.79.32 Θυρόφυλλα πρεσσαριστά μονόφυλλα ή δίφυλλα με επένδυση καπλαμά δρυός 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5468.1  100% 
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Θυρόφυλλα πρεσσαριστά, μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας, με επένδυση καπλαμά δρυός, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", από ξυλεία MDF πάχους 8 mm συνολικού πάχους θυροφύλλου 5 cm με ή χωρίς 

υαλωτό ή περσιδωτό άνοιγμα στο κάτω ή πάνω τμήμα του αποτελούμενα από πλαίσιο (τελάρο) και σκελετό κυψελωτό από 

πηχάκια λευκής ξυλείας, επένδυση πρεσσαριστή με MDF στις δύο όψεις και περιθώρια από πηχάκια σκληρής ξυλείας δρυ-

ός. 

Συμπεριλαμβάνεται η ξυλεία, το MDF, ο καπλαμάς δρυός, τα υλικά  συνδέσεως, τοποθετήσεως και λειτουργίας, καθώς και η 

προμήθεια και τοποθέτηση  των κλείθρων και χειρολαβών (όπως αυτά προδιαγράφονται στην μελέτη), και εργασία πλήρους 

κατασκευής και τοποθετήσεως. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 120,00 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ 

 

Α.Τ.: Ζ.15 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β55.02.84.01 Επιστρώσεις βαθμίδων (πάτημα-ρίχτι) κλιμάκων σκηνής με ξυλεία Δρυός πάχους 

22 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5501.1  100% 

Επιστρώσεις βαθμίδων (πάτημα-ρίχτι) κλιμάκων σκηνής με ξυλεία Δρυός πάχους 22 mm. Η όλη εργασία θα γίνει σύμφωνα 

με τα σχέδια λεπτομερειών και τις επί τόπου υποδείξεις της επιβλέψεως. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα εν γένει τα υλικά και η εργασία πλήρους κατασκευής, ροκανίσματος, ξυσίματος και τριψίμα-

τος με  υαλόχαρτο και πλήρους καθαρισμού της επιφανείας. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 40,00 

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ  

 

Α.Τ.: Ζ.16 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β55.02.90.01 Βαθμίδες και πλατύσκαλλα μεταλλικών κλιμάκων με ξυλεία Δρυός πάχους 5 cm, 

συμπεριλαμβανομένου και του βερνικοχρωματισμού 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5501.1  100% 

Βαθμίδες και πλατύσκαλλα μεταλλικών κλιμάκων με ξυλεία Δρυός πάχους 5 cm, συμπεριλαμβανομένου και του βερνικοχρω-

ματισμού. Η όλη εργασία θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών και τις επί τόπου υποδείξεις της επιβλέψεως.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα εν γένει τα υλικά και η εργασία πλήρους κατασκευής, ροκανίσματος,  ξυσίματος  και τριψίμα-

τος με  υαλόχαρτο και πλήρους καθαρισμού της επιφανείας. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 107,20 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Ζ.17 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β61.06.79.09 Φέροντα στοιχεία σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm, ποιό-

τητας AISI 316L με αντιδιαβρωτική προστασία 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104  100% 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 119 

Κατασκευή επεμβάσεων με στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς και γενικώς μεταλλικά στοιχεία κάθε τύπου, κάθε 

ύψους ή πλευράς, ποιότητας S355, οποιωνδήποτε 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 τους ισχύοντες κανο-

νισμούς, την στατική μελέτη, και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, και την έδρασή τους με χρήση μη συρρικνωμένου κονιά-

ματος και την όπλιση της διεπιφάνειας με βλήτρα & αγκύρια επί των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων. 

Περιλαμβάνεται η χρήση ανυψωτικών μέσων. 

Στις τιμές περιλαμβάνονται η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης και 

ενσωμάτωσης κάθε υλικού, και κάθε εργασίας που απαιτούνται σύμφωνα με την μελέτη, η δαπάνη προσκόμισης, τοποθέτη-

σης, χρήσης και απομάκρυνσης μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως αναγκαίων ικριωμάτων, και γενικότερα του 

απαιτούμενου εξοπλισμού και των βοηθητικών εγκαταστάσεων, η δαπάνη των μηχανημάτων παραγωγής, μεταφοράς, ανύ-

ψωσης, καταβιβασμού, κλπ., η δαπάνη των ικριωμάτων, των φορείων η δαπάνη κατάλληλης αντιδιαβρωτικής προστασίας, η 

δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων, σύμφωνα με την μελέτη και τους άλλους όρους δημοπράτησης. 

Για την αντιδιαβρωτική προστασία των δοκών προβλέπεται εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού δύο συστατικών (ενδεικτι-

κού τύπου Leigh's Epigrip C400V3 Zinc Phosphate Primer / Buildcoat ή ανάλογου) και βαφής (ενδεικτικού τύπου Leigh's 

Resistex C137V2 Special Finish ή ανάλογης), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία 

και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών" : 

Α. στις εμφανείς περιοχές: 

i. Αμμοβολή κατά Sa 21/2 

ii. Εποξικό primer αλκαλοπυτιτιούχου ψευδαργύρου πάχους ξηράς στρώσης (ΠΞΣ) 100 mμ 

iii. Βαφή με εποξικό χρώμα ΠΞΣ 160 μm 

iv. Πολυουρεθανική βαφή ΠΞΣ 60 μm 

Β. Στις διεπιφάνειες χάλυβα-κονιάματος 

i. Αμμοβολή κατά Sa 21/2 

ii. Εποξικό primer πάχους ξηράς στρώσης (ΠΞΣ) 80 mμ 

iii. Βαφή με εποξικό χρώμα ΠΞΣ 60 μm μόνο στις γωνίες 

Γ. στις διεπιφάνειες κοχλιωτών συνδέσεων 

i. Αμμοβολή κατά Sa 3 

ii. Εποξικό primer αλκαλοπυτιτιούχου ψευδαργύρου πάχους ξηράς στρώσης (ΠΞΣ) 40 mμ 

Ανοιγμένα περιλαμβάνονται οι δαπάνες των μελετών και σχεδιασμού της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκα-

ταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωμάτων, η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων, σύμφωνα με 

την μελέτη και τους άλλους όρους δημοπράτησης. 

Ο δομικός χάλυβας επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά  κατηγορία βάσει αναλυτικών εγκεκριμένων Πινάκων. Εάν οι πίνακες 

αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη ελέτη του έργου θα συντάσσονται ε μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλ-

λονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης των δομικών στοιχείων. 

Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις  διαστάσεις των μεταλλι-

κών πλακών, των κοχλιών, των συγκολλήσεων, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη, τα  μερικά βάρη 

και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες, μετά την παραλαβή των δομικών στοιχείων, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και 

την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των ποσοτήτων. 

Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους βάσει ζυγολογίου. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Στις τιμές του άρθρου αυτού τιμολογούνται εργασίες σιδηρουργικών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται: 
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  όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα πισ-

τοποιημένα κατά ΙSΟ 9001), 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, EPDM κλπ), 

  ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής τοποθετημένου στοιχείου σύμφωνα με την μελέτη. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,00 

 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ   

 

 

Α.Τ.: Ζ.18 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β61.33.79.09 Διάφορες κατασκευές από γαλβανισμένη λαμαρίνα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6239  100% 

Διάφορες κατασκευές από γαλβανισμένη λαμαρίνα οιουδήποτε πάχους, σχεδίου, σχήματος επιφανειών και κατασκευών, 

στραντζαρισμένης σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, σε οποιοδήποτε σημείο του έργου, που στερεώνεται με γαλβανισμένες 

ή ορειχάλκινες βίδες, πριτσίνια κλπ. Δηλαδή γαλβανισμένη λαμαρίνα με τη φθορά και τα μικροϋλικά συγκόλησης και στερέ-

ωσης, ικριώματα και εργασία κοπής, μόρφωσης, συγκόλλησης, στερέωσης και γενικά πλήρους κατασκευής σύμφωνα με τα 

σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης, συμπεριλαμβανομένης της αξίας υλικών και εργασίας γιά το 

σφράγισμα των αρμών μεταξύ των τεμαχίων της λαμαρίνας και μεταξύ των λοιπών δομικών στοιχείων επάνω στα οποία στη-

ρίζεται σε μαστίχη σιλικόνης καθώς και το χρωματισμό με ισχυρό αντισκωριακό χρώμα σε δύο στρώσεις όλων των μεταλλι-

κών επιφανειών που θα γίνουν αφανείς. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,40 

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Ζ.19 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β61.33.79.40 Διαμόρφωση βαθμίδων μεταλλικής κλίμακας από φύλλο γαλβανισμένης λαμαρί-

νας "κριθαράκι" πάχους 4 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6301  100% 

Διαμόρφωση βαθμίδων μεταλλικής κλίμακας από φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας "κριθαράκι" πάχους 4 mm. 

