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ΣΚΜΟΛΟΓΚΟ  ΜΕΛΕΣΗ  
 

 

1 ΓΕΝΚΚΟΚ ΟΡΟΚ  

Αντικείμενο του παρόντοσ τιμολογίου είναι ο κακοριςμόσ τιμϊν μονάδοσ των εργαςιϊν, που είναι 
απαραίτθτεσ για τθν ζντεχνθ ολοκλιρωςθ του Ζργου, όπωσ προδιαγράφεται ςτα λοιπά Τεφχθ 
Δθμοπράτθςθσ που ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ. 

1.1 Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ πλιρωσ περαιωμζνων 
εργαςιϊν, όπωσ περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίεσ κα εκτελεςτοφν ςτθν περιοχι 
του Ζργου. Οι τιμζσ μονάδοσ περιλαμβάνουν όλεσ τισ δαπάνεσ που αναφζρονται ςτθν περιγραφι 
των εργαςιϊν, κακϊσ και όςεσ απαιτοφνται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν, 
ςφμφωνα και με τα λοιπά Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ. 

Καμιά αξίωςθ ι αμφιςβιτθςθ δεν μπορεί να κεμελιωκεί, ωσ προσ το είδοσ και τθν απόδοςθ των 
μθχανθμάτων, τισ ειδικότθτεσ και τον αρικμό του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και τθν 
δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ ι μι μθχανικϊν μζςων, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτα άρκρα του 
παρόντοσ. 

Σφμφωνα με τα παραπάνω, με τισ τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Τιμολογίου  προκφπτει το 
προχπολογιηόμενο άμεςο κόςτοσ του Ζργου, δθλαδι το ςυνολικό κόςτοσ των επί μζρουσ 
εργαςιϊν ι λειτουργιϊν, οι οποίεσ ςυνκζτουν το φυςικό αντικείμενο του Ζργου. Στισ τιμζσ 
μονάδοσ αυτζσ, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, περιλαμβάνονται τα κάτωκι: 

1.1.1 Κάκε είδουσ επιβάρυνςθ των ενςωματουμζνων υλικϊν από φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, ζξοδα 
εκτελωνιςμοφ, ειδικοφσ φόρουσ κ.λπ., πλθν του Φ.Ρ.Α. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τα 
τζλθ διοδίων των κάκε είδουσ μεταφορικϊν του μζςων.  

1.1.2 Οι δαπάνεσ προμθκείασ των πάςθσ φφςεωσ, ενςωματουμζνων και μθ, κυρίων και βοθκθτικϊν 
υλικϊν, μεταφοράσ τουσ ςτισ κζςεισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, αποκικευςθσ, φφλαξθσ, 
επεξεργαςίασ τουσ (αν απαιτείται) και προςζγγιςισ τουσ, με τισ απαιτοφμενεσ 
φορτοεκφορτϊςεισ, τισ αςφαλίςεισ των μεταφορϊν, τισ ςταλίεσ των μεταφορικϊν μζςων και τισ 
απαιτοφμενεσ πλάγιεσ μεταφορζσ, εκτόσ των ειδικϊν περιπτϊςεων, που θ μεταφορά 
πλθρϊνεται ιδιαιτζρωσ με αντίςτοιχα άρκρα του Τιμολογίου.  

 Ομοίωσ οι δαπάνεσ για τθν φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά (με τθν ςταλία μεταφορικϊν μζςων) 
των πλεοναηόντων ι/και ακατάλλθλων προϊόντων εκςκαφϊν και λοιπϊν υλικϊν, ςε 
κατάλλθλουσ χϊρουσ απόρριψθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των ιςχυόντων Ρεριβαλλοντικϊν Πρων, 
ςφμφωνα με τθν Ε.Σ.Υ. και τουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 
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 Το κόςτοσ υποδοχισ ςε αποδεκτοφσ χϊρουσ, των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και 
κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ), όπωσ αυτά κακορίηονται ςτθν ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1312Β/2010) και εξειδικεφονται με τθν Εγκφκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου 
Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, δεν περιλαμβάνεται ςτισ αντίςτοιχεσ τιμζσ του 
τιμολογίου. 

 Ωσ «κόςτοσ υποδοχισ ςε αποδεκτοφσ χϊρουσ» νοείται το κόςτοσ χριςθσ του ςυγκεκριμζνου 
χϊρου από τθν παράδοςθ των υλικϊν αυτϊν και τθν επζκεινα διαχείριςι τουσ. 

1.1.3 Οι δαπάνεσ μιςκϊν, θμερομιςκίων, υπερωριϊν, υπερεργαςιϊν, αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν (ςτο 
Ι.Κ.Α., ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, ι ςε άλλουσ θμεδαποφσ ι/και αλλοδαποφσ αςφαλιςτικοφσ 
οργανιςμοφσ κλπ.), δϊρων εορτϊν, επιδομάτων που κακορίηονται από τισ ιςχφουςεσ εκάςτοτε 
Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ (αδείασ, οικογενειακοφ, κζςεωσ, ανκυγιεινισ εργαςίασ, 
εξαιρεςίμων αργιϊν κ.λπ.), νυκτερινισ απαςχόλθςθσ (πλθν των ζργων που θ εκτζλεςι τουσ 
προβλζπεται κατά τισ νυκτερινζσ ϊρεσ και τιμολογοφνται ιδιαιτζρωσ) κ.λπ., του πάςθσ φφςεωσ 
προςωπικοφ (εργατοτεχνικοφ όλων των ειδικοτιτων οδθγϊν και χειριςτϊν οχθμάτων και 
μθχανθμάτων, τεχνιτϊν ςυνεργείων, επιςτθμονικοφ προςωπικοφ και των επιςτατϊν με 
εξειδικευμζνο αντικείμενο, θμεδαποφ ι αλλοδαποφ που απαςχολείται για τθν καταςκευι του 
ζργου, επί τόπου ι οπουδιποτε αλλοφ. 

1.1.4 Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ για τθν εγκατάςταςθ, εξοπλιςμό και λειτουργία εργοταξιακοφ 
εργαςτθρίου, εάν προβλζπεται, τθν λιψθ και μεταφορά των δοκιμίων και τθν εκτζλεςθ ελζγχων 
και δοκιμϊν, είτε ςτο εργοταξιακό εργαςτιριο ι ςε κρατικό ι ςε ιδιωτικό τθσ εγκρίςεωσ τθσ 
Υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

1.1.5 Οι δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ μονάδων παραγωγισ προκαταςκευαςμζνων 
ςτοιχείων, εφ’ όςον προβλζπονται από τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, ςυγκροτθμάτων παραγωγισ 
κραυςτϊν υλικϊν (ςπαςτθροτριβείο), ςκυροδζματοσ, αςφαλτομιγμάτων κ.λπ., ςτον εργοταξιακό 
χϊρο ι εκτόσ αυτοφ.  

Στισ δαπάνεσ αυτζσ περιλαμβάνονται: θ εξαςφάλιςθ του απαιτουμζνου χϊρου, θ καταςκευι των 
υποδομϊν, κτιριακϊν και λοιπϊν ζργων των μονάδων, θ εγκατάςταςθ του απαιτουμζνου κατά 
περίπτωςθ εξοπλιςμοφ, οι λειτουργικζσ δαπάνεσ πάςθσ φφςεωσ, οι φορτοεκφορτϊςεισ και 
μεταφορζσ των πρϊτων υλϊν ςτθν μονάδα και των παραγομζνων προϊόντων μζχρι τισ κζςεισ 
ενςωμάτωςισ τουσ ςτο Ζργο, κακϊσ και θ αποςυναρμολόγθςθ των εγκαταςτάςεων μετά το 
πζρασ των εργαςιϊν, θ κακαίρεςθ των υποδομϊν τουσ (βάςεισ, τοιχία κλπ καταςκευζσ από 
ςκυρόδεμα ι οποιοδιποτε άλλο υλικό) και αποκατάςταςθσ του χϊρου ςε βακμό αποδεκτό από 
τθν Υπθρεςία και ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ Ρεριβαλλοντικοφσ όρουσ.  

Οι ωσ άνω όροι για τθν αποξιλωςθ των μονάδων και αποκατάςταςθ των χϊρων ζχουν 
εφαρμογι ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

(α)  Πταν θ εγκατάςταςθ των μονάδων ζχει γίνει ςε χϊρο που ζχει παραχωρθκεί από το 
Δθμόςιο 

(β)  Πταν οι μονάδεσ ζχουν ανεγερκεί μεν ςε χϊρουσ που ζχει εξαςφαλίςει ο Ανάδοχοσ, αλλά 
ζχει δοκεί προςωρινι άδεια εγκατάςταςθσ-λειτουργίασ για τισ ανάγκεσ του 
ςυγκεκριμζνου ζργου. 

1.1.6 Τα πάςθσ φφςεωσ αςφάλιςτρα για το προςωπικό του Ζργου, τισ μεταφορζσ, τα μεταφορικά 
μζςα, τα μθχανιματα ζργων και τισ εγκαταςτάςεισ, 

1.1.7 Οι επιβαρφνςεισ από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν υπό ταυτόχρονθ διεξαγωγι τθσ κυκλοφορίασ 
και τθν λιψθ των απαιτουμζνων προςτατευτικϊν μζτρων, οι δαπάνεσ των μζτρων προςταςίασ 
των όμορων καταςκευϊν των χϊρων εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, τθσ πρόλθψθσ ατυχθμάτων 
εργαηομζνων ι τρίτων, τθσ αποφυγισ βλαβϊν ςε κινθτά ι ακίνθτα πράγματα τρίτων, τθσ 
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αποφυγισ ρφπανςθσ ρεμάτων, ποταμϊν, ακτϊν κ.λπ., κακϊσ και οι δαπάνεσ των μζτρων 
προςταςίασ των ζργων ςε κάκε φάςθ τθσ καταςκευισ τουσ ανεξαρτιτωσ τθσ εποχισ του ζτουσ 
(εκςκαφζσ, κεμελιϊςεισ, ικριϊματα, ςκυροδετιςεισ κ.λπ.) και μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι τουσ.  

1.1.8 Οι δαπάνεσ διεξαγωγισ των ελζγχων ποιότθτοσ και οι δαπάνεσ καταςκευισ των πάςθσ φφςεωσ 
‘’δοκιμαςτικϊν τμθμάτων’’ που προβλζπονται ςτθν Τ.Σ.Υ. και τουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ 
(μετριςεισ, εργαςτθριακοί ζλεγχοι και δοκιμζσ, αξία υλικϊν, χριςθ μθχανθμάτων, εργαςία κ.λπ.) 

1.1.9 Οι δαπάνεσ διάκεςθσ, προςκόμιςθσ και λειτουργίασ του κυρίου και βοθκθτικοφ μθχανικοφ 
εξοπλιςμοφ και μζςων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτοφνται για ςυγκεκριμζνεσ 
εργαςίεσ/λειτουργίεσ του ζργου, ςτο πλαίςιο του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ, ςτισ οποίεσ 
περιλαμβάνονται τα μιςκϊματα, θ μεταφορά επί τόπου, θ ςυναρμολόγθςθ (όταν απαιτείται), θ 
αποκικευςθ, θ φφλαξθ, θ αςφάλιςθ, οι αποδοχζσ οδθγϊν, χειριςτϊν, βοθκϊν και τεχνιτϊν, τα 
καφςιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλϊςιμα, τα ανταλλακτικά, οι επιςκευζσ, οι μετακινιςεισ 
ςτον χϊρο του ζργου, οι θμεραργίεσ για οποιαδιποτε αιτία, οι πάςθσ φφςεωσ ςταλίεσ και 
κακυςτεριςεισ (που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του Κυρίου του Ζργου), θ 
αποςυναρμολόγθςι τουσ (εάν απαιτείται) και θ απομάκρυνςι τουσ από το Ζργο.  

Ρεριλαμβάνονται επίςθσ οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ του εφεδρικοφ εξοπλιςμοφ που διατθρείται 
ςε ετοιμότθτα για τθν αντιμετϊπιςθ βλαβϊν ι για οποιαδιποτε άλλθ αιτία. 

1.1.10 Οι δαπάνεσ προμθκείασ ι παραγωγισ, φορτοεκφόρτωςθσ και μεταφοράσ ςτθ κζςθ 
ενςωμάτωςθσ και τυχόν προςωρινϊν αποκζςεων και επαναφορτϊςεων αδρανϊν υλικϊν 
προζλευςθσ λατομείων, ορυχείων κλπ. πλθν των περιπτϊςεων που ςτα οικεία άρκρα του 
παρόντοσ Τιμολογίου αναφζρεται ρθτά ότι θ μεταφορά πλθρϊνεται ιδιαίτερα (άρκρα που 
επιςθμαίνονται με αςτερίςκο **+).  

  Ρεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ πλφςεωσ, ανάμιξθσ ι εμπλουτιςμοφ των υλικϊν, ϊςτε να 
ανταποκρίνονται ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν Μελζτθ του Ζργου προδιαγραφζσ, λαμβανομζνων 
υπόψθ των ςχετικϊν περιβαλλοντικϊν όρων  

1.1.11 Οι επιβαρφνςεισ από κακυςτεριςεισ, μειωμζνθ απόδοςθ και μετακινιςεισ μθχανθμάτων και 
προςωπικοφ που οφείλονται: 

(α)  ςε εμπόδια ςτο χϊρο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν (αρχαιολογικά ευριματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
κ.λπ.),  

(β)  ςτθν μθ ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν απαλλοτρίωςθσ τμθμάτων του χϊρου εκτζλεςθσ 
των εργαςιϊν (υπό τθν προχπόκεςθ ότι παρζχεται θ δυνατότθτα τμθματικισ εκτζλεςθσ 
των εργαςιϊν),  

(γ)  ςτισ τυχόν ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ αντιμετϊπιςθσ των εμποδίων από τουσ αρμόδιουσ για 
αυτά φορείσ (ΥΡ.ΡΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  ςτθν ενδεχόμενθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν κατά φάςεισ λόγω των ωσ άνω εμποδίων,  

(ε)  ςτθν διενζργεια των απαιτουμζνων μετριςεων, ελζγχων και ερευνϊν (τοπογραφικϊν, 
εργαςτθριακϊν, γεωτεχνικϊν κ.α.), κακϊσ και ςτισ λοιπζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου που 
προβλζπονται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ, είτε τα ωσ άνω αποηθμιϊνονται ιδιαίτερα είτε 
είναι ανθγμζνα ςτο ποςοςτό Γ.Ε.& Ο.Ε. ι ςε άλλα άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου  

(ςτ) ςτθν λιψθ μζτρων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων,  

(η) ςε προςωρινζσ ι μόνιμεσ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του ζργου για 
οποιαδιποτε αιτία (π.χ. εορτζσ, εργαςίεσ ςυντιρθςθσ οδικοφ δικτφου και υποδομϊν, 
βλάβεσ ςε άλλα ζργα, εκτζλεςθ άλλων ζργων κλπ.). 

1.1.12 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν ομαλι και αςφαλι διακίνθςθ πεηϊν και οχθμάτων ςτισ κζςεισ 
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εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, όπωσ ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνεσ προςωρινϊν γεφυρϊςεων ορυγμάτων πλάτουσ ζωσ 3,0 m, για τθν 
αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων, όταν τοφτο κρίνεται απαραίτθτο από 
τθν Υπθρεςία ι τισ αρμόδιεσ Αρχζσ  

(2) Οι δαπάνεσ λιψθσ προςτατευτικϊν μζτρων για τθν απρόςκοπτθ και αςφαλι κυκλοφορία 
πεηϊν και οχθμάτων ςτθν περίμετρο των χϊρων εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, όπου απαιτείται, 
ιτοι για τθν περίφραξθ των ορυγμάτων και γενικά των χϊρων εκτζλεςθσ εργαςιϊν, τθν 
ενθμζρωςθ του κοινοφ, τθν ςιμανςθ και φωτεινι ςθματοδότθςθ του εργοταξιακοφ χϊρου 
(πλθν εκείνθσ που προκφπτει από μελζτθ ςιμανςθσ και τιμολογείται ιδιαιτζρωσ), τθν 
προςωρινι διευκζτθςθ και αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ κλπ. κακϊσ και οι δαπάνεσ για 
τθν απομάκρυνςθ των παραπάνω προςωρινϊν καταςκευϊν και ςιμανςθσ μετά τθν 
περαίωςθ των εργαςιϊν και τθν πλιρθ αποκατάςταςθ τθσ αρχικισ ςιμανςθσ. 