Δηλαδή λαμαρίνα, υλικά συνδέσεως και στερεώσεως επί τόπου, τυχόν απαιτούμενα ικριώματα και εργασία πλήρους κατασ-

κευής τοποθετήσεως και στερεώσεως σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης καί τις οδηγίες της επιβλέψεως. 

(1 Kg) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,10 

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

 

 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 121 

Α.Τ.: Ζ.20 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β62.51.79.12 Θύρες μονόφυλλες ή δίφυλλες μεταλλικές, βιομηχανικής προέλευσης, με επένδυ-

ση καπλαμά βαμμένου σε απόχρωση γκρι σκούρο σύμφωνα τα σχέδια της μελέ-

της 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236  100% 

Θύρες μονόφυλλες ή δίφυλλες μεταλλικές, βιομηχανικής προέλευσης, με θυρόφυλλα από δύο φύλλα λαμαρίνας DKP, ελάχισ-

του πάχους 1,5 mm, με πλήρωση από ορυκτοβάμβακα των 50 kg/m3, κάσσα δρομική ή μπατική από στρατζαριστή λαμαρίνα 

DKP πάχους τουλάχιστον 1,5 mm, με ελαστικά παρεμβύσματα, αντισκωριακή προστασία με δύο στρώσεις βερνικοχρώματος 

συνθετικών ρητινών και με επένδυση των φύλλων με καπλαμά βαμμένου σε απόχρωση γκρι σκούρο σύμφωνα τα σχέδια της 

μελέτης. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και η απαιτούμενη εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση, ανάρτηση και 

πλήρη λειτουργία της θύρας σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης συμπεριλαμβανομένου και του 

χρωματισμού. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 212,00 

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ 

 

 

Α.Τ.: Ζ.21 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β64.29.81.22 Ανοξείδωτο κιγκλίδωμα ύψους 0,90 m αποτελούμενο από χειρολισθήρα και ορ-

θοστάτες  Φ50/2 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6428  100% 

Ανοξείδωτο κιγκλίδωμα ύψους 0,90 m αποτελούμενο από χειρολισθήρα και ορθοστάτες Φ50/2 mm, μορφής και διαστάσεων 

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης αποτελούμενο από: 

1. Ορθοστάτες από ανοξείδωτες σωλήνες Φ50/2 mm οι οποίοι τοποθετούνται ανά 0,84 m περίπου. 

2. Χειρολισθήρα διατομής Φ50/2 mm. 

Δηλαδή, υλικά στον τόπο του έργου και εργασία τελειωμένης κατασκευής,τοποθέτησης στερέωσης, σύμφωνα με τα σχέδια 

της μελέτης. 

Tιμή ανά μέτρο (m) κιγκλιδώματος  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 40,00 

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ  

 

Α.Τ.: Ζ.22 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β65.03.79.84 Υαλόθυρα δίφυλλη ανοιγόμενη αλουμινίου με σταθερό φεγγίτη, από διατομές 

(Profile) αλουμινίου με μηχανική θερμοδιακοπή 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6504  100% 

Υαλόθυρα δίφυλλη ανοιγόμενη αλουμινίου με σταθερό φεγγίτη, από διατομές (Profile) αλουμινίου με μηχανική θερμοδιακο-

πή, μορφής και διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τον Πίνακα Κουφωμάτων την τεχνική περιγραφή και την 

ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα αλουμινίου" έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη αεροστεγάνωση - υδατοστεγάνωση και 

θερμοδιακοπή των κουφωμάτων του κτιρίου, σύμφωνα με την μελέτη ΚΕΝΑΚ, με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματά τους, βαμμέ-
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νου με ηλεκτροστατική βαφή, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Τα υα-

λοστάσια θα προέρχονται από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 παραγωγική διαδικασία. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση όλων γενικά των υλικών, απλών ή σύνθετων ή 

έτοιμων στοιχείων κουφωμάτων των μικροϋλικών και των βοηθητικών υλικών, των εξαρτημάτων ασφαλείας, των αντιστοίχων 

μηχανισμών λειτουργίας, των υλικών στερέωσης των υαλοπινάκων (οι υαλοπίνακες δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας 

του παρόντος άρθρου) και σφραγίσεως των μεταξύ των στοιχείων αρμών των κουφωμάτων, καθώς και κάθε υλικό και μικρο-

ϋλικό μη ρητά κατονομαζόμενο αλλά απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση, στερέωση και ανάρτηση 

των υαλοστασίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας. 

Τέλος στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωση και ανάρτησης των υαλοστα-

σίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές των συστημάτων κουφωμά-

των αλουμινίου, τα σχέδια και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στη μελέτη προς πλήρη λειτουργία του κουφώ-

ματος. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):  210,00 

 (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ 

 

Α.Τ.: Ζ.23 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β65.03.79.85 Υαλόθυρα αλουμινίου μονόφυλλη, από διατομές (Profile) αλουμινίου με μηχανική 

θερμοδιακοπή 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502  100% 

Υαλόθυρα αλουμινίου μονόφυλλη, με μηχανική θερμοδιακοπή, από διατομές (Profile) αλουμινίου μορφής και διαστάσεων 

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τον Πίνακα Κουφωμάτων την τεχνική περιγραφή και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα 

αλουμινίου" έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη αεροστεγάνωση - υδατοστεγάνωση και θεροδιακοπή των κουφωμάτων 

του κτιρίου, σύμφωνα με την μελέτη ΚΕΝΑΚ, με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματά τους, βαμμένου με ηλεκτροστατική βαφή, 

χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Τα υαλοστάσια θα προέρχονται από 

πιστοποιημένη κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ ISO 9001 παραγωγική διαδικασία. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η πλήρης τοποθέτηση τυχόν κοιλοδοκών όπου είναι απαραίτητο και η πλήρης επένδυση των κοι-

λοδοκών, με ειδικό προφίλ αλουμινίου. 

Στην τιμή μονάδας επίσης περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση όλων γενικά των υλικών, απλών ή σύνθε-

των ή έτοιμων στοιχείων κουφωμάτων των μικροϋλικών και των βοηθητικών υλικών, των εξαρτημάτων ασφαλείας, των αντισ-

τοίχων μηχανισμών λειτουργίας, των υλικών στερέωσης των υαλοπινάκων (οι υαλοπίνακες δεν περιλαμβάνονται στις τιμές 

μονάδας του παρόντος άρθρου) και σφραγίσεως των μεταξύ των στοιχείων αρμών των κουφωμάτων καθώς και κάθε υλικό 

και μικροϋλικό μη ρητά κατονομαζόμενο αλλά απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση, στερέωση και 

ανάρτηση των υαλοστασίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας. 