1.1.13 Οι δαπάνεσ των τοπογραφικϊν εργαςιϊν (αποτυπϊςεων, παςςαλϊςεων, αναπαςςαλϊςεων, 
πφκνωςθσ τριγωνομετρικοφ και πολυγωνομετρικοφ δικτφου, εγκατάςταςθσ χωροςτακμικϊν 
αφετθριϊν κ.λπ.) που απαιτοφνται για τθν χάραξθ των επιμζρουσ ςτοιχείων του ζργου, οι 
δαπάνεσ ςφνταξθσ μελετϊν εφαρμογισ (όταν απαιτείται για τθν προςαρμογι των ςτοιχείων τθσ 
οριςτικισ μελζτθσ ςτο ακριβζσ ανάγλυφο του εδάφουσ ι υφιςτάμενεσ καταςκευζσ), 
καταςκευαςτικϊν ςχεδίων και ςχεδίων λεπτομερειϊν, οι δαπάνεσ ανίχνευςθσ και εντοπιςμοφ 
εμποδίων ςτον χϊρο εκτζλεςθσ του ζργου και εκπόνθςθσ μελετϊν αντιμετϊπιςθσ αυτϊν (λ.χ. 
υπάρχοντα κεμζλια, υψθλόσ ορίηοντασ υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ 
*ΟΚΩ+),  

1.1.14 Οι δαπάνεσ αποτφπωςθσ τεχνικϊν ζργων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων που απαντϊνται ςτο χϊρο 
του ζργου, οι δαπάνεσ επαλικευςθσ των ςτοιχείων εδάφουσ με τοπογραφικζσ μεκόδουσ κακϊσ 
και οι δαπάνεσ λιψθσ επιμετρθτικϊν ςτοιχείων κατ’ αντιπαράςταςθ με εκπρόςωπο τθσ 
Υπθρεςίασ και ςφνταξθσ των πάςθσ φφςεωσ επιμετρθτικϊν ςχεδίων, πινάκων και υπολογιςμϊν 
που κα υποβλθκοφν ςτθν Υπθρεςία προσ ζλεγχο. 

 1.1.15 Η δαπάνθ ςφνταξθσ των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 
περιλαμβάνονται ςτθ μελζτθ. 

1.1.16 Οι δαπάνεσ ενθμζρωςθσ των οριηοντιογραφιϊν τθσ μελζτθσ με τα ςτοιχεία των εντοπιηομζνων 
με ερευνθτικζσ τομζσ ι κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν δικτφων Ο.Κ.Ω.  

1.1.17 Οι δαπάνεσ των αντλιςεων (πλθν των αντλιςεων κατά τθν καταςκευι τεχνικϊν εντόσ κοίτθσ 
ποταμϊν ι ςτθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει δυνατότθτα παροχζτευςθσ προσ φυςικό ι τεχνθτό 
αποδζκτθ υδάτων) κακϊσ και των προςωρινϊν διευκετιςεων για τθν αντιμετϊπιςθ των 
επιφανειακϊν, υπογείων και πθγαίων νερϊν ϊςτε να προςτατεφονται τόςο τα καταςκευαηόμενα 
οςο και τα υπάρχοντα ζργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτόσ αν προβλζπεται διαφορετικά 
ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

1.1.18 Οι δαπάνεσ που απορρζουν από δικαιϊματα κατοχυρωμζνων μεκόδων και ευρεςιτεχνιϊν που 
εφαρμόηονται κατά οποιονδιποτε τρόπο για τθν ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

1.1.19 Οι δαπάνεσ διαμόρφωςθσ προςβάςεων, προςπελάςεων και δαπζδων εργαςίασ ςτα διάφορα 
τμιματα του ζργου, και γενικά κάκε βοθκθτικισ καταςκευισ που κα απαιτθκεί ςε οποιοδιποτε 
ςτάδιο των εργαςιϊν, όταν δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ επιμζτρθςθ αυτϊν ςτα ςυμβατικά τεφχθ, 
κακϊσ και οι δαπάνεσ αποξιλωςθσ των προςωρινϊν καταςκευϊν και περιβαλλοντικισ 
αποκατάςταςθσ των χϊρων (προςβάςεων, προςπελάςεων, δαπζδων εργαςίασ κ.λπ.) εκτόσ εάν 
υπάρχει ζγγραφθ αποδοχι τθσ Υπθρεςίασ για τθν διατιρθςι τουσ. 

1.1.20 Οι δαπάνεσ για τθν προςταςία και τθν εξαςφάλιςθ τθσ λειτουργίασ των δικτφων Ο.Κ.Ω. που 
διαςχίηουν εγκάρςια τα ορφγματα ι επθρεάηονται τοπικά από τισ εκτελοφμενεσ εργαςίεσ, Τθν 
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αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν πρόκλθςθ ηθμιϊν και φκορϊν ςτα δίκτυα αυτά κα φζρει, τόςο 
αςτικά όςο και ποινικά και μζχρι περαίωςθσ των εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ του Ζργου. 

1.1.21 Οι δαπάνεσ πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ κάκε είδουσ ηθμιάσ κακϊσ και οι αποηθμιϊςεισ για 
κάκε είδουσ βλάβθ ι μθ ςυνικθ φκορά επί υφιςταμζνων καταςκευϊν κατά τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν ι τθν διακίνθςθ βαρζωσ εξοπλιςμοφ του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικϊν μζςων μεγάλθσ 
χωρθτικότθτασ, ερπυςτριοφόρων μθχανθμάτων κ.λπ.) που οφείλονται ςε μθ τιρθςθ των 
ςυμβατικϊν όρων, των υποδείξεων τθσ Υπθρεςίασ, των ιςχυουςϊν διατάξεων και γενικότερα ςε 
υπαιτιότθτα του Αναδόχου. 

1.1.22 Εφ’ όςον δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι ςτα ςυμβατικά τεφχθ: Οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ 
για τισ εργοταξιακζσ οδοφσ που προκφπτουν από τθ μεκοδολογία καταςκευισ του Αναδόχου και 
απαιτοφνται για τθν αςφαλι διακίνθςθ εξοπλιςμοφ και υλικϊν καταςκευισ του Ζργου (μίςκωςθ 
ι εξαςφάλιςθ δικαιωμάτων διζλευςθσ από ιδιωτικι ζκταςθ, καταςκευι των οδϊν ι βελτίωςθ 
υπαρχουςϊν, ςιμανςθ, ςυντιρθςθ), κακϊσ και οι δαπάνεσ εξαςφάλιςθσ των αναγκαίων χϊρων 
απόκεςθσ των πλεοναηόντων ι ακαταλλιλων προϊόντων εκςκαφϊν (καταβολι τιμιματοσ προσ 
ιδιοκτιτεσ, αν απαιτείται, εξαςφάλιςθ ςχετικϊν αδειϊν, καταςκευι οδϊν προςπζλαςθσ ι 
επζκταςθ ι βελτίωςθ υπαρχουςϊν) και θ τελικι διαμόρφωςθ των χϊρων μετά τθν περαίωςθ 
των εργαςιϊν, ςφμφωνα με τουσ εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ. 

1.1.23 Οι δαπάνεσ των προεργαςιϊν ςτισ παλιζσ ι νζεσ επιφάνειεσ οδοςτρωμάτων για τθν εφαρμογι 
αςφαλτικϊν επιςτρϊςεων επ' αυτϊν, όπωσ π.χ. ςκοφπιςμα, κακαριςμόσ, δθμιουργία οπϊν 
αγκφρωςθσ (πικοφνιςμα), κακϊσ και οι δαπάνεσ μεταφοράσ και απόκεςθσ των προϊόντων που 
παράγονται ωσ αποτζλεςμα των παραπάνω εργαςιϊν. 

1.1.24 Οι δαπάνεσ διάνοιξθσ τομϊν ι οπϊν ςτα τοιχϊματα υφιςταμζνων αγωγϊν, φρεατίων, τεχνικϊν 
ζργων κ.λπ., με οποιαδιποτε μζςα, για τθ ςφνδεςθ νζων ςυμβαλλόντων αγωγϊν, εκτόσ αν 
προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι προσ τοφτο ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

1.1.25 Οι δαπάνεσ των ειδικϊν μελετϊν, που προβλζπεται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ να εκπονθκοφν 
από τον Ανάδοχο χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι, όπωσ μελζτεσ ςφνκεςθσ ςκυροδεμάτων και 
αςφαλτομιγμάτων, μελζτεσ ικριωμάτων κ.λπ. 

1.1.26 Οι δαπάνεσ ζκδοςθσ των απαιτουμζνων αδειϊν εκτζλεςθσ εργαςιϊν από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ, τθν 
Ρολεοδομία και τουσ Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφελείασ, εκτόσ αν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι 
προσ τοφτο ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

1.1.27 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυνεχοφσ και απρόςκοπτθσ λειτουργίασ των 
υπαρχόντων ςτθν περιοχι του Ζργου δικτφων (δίκτυα φδρευςθσ, άρδευςθσ, αποχζτευςθσ και 
αποςτράγγιςθσ, τάφροι, διϊρυγεσ, υδατορζματα κ.λπ.), τα οποία επθρεάηονται από τθν 
εκτζλεςθ των εργαςιϊν, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι ςχετικά ανεπαρκι και ευαίςκθτα ςε δυςμενι μεταχείριςθ, 

(2) κα επιβαρυνκεί υπζρμετρα θ λειτουργικότθτα των δικτφων αν ο Ανάδοχοσ δεν λάβει 
μζτρα για να αποτρζψει τθν είςοδο φερτϊν υλϊν από τισ χωματουργικζσ, κυρίωσ, ι άλλεσ 
εργαςίεσ. 

Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου προςαυξάνονται κατά το ποςοςτό Γενικϊν Εξόδων (Γ.Ε.) και 
Οφζλουσ του Αναδόχου (Ο.Ε.), ςτο οποίο περιλαμβάνονται οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ οι οποίεσ δεν 
μποροφν να κατανεμθκοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ αλλά αφοροφν ςυνολικά το κόςτοσ του ζργου 
όπωσ, κρατιςεισ ι υποχρεϊςεισ αυτοφ, όπωσ δαπάνεσ διοίκθςθσ και επίβλεψθσ του Ζργου, ςιμανςθσ 
εργοταξίων, φόροι, δαςμοί, αςφάλιςτρα, τόκοι κεφαλαίων κίνθςθσ, προμικειεσ εγγυθτικϊν επιςτολϊν, 
ζξοδα λειτουργίασ γραφείων κ.λπ., τα επιςφαλι ζξοδα πάςθσ φφςεωσ κακϊσ και το προςδοκϊμενο 
κζρδοσ από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 
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Το ωσ άνω ποςοςτό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανζρχεται ςε δζκα οκτϊ τοισ εκατό (18%) του προχπολογιςμοφ των 
εργαςιϊν, όπωσ αυτόσ προκφπτει βάςει των τιμϊν του Τιμολογίου Ρροςφοράσ του αναδόχου, ςφμφωνα 
με τισ κείμενεσ διατάξεισ, και διακρίνεται ςε: 

(α)  Στακερά ζξοδα, δθλαδι άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, τα οποία 
περιλαμβάνουν τισ δαπάνεσ: 

(1) Εξαςφάλιςθσ και διαρρφκμιςθσ εργοταξιακϊν χϊρων, για τθν ανζγερςθ κφριων και 
βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων π.χ.  γραφείων, εργαςτθρίων και λοιπϊν 
εγκαταςτάςεων του Αναδόχου ι άλλων, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. 

(2) Ανζγερςθσ κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων του Αναδόχου ι άλλων, 
εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

(3) Ρερίφραξθσ ι/και διατάξεων επιτιρθςθσ εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και χϊρων 
εκτζλεςθσ εργαςιϊν εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

(4) Εξοπλιςμοφ  κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων για τθ διαςφάλιςθ 
λειτουργικισ ετοιμότθτασ, εξαςφάλιςθσ φδρευςθσ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ, τθλεφωνικισ 
ςφνδεςθσ και αποχζτευςθσ, κακϊσ και λοιπϊν απαιτουμζνων ευκολιϊν, ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

(5) Απομάκρυνςθσ κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων μετά τθν περαίωςθ 
του ζργου, κακϊσ και οι δαπάνεσ αποκατάςταςθσ των χϊρων κατά τρόπο αποδεκτό  και 
ςφμφωνα με τουσ εγκεκριμζνουσ Ρεριβαλλοντικοφσ Προυσ. 

(6) Κινθτοποίθςθσ (ειςκόμιςθσ ςτο εργοτάξιο) του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ γενικισ χριςθσ 
(π.χ. γερανοί, οχιματα μεταφοράσ προςωπικοφ), όπωσ προβλζπεται ςτο χρονοδιάγραμμα 
του ζργου και αποκινθτοποίθςθσ με το πζρασ του προβλεπόμενου χρόνου απαςχόλθςθσ. 

(7) Οι δαπάνεσ επιςκόπθςθσ των μελετϊν του ζργου και τυχόν ςυμπλθρϊςεισ τροποποιιςεισ, 
εφόςον δεν περιλαμβάνονται ςτο άμεςο κόςτοσ. 

(8) Οι δαπάνεσ ςυμπλιρωςθσ των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχζδιο Αςφάλειασ και Υγείασ/Φάκελοσ 
Αςφάλειασ και Υγείασ), ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

(9) Για φόρουσ. 

(10) Για εγγυθτικζσ. 

(11) Αςφάλιςθσ του ζργου. 

(12) Ρροςυμβατικοφ ςταδίου. 

(13) Διάκεςθσ μζςων ατομικισ προςταςίασ. 

(14) Για επιςφαλι ζξοδα πάςθσ φφςεωσ (π.χ. εξεφρεςθσ χϊρων γραφείων και λοιπϊν 
εγκαταςτάςεων, χρθματοοικονομικϊν εξόδων, απαιτιςεωσ για μελζτεσ που μπορεί να 
προκφψουν κατά τθν πορεία των εργαςιϊν, εκτεταμζνεσ διαφωνίεσ και απαίτθςθ ιςχυρισ 
νομικισ υποςτιριξθσ, απαιτιςεισ για μζτρα προςταςίασ από μθ λθφκείςεσ υπόψθ 
ακραίεσ επιτόπου ςυνκικεσ, κλοπζσ μθ καλυπτόμενεσ από αςφάλιςθ). 

 (β)  Χρονικϊσ ςυνθρτθμζνα ζξοδα, δθλαδι εξαρτϊμενα από τθ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, τα 
οποία περιλαμβάνουν τισ δαπάνεσ: 

(1) Χριςεωσ - λειτουργίασ των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και ευκολιϊν (περιλαμβάνει τθ 
χριςθ των εγκαταςτάςεων και χϊρων κακαρϊν ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ των 
εγκεκριμζνων Ρεριβαλλοντικϊν Πρων) 
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(2) Ρροςωπικοφ γενικισ επιςταςίασ και διοίκθςθσ του Αναδόχου και υπό τθν προχπόκεςθ 
μόνιμθσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο (ςε περίπτωςθ μθ μόνιμθσ και 
αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ κα λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ και θ 
διακεςιμότθτα ςτο ζργο). Ανθγμζνεσ περιλαμβάνονται και οι δαπάνεσ για προβλεπόμενεσ 
νόμιμεσ αποηθμιϊςεισ. Το επιςτθμονικό προςωπικό και οι επιςτάτεσ, με εξειδικευμζνο 
αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, αςφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικισ υποςτιριξθσ  

(4) Εξωτερικϊν τεχνικϊν ςυμβοφλων με ad hoc  μετάκλθςθ 

(5) Για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ παραπάνω κατθγορίασ προςωπικοφ π.χ. χριςθ 
αυτοκινιτων 

(6) Λειτουργίασ μθχανθμάτων γενικισ χριςθσ π.χ. γερανοί, οχιματα μεταφοράσ προςωπικοφ  

(7) Μετριςεων γενικϊν δεικτϊν και παραμζτρων που προβλζπονται ςτουσ εγκεκριμζνουσ 
περιβαλλοντικοφσ όρουσ και λιψθ μζτρων για ςυμμόρφωςθ προσ αυτοφσ 

(8) Συντιρθςθσ του ζργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνθςθσ και γενικότερα χρθματοοικονομικό κόςτοσ 

(10) Το αναλογοφν, ςε ςχζςθ με τθ ςυμμετοχι του ςτον κφκλο εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, 
κόςτοσ  ζδρασ επιχείρθςθσ ι/και λειτουργίασ κοινοπραξίασ 

  Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α) επί των λογαριαςμϊν του Αναδόχου βαρφνει τον Κφριο 
του Ζργου. 

  Εάν προκφψει ανάγκθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν που παρουςιάηουν διαφορετικά χαρακτθριςτικά 
ζναντι παρεμφερϊν προσ αυτζσ εργαςιϊν που περιλαμβάνονται ςτο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά 
όμωσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, ι εργαςιϊν που επιμετρϊνται διαφορετικά, οι 
εργαςίεσ αυτζσ είναι δυνατόν να αναχκοφν ςε άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου με αναγωγι των 
μεγεκϊν τουσ ςφμφωνα με το ακόλουκο παράδειγμα: 

(1) Διάτρθτοι ςωλινεσ ςτραγγιςτθρίων, αγωγοί αποχζτευςθσ ομβρίων και ακακάρτων από 
ςκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαςτικι διάμετρο DN χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα διαφορετικι από τισ αναφερόμενεσ 
ςτα υποάρκρα των αντιςτοίχων άρκρων του παρόντοσ Τιμολογίου και για αντίςτοιχο υλικό 
καταςκευισ, κατθγορία αντοχισ και μζκοδο προςταςίασ, κα γίνεται αναγωγι του μικουσ του 
χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα ςε μικοσ ςωλινα τθσ αμζςωσ μικρότερθσ ςτο παρόν Τιμολόγιο 
ονομαςτικισ διαμζτρου, με βάςθ το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαςτικι διάμετροσ του χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα 

   DM:  Η αμζςωσ μικρότερθ διάμετροσ ςωλινα που περιλαμβάνεται ςτο παρόν 
Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερθ διάμετροσ ωσ DM κα χρθςιμοποιείται θ αμζςωσ μεγαλφτερθ 
υπάρχουςα διάμετροσ. 