Τέλος στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης και ανάρτησης των υαλοστα-

σίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές των συστημάτων κουφωμά-

των αλουμινίου, τα σχέδια και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στη μελέτη προς πλήρη λειτουργία του κουφώ-

ματος. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 255,00 

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 

 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 123 

 

Α.Τ.: Ζ.24 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β65.17.79.196 Υαλοστάσια αλουμινίου, μονόφυλλα ανασυρόμενα, από διατομές (Profile) αλουμι-

νίου με μηχανική θερμοδιακοπή 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6525  100% 

Υαλοστάσια αλουμινίου, μονόφυλλα ανασυρόμενα, από διατομές (Profile) αλουμινίου με μηχανική θερμοδιακοπή, μορφής 

και διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τον Πίνακα Κουφωμάτων την τεχνική περιγραφή και την ΕΤΕΠ 03-08-03-

00 "Κουφώματα αλουμινίου" έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη αεροστεγάνωση – υδατοστεγάνωση και θερμοδιακοπή 

των κουφωμάτων του κτιρίου, σύμφωνα με την μελέτη ΚΕΝΑΚ, με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματά τους, βαμμένου με ηλεκ-

τροστατική βαφή, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Τα υαλοστάσια θα 

προέρχονται από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 παραγωγική διαδικασία. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση όλων γενικά των υλικών, απλών ή σύνθετων ή 

έτοιμων στοιχείων κουφωμάτων των μικροϋλικών και των βοηθητικών υλικών, των εξαρτημάτων ασφαλείας, των αντιστοίχων 

μηχανισμών λειτουργίας, των υλικών στερέωσης των υαλοπινάκων (οι υαλοπίνακες δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας 

του παρόντος άρθρου) και σφραγίσεως των μεταξύ των στοιχείων αρμών των κουφωμάτων, των ράουλων κύλισης κλπ. κα-

θώς και κάθε υλικό και μικροϋλικό μη ρητά κατονομαζόμενο αλλά απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, τοποθέ-

τηση, στερέωση και ανάρτηση των υαλοστασίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας. 

Τέλος στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης και κύλισης των 

υαλοστασίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές των συστημάτων 

κουφωμάτων  αλουμινίου, τα σχέδια και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στη μελέτη προς πλήρη λειτουργία 

του κουφώματος. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):  267,75 

 (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Ζ.25 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β65.17.79.197 Υαλοστάσια αλουμινίου, δίφυλλα ανασυρόμενα, από διατομές (Profile) αλουμινίου 

με μηχανική θερμοδιακοπή 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6525  100% 

Υαλοστάσια αλουμινίου, δίφυλλα ανασυρόμενα, από διατομές (Profile) αλουμινίου με μηχανική θερμοδιακοπή, μορφής και 

διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τον Πίνακα Κουφωμάτων την τεχνική περιγραφή και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 

"Κουφώματα αλουμινίου" έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη αεροστεγάνωση – υδατοστεγάνωση και θερμοδιακοπή των 

κουφωμάτων του κτιρίου, σύμφωνα με την μελέτη ΚΕΝΑΚ, με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματά τους, βαμμένου με ηλεκτροστα-

τική βαφή, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Τα υαλοστάσια θα προέρ-

χονται από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 παραγωγική διαδικασία. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση όλων γενικά των υλικών, απλών ή σύνθετων ή 

έτοιμων στοιχείων κουφωμάτων των μικροϋλικών και των βοηθητικών υλικών, των εξαρτημάτων ασφαλείας, των αντιστοίχων 

μηχανισμών λειτουργίας, των υλικών στερέωσης των υαλοπινάκων (οι υαλοπίνακες δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας 

του παρόντος άρθρου) και σφραγίσεως των μεταξύ των στοιχείων αρμών των κουφωμάτων, των ράουλων κύλισης κλπ. κα-

θώς και κάθε υλικό και μικροϋλικό μη ρητά κατονομαζόμενο αλλά απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, τοποθέ-

τηση, στερέωση και ανάρτηση των υαλοστασίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας. 

Τέλος στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης και κύλισης των 

υαλοστασίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές των συστημάτων 
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κουφωμάτων  αλουμινίου, τα σχέδια και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στη μελέτη προς πλήρη λειτουργία 

του κουφώματος. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):  240,00 

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ  

 

Α.Τ.: Ζ.26 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β65.17.79.198 Υαλοστασία αλουμινίου σταθερά,  από διατομές (Profile) αλουμινίου με μηχανική 

θερμοδιακοπή 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6520  100% 

Υαλοστασία αλουμινίου σταθερά από διατομές (Profile) αλουμινίου με μηχανική θερμοδιακοπή, μορφής και διαστάσεων 

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τον Πίνακα Κουφωμάτων την τεχνική περιγραφή και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα 

αλουμινίου" έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη αεροστεγάνωση - υδατοστεγάνωση και θεροδιακοπή των κουφωμάτων 

του κτιρίου, σύμφωνα με την μελέτη ΚΕΝΑΚ, με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματά τους, βαμμένου με ηλεκτροστατική βαφή, 

χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Τα υαλοστάσια θα προέρχονται από 

πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 παραγωγική διαδικασία. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η πλήρης τοποθέτηση τυχόν κοιλοδοκών όπου είναι απαραίτητο και η πλήρης επένδυση των κοι-

λοδοκών, με ειδικό προφίλ αλουμινίου. 

Στην τιμή μονάδας επίσης περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση όλων γενικά των υλικών, απλών ή σύνθε-

των ή έτοιμων στοιχείων κουφωμάτων των μικροϋλικών και των βοηθητικών υλικών, των εξαρτημάτων ασφαλείας, των αντισ-

τοίχων μηχανισμών λειτουργίας, των υλικών στερέωσης των υαλοπινάκων (οι υαλοπίνακες δεν περιλαμβάνονται στις τιμές 

μονάδας του παρόντος άρθρου) και σφραγίσεως των μεταξύ των στοιχείων αρμών των κουφωμάτων καθώς και κάθε υλικό 

και μικροϋλικό μη ρητά κατονομαζόμενο αλλά απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση 

των υαλοστασίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας. 

Τέλος στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης των υαλοστασίων σε πλή-

ρη τάξη λειτουργίας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές των συστημάτων κουφωμάτων αλουμι-

νίου, τα σχέδια και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στη μελέτη προς πλήρη λειτουργία του κουφώματος. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 230,00 

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Ζ.27 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β65.19.79.01 Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα πτυσσόμενα, από διατομές 

(Profile) αλουμινίου με μηχανική θερμοδιακοπή 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530  100% 

Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα πτυσσόμενα, από διατομές (Profile) αλουμινίου με μηχανική θερμοδιακοπή, 

μορφής και διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τον Πίνακα Κουφωμάτων την τεχνική περιγραφή και την ΕΤΕΠ 

03-08-03-00 "Κουφώματα αλουμινίου" έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη αεροστεγάνωση - υδατοστεγάνωση και θερο-

διακοπή των κουφωμάτων του κτιρίου, σύμφωνα με την μελέτη ΚΕΝΑΚ, με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματά τους, βαμμένου με 

ηλεκτροστατική βαφή, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Τα υαλοστάσια 

α προέρχονται από πιστοποιημένη κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ ISO 9001 παραγωγική διαδικασία. 
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Στην τιμή περιλαμβάνονται η πλήρης τοποθέτηση τυχόν κοιλοδοκών όπου είναι απαραίτητο και η πλήρης επένδυση των κοι-

λοδοκών, με ειδικό προφίλ αλουμινίου. 

Στην τιμή μονάδας επίσης περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση όλων γενικά των υλικών, απλών ή σύνθε-

των ή έτοιμων στοιχείων κουφωμάτων των μικροϋλικών και των βοηθητικών υλικών, των εξαρτημάτων ασφαλείας, των αντισ-

τοίχων μηχανισμών λειτουργίας, των υλικών στερέωσης των υαλοπινάκων (οι υαλοπίνακες δεν περιλαμβάνονται στις τιμές 

μονάδας του παρόντος άρθρου) και σφραγίσεως των μεταξύ των στοιχείων αρμών των κουφωμάτων καθώς και κάθε υλικό 

και μικροϋλικό μη ρητά κατονομαζόμενο αλλά απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση, στερέωση και 

ανάρτηση των υαλοστασίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας. 