(2) Μόρφωςθ αρμϊν με προκαταςκευαςμζνεσ πλάκεσ τφπου FLEXCELL ι αναλόγου 

Για πάχοσ DN χρθςιμοποιοφμενθσ πλάκασ μεγαλφτερο από το πάχοσ τθσ ςυμβατικισ πλάκασ του 
παρόντοσ τιμολογίου (12 mm), κα γίνεται αναγωγι τθσ επιφάνειασ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ 
πλάκασ ςε επιφάνεια ςυμβατικισ πλάκασ πάχουσ 12 mm, με βάςθ το λόγο:  

     DN / 12 
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 όπου DN: Το πάχοσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ πλάκασ ςε mm. 

(3) Στεγάνωςθ αρμϊν με ταινίεσ τφπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτοσ ΒN χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ μεγαλφτερο από το πλάτοσ τθσ ςυμβατικισ ταινίασ του 
παρόντοσ Τιμολογίου (240 mm), κα γίνεται αναγωγι του μικουσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ 
ςε μικοσ ςυμβατικι ταινίασ πλάτουσ 240 mm, με βάςθ το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτοσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ ςε mm 

Ραρεμφερισ πρακτικι μπορεί να ζχει εφαρμογι και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ άρκρων του 
παρόντοσ Τιμολογίου. 

Ππου ςτα επιμζρουσ άρκρα υπάρχει αναφορά ςε ΕΤΕΡ των οποίων ζχει αρκεί με απόφαςθ θ υποχρεωτικι 
εφαρμογι, θ ςχετικι αναφορά μπορεί να αντιςτοιχίηεται με αναφορά ςε ΡΕΤΕΡ ι άλλο πρότυπο που κα 
περιλαμβάνεται ςε ςχετικό πίνακα ςτουσ γενικοφσ όρουσ του παρόντοσ. 

 

2 ΓΕΝΚΚΟΚ ΚΑΚ ΕΚΔΚΚΟΚ ΟΡΟΚ ΣΡΟΠΟΤ ΕΠΚΜΕΣΡΗΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΚΩΝ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ 
ΣΚΜΟΛΟΓΚΟΤ 

 
2.1   ΓΕΝΚΚΟΚ ΟΡΟΚ   

2.1.1 Η επιμζτρθςθ των εργαςιϊν γίνεται είτε βάςει των ςχεδίων των εγκεκριμζνων 
μελετϊν είτε βάςει μετριςεων και των ςυνταςςόμενων βάςει αυτϊν επιμετρθτικϊν ςχεδίων 
και πινάκων, λαμβανομζνων υπόψθ των ζγγραφων εντολϊν τθσ Υπθρεςίασ και των εκάςτοτε 
οριηομζνων ανοχϊν. 

2.1.2 Η Υπθρεςία δικαιοφται να ελζγξει το ςφνολο ι μζροσ του Ζργου, κατά τθν κρίςθ 
τθσ, προκειμζνου να επιβεβαιϊςει τθν ορκότθτα των επιμετρθτικϊν ςτοιχείων που υποβάλει 
ο Ανάδοχοσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με δικι του δαπάνθ να διακζςει τον απαιτοφμενο 
εξοπλιςμό και προςωπικό για τθν υποςτιριξθ τθσ Υπθρεςίασ ςτθν διεξαγωγι του εν λόγω 
ελζγχου. 

2.1.3 Η πλθρωμι των εργαςιϊν γίνεται βάςει τθσ πραγματικισ ποςότθτασ κάκε 
εργαςίασ, επιμετροφμενθσ ωσ ανωτζρω με κατάλλθλθ μονάδα μζτρθςθσ, επί τθν τιμι 
μονάδασ τθσ εργαςίασ, όπωσ αυτι κακορίηεται ςτο παρόν Ρεριγραφικό Τιμολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάκε εργαςία, ο τρόποσ και θ μονάδα επιμζτρθςθσ, κακϊσ και ο 
τρόποσ πλθρωμισ κακορίηονται ςτισ αντίςτοιχεσ παραγράφουσ των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΩΝ 
και των επί μζρουσ εργαςιϊν του παρόντοσ Τιμολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ζνόσ επιμζρουσ άρκρου του παρόντοσ Τιμολογίου, που 
αναφζρεται ςε μια τιμι μονάδασ, ορίηει ότι θ εν λόγω τιμι αποτελεί πλιρθ αποηθμίωςθ για 
τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν του ςυγκεκριμζνου άρκρου, τότε οι ίδιεσ επιμζρουσ εργαςίεσ 
δεν κα επιμετρϊνται οφτε κα πλθρϊνονται ςτο πλαίςιο άλλου άρκρου που περιλαμβάνεται 
ςτο Τιμολόγιο. 

2.1.6 Στθ περίπτωςθ οποιαςδιποτε διαφωνίασ με τον ςυνοπτικό πίνακα τιμϊν, 
υπεριςχφουν οι όροι του παρόντοσ. 

 
 

2.2  ΕΚΔΚΚΟΚ ΟΡΟΚ  

2.2.1  ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΚΚΕ ΕΡΓΑΚΕ  
Κατάταξθ εδαφϊν ωσ προσ τθν εκςκαψιμότθτα 



Τιμολόγιο Μελζτθσ  10 

 Ωσ "χαλαρά εδάφθ"χαρακτθρίηονται οι φυτικζσ γαίεσ, θ ιλφσ, θ τφρφθ και λοιπά εδάφθ που 
ζχουν προζλκει από επιχωματϊςεισ με ανομοιογενι υλικά.  

 Ωσ "γαίεσ και θμίβραχοσ"χαρακτθρίηονται τα αργιλικά, αργιλοαμμϊδθ ι αμμοχαλικϊδθ υλικά, 
κακϊσ και μίγματα αυτϊν, οι μάργεσ, τα μετρίωσ τςιμεντωμζνα (cemented) αμμοχάλικα, ο 
μαλακόσ, κατακερματιςμζνοσ ι αποςακρωμζνοσ βράχοσ, και γενικά τα εδάφθ που μποροφν να 
εκςκαφκοφν αποτελεςματικά με ςυνικθ εκςκαπτικά μθχανιματα (εκςκαφείσ ι προωκθτζσ), 
χωρίσ να είναι απαραίτθτθ θ χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν ι κρουςτικοφ εξοπλιςμοφ. 

 Ωσ "βράχοσ"χαρακτθρίηεται το ςυμπαγζσ πζτρωμα που δεν μπορεί να εκςκαφκεί εάν δεν 
χαλαρωκεί προθγουμζνωσ με εκρθκτικζσ φλεσ, διογκωτικά υλικά ι κρουςτικό εξοπλιςμό (λ.χ. 
αερόςφυρεσ ι υδραυλικζσ ςφφρεσ). Στθν κατθγορία του "βράχου"περιλαμβάνονται και 
μεμονωμζνοι ογκόλικοι μεγζκουσ πάνω από 0,50 m3. 

 Ωσ "ςκλθρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγι"χαρακτθρίηονται οι ςυμπαγείσ ςκλθροί βραχϊδεισ 
ςχθματιςμοί από πυριγενι πετρϊματα και οι ιςχυρϊσ τςιμεντωμζνεσ κροκάλεσ ι αμμοχάλικα, 
κλιπτικισ αντοχισ μεγαλφτερθσ των 150 MPa. Η εκςκαφι των ςχθματιςμϊν αυτϊν είναι 
δυςχερισ (δεν αναμοχλζυονται με το ripper των προωκθτϊν ιςχφοσ 300 Η, θ δε απόδοςθ των 
υδραυλικϊν ςφυρϊν είναι μειωμζνθ). 

 

2.2.2  ΕΚΔΗ ΚΚΓΚΑΛΕΡΚΑ  

Τα κυριότερα είδθ κιγκαλερίασ, τα οποία ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται (ενδεικτικά και όχι 
περιοριςτικά) να προμθκευτεί και να τα παραδϊςει τοποκετθμζνα και ζτοιμα προσ λειτουργία 
είναι τα ακόλουκα: 

 

Χειρολαβζσ 

 Ρλιρεσ ηεφγοσ χειρολαβϊν για ςτρεπτά ξφλινα κυρόφυλλα (μζςα-ζξω) με τισ ανάλογεσ ειδικζσ 
πλάκεσ ςτερζωςθσ (μζςα-ζξω) με ενςωματωμζνο ειδικό ςφςτθμα κλειδϊματοσ και ζνδειξθ 
κατάλθψθσ (πράςινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. 

 Ρλιρεσ ηεφγοσ χειρολαβϊν για ςτρεπτά ξφλινα κυρόφυλλα (μζςα-ζξω) με τισ ανάλογεσ ειδικζσ 
πλάκεσ ςτερζωςθσ (μζςα-ζξω), με μθχανιςμό ρφκμιςθσ χειρολαβϊν και ενςωματωμζνθ οπι για 
κφλινδρο κλειδαριάσ αςφαλείασ. 

 Χειρολαβι (γρυλόχερο) για ςτρεπτό παράκυρο με τθν ανάλογθ πλάκα ςτερζωςθσ (μζςα), με 
μθχανιςμό ρφκμιςθσ χειρολαβισ και αντίκριςμα ςτο πλαίςιο ι ςτο άλλο φφλλο (δίφυλλο 
παράκυρο). 

 Χωνευτζσ χειρολαβζσ για ςυρόμενα κουφϊματα μπροφτηινεσ ι ανοξείδωτεσ ι χαλφβδινεσ ι 
πλαςτικζσ με κλειδαριά αςφαλείασ. 

 

Κλειδαριζσ - διατάξεισ αςφάλιςθσ 

 Κλειδαριζσ (χωνευτζσ ι εξωτερικζσ) και κφλινδροι αςφαλείασ 

 Κφλινδροι κεντρικοφ κλειδϊματοσ  

 Κλειδαριά αςφαλείασ, χαλφβδινθ, γαλβανιςμζνθ και χωνευτι για κφρεσ πυραςφάλειασ 

 άβδοι (μπάρεσ) πανικοφ για κφρεσ πυραςφάλειασ ςτισ εξόδουσ κινδφνου 

 Χωνευτόσ, χαλφβδινοσ (μπροφτηινοσ ι γαλβανιςμζνοσ) ςφρτθσ με βραχίονα (ντίηα) που 
αςφαλίηει επάνω - κάτω μζςα ςε διπλά αντίςτοιχα αντικρίςματα (πλαίςιο - φφλλο και φφλλο - 
δάπεδο). 
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Μθχανιςμοί λειτουργίασ και επαναφοράσ κυρϊν 

 Μθχανιςμόσ επαναφοράσ ςτθν κλειςτι κζςθ με χρονικι κακυςτζρθςθ ςτρεπτισ κφρασ χωρίσ 
απαιτιςεισ πυραςφάλειασ, ςτο άνω μζροσ τθσ κφρασ. 

 Μθχανιςμόσ επαναφοράσ όπωσ παραπάνω αλλά με απαιτιςεισ πυραςφάλειασ. 

 Μθχανιςμόσ επαναφοράσ κφρασ επιδαπζδιοσ, με χρονικι κακυςτζρθςθ 

 Ρλάκα ςτο κάτω μζροσ κφρασ για προςταςία από κτυπιματα ποδιϊν κτλ. 

 Αναςτολείσ (stoppers) 

 Αναςτολείσ κφρασ - δαπζδου 

 Αναςτολείσ κφρασ - τοίχου 

 Αναςτολείσ φφλλων ερμαρίου 

 Αναςτολείσ ςυγκράτθςθσ εξϊφυλλων παρακφρων 

 Ρλάκεσ ςτιριξθσ, ροηζτεσ κτλ 

 Σφρτεσ οριηόντιασ ι κατακόρυφθσ λειτουργίασ 

 Μθχανιςμοί ςκιαςμοφ (ρολοπετάςματα, ςκίαςτρα) 

 Ειδικόσ Εξοπλιςμόσ κουφωμάτων κάκε τφπου για ΑΜΕΑ 

 Μεταλλικά εξαρτιματα λειτουργίασ ανοιγόμενων ι ςυρόμενων κυρϊν αςφαλείασ, με Master 
Key 

 Ειδικοί μθχανιςμοί αυτόματου κλειςίματοσ κουφωμάτων κάκε τφπου 

 Μθχανιςμοί αυτόματων κυρϊν, με θλεκτρομθχανικό ςφςτθμα, με θλεκτρονικι μονάδα 
ζλεγχου, με ςυςκευι μικροκυμάτων 

 

Η προμικεια των παραπάνω ειδϊν κιγκαλερίασ, κα γίνει απολογιςτικά, και ςφμφωνα με τισ 
διαδικαςίεσ ποφ προβλζπονται από τισ κείμενεσ "περί Δθμοςίων Ζργων" διατάξεισ, εκτόσ εάν 
αναφζρεται διαφορετικά ςτα οικεία άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου, θ δε τοποκζτθςθ 
περιλαμβάνεται ςτθν τιμι του κάκε είδουσ κουφϊματοσ. 

 
2.2.3  ΧΡΩΜΑΣΚΜΟΚ  

Οι εργαςίεσ χρωματιςμϊν επιμετρϊνται ςε τετραγωνικά μζτρα (m²) επιφανειϊν ι ςε μζτρα 
μικουσ (m) γραμμικϊν ςτοιχείων ςυγκεκριμζνων διαςτάςεων, πλιρωσ περαιωμζνων, ανά 
είδοσ χρωματιςμοφ. Από τισ επιμετροφμενεσ επιφάνειεσ αφαιρείται κάκε άνοιγμα, οπι ι κενό 
και από τα γραμμικά ςτοιχεία κάκε αςυνζχεια που δεν χρωματίηεται ι χρωματίηεται με άλλο 
είδοσ χρωματιςμοφ.  

Η εφαρμογι ςυντελεςτϊν κα γίνεται όπωσ ορίηεται παρακάτω, ενϊ θ αντιδιαβρωτικι 
προςταςία των ςιδθρϊν επιφανειϊν επιμετράται ανά kg βάρουσ των ςιδθρϊν καταςκευϊν, 
εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά. 

Οι ποςότθτεσ των εργαςιϊν που εκτελζςτθκαν ικανοποιθτικά, όπωσ αυτζσ επιμετροφνται 
ςφμφωνα με τα ανωτζρω και ζγιναν αποδεκτζσ από τθν Υπθρεςία, κα πλθρϊνονται ςφμφωνα 
με τθν παροφςα παράγραφο για τα διάφορα είδθ χρωματιςμϊν.  

Οι τιμζσ μονάδασ κα αποτελοφν πλιρθ αποηθμίωςθ για τα όςα ορίηονται ςτθν ανωτζρω 
παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντοσ άρκρου, κακϊσ και για κάκε άλλθ δαπάνθ που είναι 
αναγκαία ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο "Γενικοί Προι". 

Οι τιμζσ μονάδοσ όλων των κατθγοριϊν χρωματιςμϊν του παρόντοσ τιμολογίου αναφζρονται 
ςε πραγματικι χρωματιηόμενθ επιφάνεια και ςε φψοσ από το δάπεδο εργαςίασ μζχρι 5,0 m. 
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Οι τιμζσ για χρωματιςμοφσ που εκτελοφνται ςε φψοσ μεγαλφτερο, κακορίηονται ςε αντίςτοιχα 
άρκρα του παρόντοσ τιμολογίου, τα οποία ζχουν εφαρμογι όταν δεν πλθρϊνεται ιδιαιτζρωσ 
θ δαπάνθ των ικριωμάτων.  

Σε όλεσ τισ τιμζσ εργαςιϊν χρωματιςμϊν περιλαμβάνονται οι αναμίξεισ των χρωμάτων, οι 
δοκιμαςτικζσ βαφζσ για ζγκριςθ των χρωμάτων από τθν Επίβλεψθ, τα κινθτά ικριϊματα τα 
οποία κα καταςκευάηονται ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί 
αςφαλείασ του αςχολοφμενου ςτισ οικοδομικζσ εργαςίεσ εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, και θ 
εργαςία αφαιρζςεωσ και επανατοποκετιςεωσ ςτοιχείων (π.χ. ςτοιχείων κουφωμάτων κλπ) 
ςτισ περιπτϊςεισ που αυτό απαιτείται ι επιβάλλεται. 