Τέλος στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης και ανάρτησης των υαλοστα-

σίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές των συστημάτων κουφωμά-

των αλουμινίου, τα σχέδια και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στη μελέτη προς πλήρη λειτουργία του κουφώ-

ματος. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):  170,00 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  

 

 

Α.Τ.: Ζ..28 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β56.26.79.36 Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων ανακλινόμενων καθισμάτων αμφιθεάτρου με 

μπράτσα ενδεικτικής σειρά Unit τύπου Space Wood της εταιρείας ANACO ή παρο-

μοίου, με αναδιπλούμενο αναλόγιο 

                                             Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1  100% 

Προμήθεια και τοποθέτηση ξυλινων ανακλινόμενων καθισμάτων αμφιθεάτρου με μπράτσα ενδεικτικής σειράς Unit τύπου 

Space Wood της εταιρείας ANACO ή παρομοίου, με αναδιπλούμενο αναλόγιο, κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγρα-

φές του υλικού, την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης. 

Στην τιμή ενός τεμ περιλαμβάνεται η προμήθεια του καθίσματος , η προσκόμηση και μεταφορά οτυ, καθώς και η εργασία 

τοποθετήσεως στον χώρο που θα υποδειχθεί για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανα τεμάχιο (τεμ), πλήρως τοποθετημένου καθίσματος 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):  220,00 

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ 
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ΟΜΑΔΑ Η : ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

 

Α.Τ.: Η.01 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\72.11 Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211  100% 

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών". 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος γαλβανισμένου και τσιμεντο-

κονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με σύρ-

μα καθώς και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 20,00 

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ   

 

Α.Τ.: Η.02 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\76.27.03 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού 

πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 

mm) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2  100% 

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  Πλή-

ρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. 

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους: 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 75,00 

(Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 

 

Α.Τ.: Η.03 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\77.10 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό 

υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7725  100% 

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις 

μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,50 
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(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Η.04 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\77.30 Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735  100% 

Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων, με βάση τις διαλυτές στο νέφτι και το λευκό οινόπνευμα ακρυλικές ρητίνες, σύμφω-

να με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 

Προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο και δεύτερη στρώση (υλικά και εργασία). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,00 

(Ολογράφως) : ΔΥΟ   

 

Α.Τ.: Η.05 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\77.71.02 Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη 

ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7771  100% 

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανε-

ιών". 

Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα, διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή 

υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 

Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 12,00 

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Η.06 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\77.80.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  

ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών 

με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής 

βάσεως 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1  100% 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής 

βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρω-

ματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί 

τόπου, ικριώματα και εργασία. 

Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,00 
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(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ 

 

Α.Τ.: Η.07 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\77.81.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής 

διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατου-

λάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή 

πολυβινυλικής βάσεως. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1  100% 

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή 

βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δυο διαστρώσεις σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισ-

μοί επιφανειών σκυροδέματος", 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 

Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυ-

ρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις. 

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,ικριώματα και εργασία. 

Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):  12,00 

(Ολογράφως) : ΔΩΔΕΚΑ 

 

Α.Τ.: Η.08 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\77.84.01 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής 

ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυ-

ψοσανίδας 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1  100% 

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 ακρυλι-

κής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία. 

Χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,00 

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ 

 

Α.Τ.: Η.09 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\77.84.02 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής 

ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσα-

νίδας 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1  100% 
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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 ακρυλι-

κής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία. 

Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 11,00 

(Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ 

 

Α.Τ.: Η.10 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\78.05.01 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809  100% 

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 τιμο-

λογείται ιδιαιτέρως). 

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου μικρότερου από 0.72 m2, οι τιμές των 

άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13. 

Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 11,60 

 (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Η.11 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\78.05.04 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809  100% 

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 τιμο-

λογείται ιδιαιτέρως). 

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμές των 

άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13. 

Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 13,80 

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ.: Η.12 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\78.10.02 Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809  100% 

Τσιμεντοσανίδες, επίπεδες, 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. 

Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 28,00 

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ 

 

Α.Τ.: Η.13 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\78.34 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809  100% 

Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιμες κοινές ή ανθυγρές ή πυράντοχες λείες γυψο-

σανίδες πάχους 12,5 mm, οποιωνδήποτε δαστάσεων σε κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε 

ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με 

γυψοσανίδες". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και ορι-

ζοντίωσης της ψευδοροφής. 

β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από 

ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος 

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

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής.  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 20,00 

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ   

 

Α.Τ.: Η.14 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\79.02 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902  100% 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό ελαστομερές γαλάκτωμα, εκτελούμενη επί οποιασδήποτε επιφανείας με 

ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις 

σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
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ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,00 

(Ολογράφως) : ΔΥΟ   

 

 

 

Α.Τ.: Η.15 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\79.11.02 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυ-

λένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912  100% 

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01 "Στεγανοποίηση δωμάτων και στε-

γών 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. 

Μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες. 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 12,00 

(Ολογράφως) : ΔΩΔΕΚΑ 

 

Α.Τ.: Η.16 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\79.45 Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης 

πάχους 50 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934  100% 

Θερμομόνωση οροφών και δάπεδων με πλάκες μονωτικού υλικού, με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης, χωρίς στερέωση 

αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώ-

σεις δωμάτων". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 12,50 

(Ολογράφως) : ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Η.17 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\79.46 Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυσ-

τερίνη πάχους 50 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934  100% 

Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών, με κλίσεις μικρότερες από 40%, οποιασδήποτε διάταξης, με πλάκες από αφρώδη εξη-

λασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm, με επικόλληση αυτών με θερμή άσφαλτο. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κα-

τασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 13,00 
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(Ολογράφως) : ΔΕΚΑΤΡΙΑ 

 

Α.Τ.: Η.18 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\79.55 Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934  100% 

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 (Αριθμητικά) : 12,50 

(Ολογράφως) : ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Η.19 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β76.27.79.11 Πλήρης κατασκευή ανεμοφράκτη εισόδου, μορφής και διαστάσεων σύμφωνα με 

τα σχέδια της μελέτης αποτελούμενος από σταθερά τμήματα και μία (1) δίφυλλη 

υαλόθυρα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7627.2  100% 

Πλήρης κατασκευή ανεμοφράκτη εισόδου, μορφής και διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης αποτελούμενος από 

σταθερά τμήματα και μία (1) δίφυλλη υαλόθυρα. 

Η κατασκευή του ανεμοφράκτη αποτελείται από κάθετες και οριζόντιες κολώνες στιςοποίες θα προσαρμόζεται ειδικής ποιό-

τητος θερμομονωτικό υλικό για την αποφυγή θερμογέφυρας. 

Σε αυτά τα στοιχεία θα προσαρμόζονται μέσω ειδικών πύρων τα πλαίσια των προφίλ συγκράτησης των κρυστάλλων, τα 

οποία θα σφραγίζουν ερμητικά με τις κολώνες σε 3 σημεία μέσω ειδικών παρεμβυσμάτων από σκληρό καουτσούκ EPDM, 

προσαρμοζομένων σε ειδικές προς τούτο υποδοχές των προφίλ. 

Τα κρύσταλλα θα τοποθετούνται στα πλαίσια προ της τοποθέτησης των τελευταίων, στο εργοστάσιο. Θα σφηνώνονται στην 

ειδική προς τούτο υποδοχή και θα σφραγίζονται μεμέθοδο βουλκανισμού. Η τελική σφράγιση κατά της ανεμοπίεσης, αλλά 

και η πρωτογενής για την ανάσχεση του νερού θα γίνεται με δύο ελαστικά πτερύγια στην σκοτία μεταξύ των προφίλ. 

Δηλαδή υλικά και μικροϋλικα και εργασία πλήρους κατασκευής του ανεμοφράκτη για παράδοση σε λειτουργία σύμφωνα με 

την μελέτη. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 500,00 

 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 

 

Α.Τ.: Η.20 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β77.55.79.01 Ηλεκτροστατική βαφή μεταλλικών επιφανειών 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755  100% 

Ηλεκτροστατική βαφή μεταλλικών επιφανειών με υπερανθεκτικά χρώματα πούδρας, πιστοποιημένα κατά Qualicoat Class 2, 

ενδ. τύπου (σειράς) Interpon D2525 ή ισοδυνάμου, σε αποχρώσεις σύμφωνα με τη μελέτη, σε ελάχιστο πάχος υμένα 70 

microns, με την απαιτούμενη προεργασία και τα αντίστοιχα υλικά (primer, finishκλπ), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευ-

αστή των υλικών βαφής. Πλήρως περαιωμένη εργασία σύμφωνα με τη μελέτη. 
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Για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής προστασίας των βαμμένων αντικειμένων από τη διάβρωση, προτείνονται εναλλακτικά 

οι εξής δύο μέθοδοι προεργασίας: 

Αμμοβολή (σύμφωνα με το Σουηδικό πρότυπο Sa 2.5) + Βαφή με POLYZINC 790 + Βαφή με ελικό στρώμα πούδρας της επι-

θυμητής απόχρωσης (Interpon D2525, Mars 2525 Sable, YX355F). 

Εναλλακτικά Απολίπανση - φωσφάτωση και ξέπλυμα με απιονισμένο νερό ήπαθητικοποίηση + βαφή με POLYZINC 790 + 

βαφή με τελικό στρώμα πούδρας τηςεπιθυμητής απόχρωσης (Interpon D2525, Mars 2525 Sable, YX355F). 

Το προτεινόμενο πάχος των φιλμ του ασταριού (PZ790) και του τελικού χρώματος πούδρας είναι: 

- του ασταριού: 7010 μm 

- του τελικού χρώματος: 60-80 μm  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής ηλεκτροστατικά βαμμένης επιφάνειας 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,80  

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Η.21 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β77.74.90.01 Επισκευή υφιστάμενων μεταλλικών φουρουσιών 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7774  100% 

Επισκευή υφιστάμενων μεταλλικών φουρουσιών, με τρίψιμο για την απομάκρυνση της σκουριάς, με κάψιμο, επαναφορά 

τυχόν παραμορφώσεων των λαμών που δημιουργούν τους έλικες, περασμένα με ηλεκτροστατική βαφή (αποτιμάται σε άλλο 

άρθρο του παρόντος τιμολογίου). 

Δηλαδή υλικά προετοιμασίας, επισκευή μορφών, διατρήσεις και εργασία καθαρισμού με σμυριδόπανα της σκουριάς. 

Τιμή ανά ένα τεμάχιο (1τεμ) έτοιμου προς τοποθέτηση φουρουσιού  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 120,00 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ 

 

Α.Τ.: Η.22 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β77.74.99.01 Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών, με ριπολίνη 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7774  100% 

Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών (κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, κλπ) με βερνικόχρωμα ριπολίνης από συνθετικές ρητί-

νες χωρίς σπατουλάρισμα. Απόξεση και καθαρισμός των επιφανειών με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση ελαιοχρώμα-

τος μινίου και δύο στρώσεις βερνικοχρώματος. 

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 9,45 

(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ.: Η.23 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β78.31.73.02 Ηχοαπορροφητική ψευδοροφή από διάτρητη γυψοσανίδα ενδεικτικού τύπου 

Knauf-D127 αφανούς συστήματος ανάρτησης,  με επένδυση μαύρου υαλοϋφάσμα-

τος στην πίσω όψη, συμπεριλαμβανομένου και του μεταλλικού σκελετού ανάρτη-

σης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809  100% 

Ηχοαπορροφητική ψευδοροφή από διάτρητη γυψοσανίδα ενδεικτικού τύπου Knauf-D127 αφανούς συστήματος ανάρτησης 

με μονή διάτρητη γυψοσανίδα τύπου Knauf 8/18R ή παρομοίου με κανονική στρογγυλή ή τετράγωνη διάτρηση, πάχους 

12,5mm κατά DIN 8180, με επένδυση μαύρου υαλοϋφάσματος στην πίσω όψη, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, σύμ-

φωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις υποδείξεις της επιβλέψεως. 

Η ψευδοροφή αποτελείται από μεταλλικό σκελετό κατά DIN 18181 (πάνω) από οριζόντιες γαλβανισμένες διατομές (κύριοι 

οδηγοί) σε σχήμα Π τύπου Knauf-CD:60x27x0,6mm ή παρομοίου. Οι διατομές κατανέμονται σε αποστάσεις 1000 mm και 

κρέμονται από την οροφή με άκαμπτες αναρτήσεις τύπου Nonius ή παρομοίου που τοποθετούνται κάθε 750 mm για φορτίο 

οροφής έως 15 kg/m2 και στερεώνονται από την πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος με μεταλλικά εκτονούμενα βίσματα. Οι 

άκαμπτες αναρτήσεις βιδώνονται στους κύριους οδηγούς. Δευτερεύοντες οδηγοί όμοιους με τους προηγούμενους τοποθετο-

ύνται κάθετα προς τις διατομές του βασικού σκελετού, κατανέμονται σε αποστάσεις των 333 mm και συνοδεύονται με τις 

παραπάνω διατομές του βασικού σκελετού με συνδετήρες Π. 

Δηλαδή υλικά και μικροϋλικά γενικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής στην οποία περιλαμβάνεται και 

η προσαρμογή τυχόν φωτιστικών σωμάτων ή στοιχείων κλιματισμού ,η σφράγιση και η κάλυψη των αρμών μεταξύ των γυ-

ψοσανίδων ώστε να είναι  έτοιμες προς βαφή.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 43,60 

 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Η.24 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β79.12.89.02 Επεμβάσεις Ι.Ο.Π. με ανθρακουφάσματα ενδεικτικού τύπου Sika Wrap 300C ή πα-

ρομοίου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912  100% 

Ενίσχυση στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα, με επικόλληση εύκαμπτων υφασμάτων ινών άνθρακα βάρους 304 g/m2 10 

g/m2 (μόνο για τις ίνες άνθρακα), όπως προβλέπει η μελέτη (πλήθος στρώσεων, αγκύρια-θυσάνους , λεπτομέρειες εφαρμο-

γής), που περιλαμβάνει: 

Α. Την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφάνειας: με τρίψιμο και λείανση με απλά μηχανικά μέσα (π.χ. σβουράκι) χωρίς να 

τραυματισθεί το φέρον στοιχείο, αμμοβολή για τις σύνθετες περιπτώσεις, και εκτόξευση πεπιεσμένου αέρα, μέχρι της επί-

τευξης πλήρους καθαρισμού από τις ξένες ύλες (εφόσον απαιτείται και υδροβολή), και της επιπεδοποίησης (μερικής ή ολι-

κής) της επιφάνειας εφαρμογής. 

Την αποκατάσταση της βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση του οπλισμού σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 14-

01-04-00. 

Απότμηση των ακμών και δημιουργία καμπύλης με ακτίνα r = 2,5cm. Η καμπύλη θα δημιουργηθεί είτε με τρίψιμο της επιφά-

νειας είτε με επισκευαστικό κονίαμα κατάλληλο για το συγκεκριμένο πάχος εφαρμογής και ελάχιστης θλιπτικής αντοχής 40 

MPa. Σημειώνεται ότι οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι επίπεδες (max αποκλίσεις 5mm στα 2m). Πριν από την εφαρ-



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 135 

μογή του prime coat, η επιφάνεια θα πρέπει να είναι εντελώς στεγνή και καθαρή από σκόνες και υπολείμματα. Ίσως απαιτη-

θεί καθάρισμα της επιφάνειας του σκυροδέματος με βρεγμένο πανί και μετά αναμονή για να στεγνώσει. 

Β. Την εφαρμογή στρώσης εποξειδικής ρητίνης με ρολό για την δημιουργία κολλώδους επιφάνειας (prime coat). 