Πταν πρόκεται για κουφϊματα και κιγκλιδϊματα τα οποία χρωματίηονται εξ ολοκλιρου, θ 
επιμετροφμενθ επιφάνεια των χρωματιςμϊν υπολογίηεται ωσ το γινόμενο τθσ απλισ 
ςυμβατικισ επιφάνειασ καταςκευαηόμενου κουφϊματοσ (βάςει των εξωτερικϊν διαςτάςεων 
του τετράξυλου ι τρίξυλου) ι τθσ καταλαμβανόμενθσ από μεταλλικι κφρα ι κιγκλίδωμα 
πλιρουσ, απλισ επιφάνειασ, επί ςυμβατικό ςυντελεςτι ο οποίοσ ορίηεται παρακάτω: 

 

α/α Είδοσ υντελεςτισ 

1. Θφρεσ ταμπλαδωτζσ ι πρεςςαριςτζσ πλιρεισ ι με 
υαλοπίνακεσ οι οποίοι καλφπτουν λιγότερο από το 50% 
του φψουσ κάςςασ κφρασ. 

α) με κάςα καδρόνι (ι 1/4 πλίνκου) 

β) με κάςα επί δρομικοφ τοίχου 

γ) με κάςα επί μπατικοφ τοίχου 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. Υαλόκυρεσ ταμπλαδωτζσ ι πρεςςαριςτζσ 

με υαλοπίνακεσ που καλφπτουν περιςςότερο από το 50% 
του φψουσ κάςςασ κφρασ. 

α) με κάςςα καδρόνι (ι 1/4 πλίνκου) 

β) με κάςςα επί δρομικοφ τοίχου 

γ) με κάςςα επί μπατικοφ τοίχου 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Υαλοςτάςια : 

α) με κάςςα καδρόνι (ι 1/4 πλίνκου) 

β) με κάςςα επί δρομικοφ τοίχου 

γ) με κάςςα επί μπατικοφ 

δ) παρακφρων ρολλϊν 

ε) ςιδερζνια 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

4. Ραράκυρα με εξϊφυλλα οιουδιποτε τφπου (χωρικοφ, 
γαλλικοφ, γερμανικοφ) πλθν ρολλϊν 

 

3,70 

5. ολλά ξφλινα, πλαίςιο και πιχεισ βάςει των εξωτερικϊν 
διαςτάςεων ςιδθροφ πλαιςίου 

 

2,60 

6. Σιδερζνιεσ κφρεσ : 

α) με μίαν πλιρθ επζνδυςθ με λαμαρίνα 

β) με επζνδυςθ με λαμαρίνα και ςτισ δφο πλευρζσ 

γ) χωρίσ επζνδφςθ με λαμαρίνα (ι μόνον με ποδιά) 

δ) με κινθτά υαλοςτάςία, κατά τα λοιπά ωσ γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 
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α/α Είδοσ υντελεςτισ 

7. Ρροπετάςματα ςιδθρά : 

α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 

β) ρολλά από ςιδθρόπλεγμα 

γ) πτυςςόμενα (φυςαρμόνικασ) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κιγκλιδϊματα ξφλινα ι ςιδθρά : 

α) απλοφ ι ςυνκζτου ςχεδίου 

β) πολυςυνκζτου ςχεδίου 

 

1,00 

1,50 

9. Θερμαντικά ςϊματα : 

Ρραγματικι χρωματιηομζνθ επιφάνεια βάςει των 
Ρινάκων ςυντελεςτϊν των εργοςταςίων καταςκευισ των 
κερμαντικϊν ςωμάτων 

 

 
2.2.4  ΜΑΡΜΑΡΚΚΑ  

1. Τα αναφερόμενα ςτθν ςυνζχεια ςτοιχεία προελεφςεωσ, ςκλθρότθτασ και χρϊματοσ μαρμάρων 
είναι ενδεικτικά κάποιων από τισ πιο διαδεδομζνεσ ποικιλίεσ που παράγονται. Αυτό ςε καμμιά 
περίπτωςθ δεν ςθμαίνει ότι τα κοιτάςματα μαρμάρου των διαφόρων περιοχϊν είναι 
ομοιόμορφα ωσ προσ το χρϊμα, τθν ςκλθρότθτα και τισ λοιπζσ ιδιότθτεσ. Άλλωςτε και οι τιμζσ 
διάκεςθσ των μαρμάρων κάκε περιοχισ διαφοροποιοφνται και μάλιςτα ςθμαντικά, ανάλογα με 
τα χαρακτθριςτικά τουσ. 

Για τον λόγο αυτό τα άρκρα των διαφόρων εργαςιϊν επίςτρωςθσ με μάρμαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ 
περιλαμβάνουν ιδιαιτζρωσ τιμι "φατοφρασ" που επιςθμαίνεται με διπλό αςτερίςκο. 

2. Οι τιμζσ για τθν πλιρθ εργαςία αναφζρονται ςε μάρμαρο προζλευςθσ Βζροιασ, λευκό, 
εξαιρετικισ ποιότθτοσ (extra), ςκλθρό ι μαλακό κατά περίπτωςθ, και είναι ευνόθτο ότι είναι 
απλϊσ ενδεικτικζσ για επιςτρϊςεισ με μάρμαρο μζςων ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν. 

3. Ο Μελετθτισ αφοφ επιλζξει τα χαρακτθριςτικά του μαρμάρου που κα χρθςιμοποιιςει ςτο ζργο 
(λ.χ. χρϊμα, υφι, ςκλθρότθτα, διακεςιμότθτα ςτθν περιοχι του ζργου), πρζπει να κάνει 
ζρευνα αγοράσ, να διαπιςτϊςει τθν τιμι διάκεςθσ του ςυγκεκριμζνου τφπου μαρμάρου και ς' 
αυτιν να προςκζςει τθν τιμι "φατοφρασ" που προβλζπεται ςτο ΝΕΤ ΟΙΚ.  Ραράλλθλα κα 
πρζπει να επζμβει ςτθν περιγραφι του άρκρου και να ειςάγει εκεί τα επικυμθτά 
χαρακτθριςτικά του μαρμάρου. 

Επειδι οι τιμζσ των μαρμάρων διαφζρουν ςθμαντικά, είναι ςκόπμο θ επιλογι του τφπου να 
γίνεται ςε ςυνεννόθςθ με τθν Δ/νουςα τθν Μελζτθ Υπθρεςία. 

4. Επιςθμαίνεται ότι τα μάρμαρα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ των Ευρωπαϊκϊν Ρροτφπων 
ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone flooring and stair - Ρροϊόντα από φυςικοφσ λίκουσ - Ρλάκεσ για 
δάπεδα και ςκάλεσ - Απαιτιςεισ και ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone cladding - Ρροϊόντα από 
φυςικοφσ λίκουσ - Ρλάκεσ για επενδφςεισ -  Απαιτιςεισ και να φζρουν ςιμανςθ CE, ςφμφωνα 
με τθν ΚΥΑ 10976/244,  ΦΕΚ 973Β/18-07-2007. 

 
ΜΑΛΑΚΑ : ςυνθκιςμζνθσ φκοράσ και εφκολθσ κατεργαςίασ 

1 Ρεντζλθσ Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τεφρόν 

3 Κοηάνθσ Λευκό 

4 Αγ. Μαρίνασ Λευκό ςυνεφϊδεσ 

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 
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6 Μαρακϊνα Γκρί 

7 Νάξου Λευκό 

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό 

9 Μαρακϊνα Τεφρόχρουν – μελανό 

10 Βζροιασ Λευκό 

11 Θάςου Λευκό 

12 Ρθλίου Λευκό 

 
ΣΚΛΗΑ: ςυνθκιςμζνθσ φκοράσ και δφςκολθσ κατεργαςίασ 

1 Ερζτριασ Ερυκρότεφρο 

2 Αμαρφνκου Ερυκρότεφρο 

3 Δομβραϊνθσ Θθβϊν Μπεη 

4 Δομβραϊνθσ Θθβϊν Κίτρινο 

5 Δομβραϊνθσ Θθβϊν Ερυκρό 

6 Στφρων Ρράςινο 

7 Λάριςασ Ρράςινο 

8 Ιωαννίνων Μπεη 

9 Φαρςάλων Γκρι 

10 Φδρασ οδότεφρο πολφχρωμο 

11 Διονφςου Χιονόλευκο 

 
ΕΞΑΙΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΑ: μζτριασ φκοράσ και δφςκολθσ κατεργαςίασ  

1 Ιωαννίνων οδόχρουν 

2 Χίου Τεφρό 

3 Χίου Κίτρινο 

4 Τινου Ρράςινο 

5 όδου Μπεη 

6 Αγίου Ρζτρου Μαφρο 

7 Βυτίνασ Μαφρο 

8 Μάνθσ Ερυκρό 

9 Ναυπλίου Ερυκρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 

11 Μυτιλινθσ Ερυκρό πολφχρωμο 

12 Τρίπολθσ Γκρι με λευκζσ φζτεσ 

13 Σαλαμίνασ Γκρι ι πολφχρωμο 

14 Αράχωβασ καφζ 

 
5. Σε όλεσ τισ τιμζσ των μαρμαροςτρϊςεων, περιλαμβάνεται και θ ςτίλβωςθ αυτϊν 

(νερόλουςτρο) 

6. Το κονίαμα δόμθςθσ των μαρμαροςτρϊςεων, καταςκευάηεται με λευκό τςιμζντο. 