Γ. Την, λόγω αναπόφευκτων μικρών ανωμαλιών ή κοιλοτήτων που παρουσιάζονται στην επιφάνεια, εφαρμογή στρώσης 

εποξειδικής ρητίνης σε κατάλληλο ιξώδες, με σπάτουλα ή με το χέρι με σκοπό την εξομάλυνση της επιφάνειας και την πιο 

εύκολη επικόλληση του υφάσματος. Η εποξειδική ρητίνη κατάλληλου ιξώδους παρασκευάζεται με ανάμιξη της ρητίνης με 

ειδικό υλικό ρυθμίσεως του ιξώδους της το οποίο ανήκει υποχρεωτικά στο ίδιο σύστημα σύνθετων υλικών. Ο τύπος του ει-

δικού υλικού ρυθμίσεως του ιξώδους και οι αναλογίες ανάμιξης δίδονται από την παρασκευάστρια εταιρεία. 

Δ. Τον εμποτισμό του υφάσματος με ρολό ή ειδικό μηχάνημα εμποτισμού (saturator) με κατάλληλη εποξειδική ρητίνη και την 

τοποθέτηση με περιτύλιξη του εμποτισμένου υφάσματος σύνθετων ινών (ύφασμα ινών άνθρακα), βάρους 304 g/m2 10 

g/m2 (μόνο για τις ίνες άνθρακα), στην επιφάνεια εφαρμογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, τους κανονισμο-

ύς, την μελέτη, και τις κατασκευαστικές υποδείξεις της εταιρείας που στηρίζει τεχνολογικά το υλικό. Κατά την εφαρμογή, θα 

πρέπει να υπάρχει όσο το δυνατό μεγαλύτερη ευθυγράμμιση των ινών ασκώντας δύναμη τάνυσης του υφάσματος κατά την 

επικόλλησή του. Μετά την εφαρμογή δεν θα πρέπει να υπάρχουν θύλακες εγκλωβισμένου αέρα στο εσωτερικό του υφάσ-

ματος. 

Κατά την εφαρμογή της τελικής στρώσης IOΠ προβλέπεται διαμόρφωση αδρής επιφάνειας με επίπαση χαλαζιακής άμμου. 

Εργασίες εφαρμογής σύνθετων υλικών δεν θα πρέπει να εκτελούνται σε χώρους όπου υπάρχει σκόνη στην ατμόσφαιρα ή 

όταν οι θερμοκρασίες της ατμόσφαιρας και του υποστρώματος είναι εκτός των επιτρεπόμενων ορίων (4-38°C). 

Όλα τα παραπάνω προϊόντα θα πρέπει να είναι της ίδιας εταιρείας ώστε να βεβαιώνεται συμβατότητα μεταξύ τους.  

Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά, σύμφωνα με την μελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς και τις κατευθυν-

τήριες οδηγίες της Υπηρεσίας και του προμηθευτή. 

Τιμή ανά (1 m2 πλήρως τοποθετημένου συνθετικού υλικού - υφάσματος) σύμφωνα με την μελέτη. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 186,95 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Η.25 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β79.12.89.03 Επεμβάσεις Ι.Ο.Π. με υαλοοϋφάσματα βάρους/m2 >= 930 g/m2 ± 20 g/m2 (αποκλε-

ιστικά των ινών υάλου) τύπου SikaWrap ή ανάλογου, σύμφωνα με τις προδιαγρα-

φές της μελέτης και με την αποκατάσταση βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφει-

λόμενης σε διάβρωση του οπλισμού 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912  100% 

Ενίσχυση στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα, με επικόλληση εύκαμπτων υφασμάτων ινών υάλου βάρους 930 g/m2 + 20 

g/m2 (αποκλειστικά των ινών υάλου), όπως προβλέπει η μελέτη (πλήθος στρώσεων, αγκύρια-θυσάνους , λεπτομέρειες ε-

φαρμογής), που περιλαμβάνει: 

Α. Την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφάνειας: με τρίψιμο και λείανση με απλά μηχανικά μέσα (π.χ. σβουράκι) χωρίς να 

τραυματισθεί το φέρον στοιχείο, αμμοβολή για τις σύνθετες περιπτώσεις, και εκτόξευση πεπιεσμένου αέρα, μέχρι της επί-

τευξης πλήρους καθαρισμού από τις ξένες ύλες (εφόσον απαιτείται και υδροβολή), και της επιπεδοποίησης (μερικής ή ολι-

κής) της επιφάνειας εφαρμογής. 

Την αποκατάσταση της βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση του οπλισμού σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 14-

01-04-00. 

Απότμηση των ακμών και δημιουργία καμπύλης με ακτίνα r = 2,5 cm. Η καμπύλη θα δημιουργηθεί είτε με τρίψιμο της επιφά-

νειας είτε με επισκευαστικό κονίαμα κατάλληλο για το συγκεκριμένο πάχος εφαρμογής και ελάχιστης θλιπτικής αντοχής 40 



 

 σελ. 136                                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

MPa. Σημειώνεται ότι οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι επίπεδες (max αποκλίσεις 5 mm στα 2 m). Πριν από την ε-

φαρμογή του prime coat, η επιφάνεια θα πρέπει να είναι εντελώς στεγνή και καθαρή από σκόνες και υπολείμματα. Ίσως α-

παιτηθεί καθάρισμα της επιφάνειας του σκυροδέματος με βρεγμένο πανί και μετά αναμονή για να στεγνώσει. 

Β. Την εφαρμογή στρώσης εποξειδικής ρητίνης με ρολό για την δημιουργία κολλώδους επιφάνειας (prime coat). 

Γ. Την, λόγω αναπόφευκτων μικρών ανωμαλιών ή κοιλοτήτων που παρουσιάζονται στην επιφάνεια, εφαρμογή στρώσης 

εποξειδικής ρητίνης σε κατάλληλο ιξώδες, με σπάτουλα ή με το χέρι με σκοπό την εξομάλυνση της επιφάνειας και την πιο 

εύκολη επικόλληση του υφάσματος. Η εποξειδική ρητίνη κατάλληλου ιξώδους παρασκευάζεται με ανάμιξη της ρητίνης με 

ειδικό υλικό ρυθμίσεως του ιξώδους της το οποίο ανήκει υποχρεωτικά στο ίδιο σύστημα σύνθετων υλικών. Ο τύπος του ει-

δικού υλικού ρυθμίσεως του ιξώδους και οι αναλογίες ανάμιξης δίδονται από την παρασκευάστρια εταιρεία. 

Δ. Τον εμποτισμό του υφάσματος με ρολό ή ειδικό μηχάνημα εμποτισμού (saturator) με κατάλληλη εποξειδική ρητίνη, και την 

τοποθέτηση με περιτύλιξη του εμποτισμένου υφάσματος σύνθετων ινών (ύφασμα ινών υάλου), βάρους 930 g/m2 - 20 g/m2 

(αποκλειστικά των ινών υάλου), στην επιφάνεια εφαρμογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, τους κανονισμούς, 

την μελέτη, και τις κατασκευαστικές υποδείξεις της εταιρείας που στηρίζει τεχνολογικά το υλικό. Κατά την εφαρμογή, θα 

πρέπει να υπάρχει όσο το δυνατό μεγαλύτερη ευθυγράμμιση των ινών ασκώντας δύναμη τάνυσης του υφάσματος κατά την 

επικόλλησή του. Μετά την εφαρμογή δεν θα πρέπει να υπάρχουν θύλακες εγκλωβισμένου αέρα στο εσωτερικό του υφάσ-

ματος. 

Κατά την εφαρμογή της τελικής στρώσης IOΠ προβλέπεται διαμόρφωση αδρής επιφάνειας με επίπαση χαλαζιακής άμμου. 

Εργασίες εφαρμογής σύνθετων υλικών δεν θα πρέπει να εκτελούνται σε χώρους όπου υπάρχει σκόνη στην ατμόσφαιρα ή 

όταν οι θερμοκρασίες της ατμόσφαιρας και του υποστρώματος είναι εκτός των επιτρεπόμενων ορίων (4-38°C). 

Όλα τα παραπάνω προϊόντα θα πρέπει να είναι της ίδιας εταιρείας ώστε να βεβαιώνεται συμβατότητα μεταξύ τους. 

Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά, σύμφωνα με την μελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς και τις κατευθυν-

τήριες οδηγίες της Υπηρεσίας και του προμηθευτή. 

Τιμή ανά (1m2 πλήρως τοποθετημένου συνθετικού υλικού - υφάσματος) σύμφωνα με την μελέτη. 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 136,85 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Η.26 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β79.15.79.37 Ειδικός οπλισμός ενισχύσεων από ινοπλέγματα  υάλου ανόργανης μήτρας Ι.Α.Μ. 

(με ελάχιστο βάρος ινών πλέγματος w.p.m2.=350) με συμβατό κονίαμα και την 

προετοιμασία της επιφάνειας (αρμολόγημα, κλπ) σε επιφάνειες που έχουν αρμο-

λογηθεί επιμελώς 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912  100% 

Ενίσχυση τοιχοποιίας, με επικόλληση ινοπλεγμάτων υάλου, τύπου συστήματος SikaWrap-350 G Grid της Sika, όπως προβ-

λέπει η μελέτη (πλήθος στρώσεων, αγκύρια, λεπτομέρειες εφαρμογής) και σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 14-02-07-00 (& τις ανάλο-

γες διεθνείς συστάσεις πχ ACI 549.4R-13), που περιλαμβάνει: 

Α. Την προετοιμασία της επιφάνειας και την απότμηση των ακμών και δημιουργία καμπύλης με ακτίνα r = 2,5cm. Η καμπύλη 

θα δημιουργηθεί είτε με τρίψιμο της επιφάνειας είτε με επισκευαστικό κονίαμα κατάλληλο για το συγκεκριμένο πάχος ε-

φαρμογής. Πριν από την εφαρμογή της πρώτης στρώσης κονιάματος, η επιφάνεια θα πρέπει να είναι εντελώς στεγνή και 

καθαρή από σκόνες και υπολείμματα. Ίσως απαιτηθεί καθάρισμα της επιφάνειας με βρεγμένο πανί και μετά αναμονή για 

να στεγνώσει. 

Β. Την εφαρμογή μίας στρώσης ανόργανης μήτρας (κονιάματος) ενδεικτικού τύπου SikaMur-200 M15 ή παρομοίου πάχους 5 

mm. 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 137 

Γ. Την εφαρμογή μίας στρώσης ινοπλέγματος, ενδεικτικού τύπου SikaWrap-350 G Grid ή παρόμοιου (συμμορφούμενου με 

ανάλογο πρότυπο), επί της τελευταίας στρώσης κονιάματος. 

Δ. Την εφαρμογή μίας στρώσης ανόργανης μήτρας (κονιάματος) ενδεικτικού τύπου SikaMur -200 M15 ή παρομοίου, πάχους 

5mm, ασκώντας σωματική πίεση επί του ινοπλέγματος υάλου ώστε να εξασφαλίζεται η αλληλοεμπλοκή του πλέγματος και 

του κονιάματος. 

Ε. Την επανάληψη των σταδίων Δ & Ε ώστε να τοποθετηθούν όλες οι απαιτούμενες κατά την μελέτη στρώσεις Ι.Α.Μ. 

Εργασίες εφαρμογής σύνθετων υλικών δεν θα πρέπει να εκτελούνται σε χώρους όπου υπάρχει σκόνη στην ατμόσφαιρα ή 

όταν οι θερμοκρασίες της ατμόσφαιρας και του υποστρώματος είναι εκτός των επιτρεπομένων ορίων (4-38°C). 

Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά, σύμφωνα με την μελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς και τις κατευθυν-

τήριες οδηγίες της Υπηρεσίας και του προμηθευτή. 

Τιμή ανά  τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένου συνθετικού υλικού - ινοπλέγματος 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):  72,25 

(Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Η.27 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β79.15.79.38 Ειδικός οπλισμός ενισχύσεων από ινοπλέγματα άνθρακα ανόργανης μήτρας 

Ι.Α.Μ. (με ελάχιστο βάρος ινών πλέγματος w.p.m2.=300) με συμβατό κονίαμα και 

την προετοιμασία της επιφάνειας (αρμολόγημα, κλπ) σε επιφάνειες που έχουν 

αρμολογηθεί επιμελώς 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7913  100% 

Ενίσχυση τοιχοποιίας, με επικόλληση ινοπλεγμάτων άνθρακα, τύπου συστήματος Sika Carbodur 300Grid της Sika, όπως 

προβλέπει η μελέτη (πλήθος στρώσεων, αγκύρια, λεπτομέρειες εφαρμογής) και σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 14-02-07-00 (& τις 

ανάλογες διεθνείς συστάσεις πχ ACI 549.4R-13), που περιλαμβάνει: 

Α. Την προετοιμασία της επιφάνειας και την απότμηση των ακμών και δημιουργία καμπύλης με ακτίνα r=2,5cm. Η καμπύλη 

θα δημιουργηθεί είτε με τρίψιμο της επιφάνειας είτε με επισκευαστικό κονίαμα κατάλληλο για το συγκεκριμένο πάχος ε-

φαρμογής. Πριν από την εφαρμογή της πρώτης στρώσης κονιάματος, η επιφάνεια θα πρέπει να είναι εντελώς στεγνή και 

καθαρή από σκόνες και υπολείμματα. Ίσως απαιτηθεί καθάρισμα της επιφάνειας με βρεγμένο πανί και μετά αναμονή για 

να στεγνώσει. 

Β. Την εφαρμογή μίας στρώσης ανόργανης μήτρας (κονιάματος) ενδεικτικού τύπου SikaMur -200 M15 ή παρομοίου πάχους 

5mm. 

Γ. Την εφαρμογή μίας στρώσης ινοπλέγματος, ενδεικτικού τύπου Sika Carbodur 300Grid ή παρόμοιου (συμμορφούμενου με 

ανάλογο πρότυπο), επί της τελευταίας στρώσης κονιάματος. 

Δ. Την εφαρμογή μίας στρώσης ανόργανης μήτρας (κονιάματος) ενδεικτικού τύπου SikaMur -200 M15 ή παρομοίου, πάχους 

5mm, ασκώντας σωματική πίεση επί του ινοπλέγματος υάλου ώστε να εξασφαλίζεται η αλληλοεμπλοκή του πλέγματος και 

του κονιάματος. 

Ε. Την επανάληψη των σταδίων Δ & Ε ώστε να τοποθετηθούν όλες οι απαιτούμενες κατά την μελέτη στρώσεις Ι.Α.Μ. Εργασί-

ες εφαρμογής σύνθετων υλικών δεν θα πρέπει να εκτελούνται σε χώρους όπου υπάρχει σκόνη στην ατμόσφαιρα ή όταν οι 

θερμοκρασίες της ατμόσφαιρας και του υποστρώματος είναι εκτός των επιτρεπομένων ορίων (4-38°C). 

Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά, σύμφωνα με την μελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς και τις κατευθυν-

τήριες οδηγίες της Υπηρεσίας και του προμηθευτή. 

Τιμή ανά  τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένου συνθετικού υλικού - ινοπλέγματος  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 105,30 



 

 σελ. 138                                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Η.28 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β79.32.79.04 Πλήρωση αρμών με γεωαφρό EPS από διογκωμένο πολυστυρένιο 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7932.1  100% 

Πλήρωση αρμών με γεωαφρό EPS από διογκωμένο πολυστυρένιο. 

Δηλαδή υλικά εν γένει επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της 

επίβλεψης, τις προδιαγραφές του υλικού και την τεχνική περιγραφή. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 45,00 

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 

 

Α.Τ.: Η.29 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β79.34.79.09 Θερμοηχομονωτική  μόνωση με πλάκες ξυλόμαλλου με πυρήνα πετροβάμβακα 

ενδεικτικού τύπου TEKTALAN-A2 HS πάχους 10 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934  100% 

Θερμοηχομονωτική μόνωση με πλάκες ξυλόμαλλου με πυρήνα πετροβάμβακα ενδεικτικού τύπου TEKTALAN-A2 HS πάχους 

10 cm. 

Θα αποτελεί μια θερμοηχομονωτική, άκαυστη κατηγορίας Α2, σύνθετη πλάκα, από πυρήνα πετροβάβακα και εκατέρωθεν 

επένδυση ξυλόμαλλου τύπου Heraklith,5/65/5 σύμφωνα ε το πρότυπο ΕΝ 13168 με συντελεστή θερμικής αντίστασης Πετρο-

βάβακας: 0,037 W/m.K και Ξυλόμαλλο: 0,090 W/m.K. 

Οι πλάκες ξυλόμαλλου τύπου Tektalan HS είναι προϊόν με κατηγοριοποίηση αντίδρασης στη φωτιά A2, δεν παράγει φλεγό-

μενα σταγονίδια (d0) και δεν παράγει καπνό στη φωτιά (κατηγορία s1). Οι πλάκες θα στερεωθούν με βύσματα στην πλάκα 

οπλισμένου σκυροδέματος από την κάτω πλευρά σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του προμηθευτή. Οι πλάκες θα τοποθετη-

θούν με επιμέλεια και θα κόβονται με τη χρήση δισκοπρίονου για την τέλεια συναρμογή τους. 

Δηλαδή υλικά εν γένει επί τόπου, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής, όπου προβλέπεται από την μελέτη και σύμ-

φωνα με τα αντίστοιχα σχέδια λεπτομερειών. 

(1 m2 επιφανείας τοποθετημένων πλακών) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 49,50 

 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Η.30 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β79.34.79.10 Θερμοηχομονωτική  μόνωση με πλάκες ξυλόμαλλου με πυρήνα πετροβάμβακα 

ενδεικτικού τύπου TEKTALAN-A2 HS πάχους 5 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934  100% 

Θερμοηχομονωτική μόνωση με πλάκες ξυλόμαλλου με πυρήνα πετροβάμβακα ενδεικτικού τύπου TEKTALAN-A2 HS πάχους 

5 cm. 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 139 

Θα αποτελεί μια θερμοηχομονωτική, άκαυστη κατηγορίας Α2, σύνθετη πλάκα, από πυρήνα πετροβάβακα και εκατέρωθεν 

επένδυση ξυλόμαλλου τύπου Heraklith,5/65/5 σύμφωνα ε το πρότυπο ΕΝ 13168 με συντελεστή θερμικής αντίστασης Πετρο-

βάβακας: 0,037 W/m.K και Ξυλόμαλλο: 0,090 W/m.K. 

Οι πλάκες ξυλόμαλλου τύπου Tektalan HS είναι προϊόν με κατηγοριοποίηση αντίδρασης στη φωτιά A2, δεν παράγει φλεγό-

μενα σταγονίδια (d0) και δεν παράγει καπνό στη φωτιά (κατηγορία s1). Οι πλάκες θα στερεωθούν με βύσματα στην πλάκα 

οπλισμένου σκυροδέματος από την κάτω πλευρά σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του προμηθευτή. Οι πλάκες θα τοποθετη-

θούν με επιμέλεια και θα κόβονται με τη χρήση δισκοπρίονου για την τέλεια συναρμογή τους. 

Δηλαδή υλικά εν γένει επί τόπου, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής, όπου προβλέπεται από την μελέτη και σύμ-

φωνα με τα αντίστοιχα σχέδια λεπτομερειών. 

(1 m2 επιφανείας τοποθετημένων πλακών)  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 29,70 

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Η.31 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β79.45.90.01 Ηχομονωτική - πυράντοχη επίστρωση δαπέδου ενδεικτικού τύπου Knauf Integral 

GIFAfloor ή ισοδυνάμου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934  100% 

Ηχομονωτική - πυράντοχη επίστρωση δαπέδου ενδεικτικού τύπου Knauf Integral GIFAfloor ή ισοδυνάμου, με εξαιρετική αν-

τοχή και φέρουσα ικανότητα τουλάχιστον 4 kΝ/m2. Οι πλάκες του δαπέδου θα είναι πάχους 28 mm και διαστάσεων 60Χ60 

mm, τύπου FHB 28 της KNAUF ή ισοδυνάμου. Στην επαφή του δαπέδου με τους τοίχους θα τοποθετηθεί διαχωριστική ταινία 

πετροβάμβακα, τύπου integral της knauf ή ισοδυνάμου. Το δάπεδο θα έχει τελικό ύψος 35 mm και θα στηριχθεί σε μεταλλι-

κούς δοκούς τύπου IPE σύμφωνα με τη στατική μελέτη (αποτιμώνται σε άλλα άρθρα του παρόντος τιμολογίου). 

Δηλαδή υλικά, μικρουλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλε-

ψης. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 37,50 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Η.32 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β79.55.79.19 Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 10 cm και βάρους 80 kg/m3 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934  100% 

Θερμομόνωση - ηχομόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ με πλάκες μονωτικού πορώδους απορροφητικού υλικού πάχο-

υς 10 cm, από ορυκτοβάμβακα βάρους 80 kg/m3, με ή χωρίς στερέωση αυτών, ήτοι υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 18,75 

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

 

 

 



 

 σελ. 140                                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

 

 

 

Α.Τ.: Η.33 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β79.55.79.29 Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 10 cm και βάρους 80 

kg/m3, συμπεριλαμβανομένου και του υαλουφάσματος 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934  100% 

Θερμομόνωση - ηχομόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ με πλάκες μονωτικού πορώδους απορροφητικού υλικού πάχο-

υς 10 cm, από ορυκτοβάμβακα βάρους 80 kg/m3, συμπεριλαμβανομένου και του υαλουφάσματος, με ή χωρίς στερέωση 

αυτών, ήτοι υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 22,50 

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
Άρθρον H. 34/ Κωδικός Άρθρου:ΟΙΚ Β\77.67.02/ Κωδικός Αναθ/σης:ΟΙΚ 7767.4 

 

Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2'' 

Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προσ-

τασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών ήτοι απόξεση και καθαρισμός με σμυριδόπανο, μία στρώση 

ελαιοχρώματος μίνιου και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος στο χρώμα της επιλογής της επίβλεψης Διαμέτρου 

από 1 1/4 έως 2'' 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 2,00 

Ολογράφως: Δύο ευρώ 

  

 
Άρθρον H.35/ Κωδικός Άρθρου:ΟΙΚ Β\77.67.03/ Κωδικός Αναθ/σης:ΟΙΚ 7767.6 

 

Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων Διαμέτρου από 2 1/2 έως 3'' 

Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προσ-

τασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών ήτοι απόξεση και καθαρισμός με σμυριδόπανο, μία στρώση 

ελαιοχρώματος μίνιου και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος στο χρώμα της επιλογής της επίβλεψης Διαμέτρου 

από 2 1/2 έως 3'' 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 3,00 

Ολογράφως: Τρία ευρώ 

  

 
Άρθρον H.36/ Κωδικός Άρθρου:ΟΙΚ Β\77.67.04/ Κωδικός Αναθ/σης:ΟΙΚ 7767.8 

 

Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων Διαμέτρου από 4 έως 6'' 

Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προσ-

τασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών ήτοι απόξεση και καθαρισμός με σμυριδόπανο, μία στρώση 

ελαιοχρώματος μίνιου και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος στο χρώμα της επιλογής της επίβλεψης Διαμέτρου 

από 4 έως 6'' 

Τιμή ενός : m 

Αριθμητικά: 4,00 

Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ 

 

 
Άρθρον H. 37/ Κωδικός Άρθρου:ΟΙΚ Β\77.55/ Κωδικός Αναθ/σης:ΟΙΚ 7755 



 

Έργο: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      σελ. 141 

 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών / εμφανών αεραγωγών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών 

ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών / εμφανών αεραγωγών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

03-10-03-00 με μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώμα-

τος επιλογής της επίβλεψης. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 

Τιμή ενός : m2 

Αριθμητικά: 6,00 

Ολογράφως: Έξι ευρώ 
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