 
2.2.5.  ΕΠΕΝΔΤΗ ΣΟΚΧΩΝ ΚΑΚ ΨΕΤΔΟΡΟΦΩΝ. 

 
Οι εργαςίεσ καταςκευισ μεταλλικϊν ςκελετϊν (εκτόσ αλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφϊν 
τιμολογοφνται με τα άρκρα 61.30 και 61.31.  

Οι εργαςίεσ καταςκευισ επίπεδθσ επιφάνειασ γυψοςανίδων τοιχοπετάςματοσ ςε ζτοιμο 
ςκελετό τιμολογείται με το άρκρο 78.05. 
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Οι εργαςίεσ καταςκευισ καμπφλων τοιχοπεταςμάτων αποηθμιϊνονται επιπλζον και με τθν 
πρόςκετθ τιμι του άρκρου 78.12. 

Οι εργαςίεσ τοποκζτθςθσ γυψοςανίδων επίπεδθσ ψευδοροφισ ςε ζτοιμο ςκελετό 
αποηθμιϊνονται, μαηί με τισ εργαςίεσ αλλουμινίου, με το άρκρο 78.34 και ςτθν περίπτωςθ μθ 
επίπεδθσ με το άρκρο 78.35. Στθν περίπτωςθ χριςθσ γυψοςανίδασ διαφορετικοφ πάχουσ από 
το προβλεπόμενο ςτα παραπάνω άρκρα 78.34 και 78.35, οι τιμζσ προςαρμόηονται αναλογικά 
με τισ τιμζσ του άρκρου 61.30. 

 Σε περίπτωςθ τοποκζτθςθσ και ορυκτοβάμβακα, θ αποηθμίωςι του τιμολογείται με το άρκρο 
79.55. 

 
ΓΕΝΙΚΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 
 

Α.  Οι τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Σιμολογίου που φζρουν τθν ςιμανςθ **+ παραπλζυρωσ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ 

ςε ΕΤΡΩ δεν ςυμπεριλαμβάνουν τθν δαπάνθ τθσ κακαρισ μεταφοράσ των, κατά περίπτωςθ, υλικών ι προϊόντων. 
 

 Η Δθμοπρατοφςα Αρχι κα προςκζτει ςτισ τιμζσ αυτζσ τθν δαπάνθ του μεταφορικοφ ζργου, με βάςθ τα ςτοιχεία 
τθσ μελζτθσ και τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ του ζργου. 

 

 Για τον προςδιοριςμό τθσ ωσ άνω δαπάνθσ του μεταφορικοφ ζργου κακορίηονται οι ακόλουκεσ τιμζσ μονάδασ ςε 
€/m

3
.km 

 

ε αςτικζσ περιοχζσ   

 - απόςταςθ < 5 km 0,28   

 - απόςταςθ ≥ 5 km 0,21   

Εκτόσ πόλεωσ   

 · οδοί καλισ βατότθτασ   

 - απόςταςθ < 5 km 0,20   

 - απόςταςθ ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακισ βατότθτασ   

 - απόςταςθ < 5 km 0,25   

 - απόςταςθ ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακζσ οδοί   

 - απόςταςθ < 3 km 0,22   

 - απόςταςθ ≥ 3 km 0,20   

Πρόςκετθ τιμι για παρατεταμζνθ αναμονι 
φορτοεκφόρτωςθσ (αςφαλτικά, εκςκαφζσ κεμελίων 
και χανδάκων, μικρισ κλίμακασ εκςκαφζσ) 

0,03 

 

Oι τιμζσ αυτζσ ζχουν εφαρμογι ςτον προςδιοριςμό τθσ τιμισ του αςτερίςκου **+ των άρκρων του παρόντοσ 
τιμολογίου των οποίων οι εργαςίεσ επιμετρώνται ςε κυβικά μζτρα (m

3
), κατά τον τρόπο που κακορίηεται ςε 

ζκαςτο άρκρο.  
 

ε καμμία περίπτωςθ δεν εφαρμόηεται ςυντελεςτισ επιπλιςματοσ ι οποιαδιποτε άλλθ προςαφξθςθ και ο 
υπολογιςμόσ γίνεται με βάςθ τα επιμετροφμενα m

3
 κάκε εργαςίασ, όπωσ κακορίηεται ςτο αντίςτοιχο άρκρο. 

 

Η δαπάνθ του μεταφορικοφ ζργου, όπωσ προςδιορίηεται ςτο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΣ ΟΙΚ), προςτίκεται ςτθν τιμι 
βάςεωσ των άρκρων που επιςθμαίνονται με **+, και ανακεωρείται με βάςθ τον εκάςτοτε κακοριηόμενο κωδικό 
ανακεώρθςθσ (δεν προβλζπεται άλλθ, ιδιαίτερθ ανακεώρθςθ του μεταφορικοφ ζργου). 

 

Β. τισ τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Σιμολογίου που φζρουν τθν ςιμανςθ ***+ παρατίκεται θ τιμι που αναλογεί 
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ςτθν κακαρι εργαςία (φατοφρα) και τα βοθκθτικά υλικά. Οταν διαφοροποιοφνται τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά 
των κυρίων ενςωματουμζνων υλικών, ζναντι αυτών που αναφζρονται ςτο Περιγραφικό Αρκρο, θ 
Δθμοπρατοφςα Αρχι κα προςαρμόηει ανάλογα τισ τιμζσ εφαρμογισ (περιπτώςεισ ξυλείασ, καραμικών πλακιδίων 
και μαρμάρων διαφόρων κατθγοριών και ποιοτιτων). 
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ΟΜΑΔΑ Α:  ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΚΚΑ - ΚΑΙΑΚΡΕΕΚ 
 

Α.Σ.: 01 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ - 20.04.01.Χ Εκςκαφι εντόσ υφιςταμζνων κτθρίων ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ – 
θμιβραχϊδεσ, χωρίσ τθν χριςθ μθχανικϊν μζςων ι με χριςθ μόνο 
ελαφρϊν θλεκτρικϊν ι πνευματικϊν εργαλείων χειρόσ 

 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2122 

Εκςκαφι εντόσ υπαρχόντων κτθρίων, ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ – θμιβραχϊδεσ, χωρίσ τθ χριςθ μθχανικϊν 
μζςων ι με χριςθ μόνο ελαφρϊν θλεκτρικϊν ι πνευματικϊν εργαλείων χειρόσ, για ταπείνωςθ 
ςτάκμεων, για τθν εξυγίανςθ δαπζδων, ι διάνοιξθ χανδάκων για τθν διζλευςθ δικτφων, με ιδιαίτερθ 
προςοχι και χωρίσ τθ διατάραξθ τθσ ανωδομισ. Η εκςκαφι κα γίνει ςταδιακά κατά ςτρϊματα των 
0,30cm, με μεγάλθ προςοχι ϊςτε να αποφευχκοφν κάκε είδουσ βλάβεσ τόςο εντόσ του κτιρίου, όςο 
και ςε παρακείμενεσ δομικζσ καταςκευζσ, ςε οποιοδιποτε βάκοσ από το χαμθλότερο χείλοσ τθσ 
διατομισ εκςκαφισ, εν ξθρϊ ι εντόσ φδατοσ βάκουσ ζωσ 0,30 m, του οποίου θ ςτάκμθ, είτε θρεμεί είτε 
υποβιβάηεται με εφ' άπαξ ι ςυνεχι άντλθςθ (θ οποία πλθρϊνεται ιδιαίτερα), ςφμφωνα με τθν μελζτθ 
κα τθν ΕΤΕΡ 02-04-00-00 "Εκςκαφζσ κεμελίων τεχνικϊν ζργων", με τθν αναπζταςθ των προϊόντων 
εκςκαφισ, τθ μόρφωςθ των παρειϊν και του πυκμζνα και τθσ τυχόν αναγκαίασ αντιςτιριξθσ των 
παρειϊν. Το είδοσ των εργαλείων που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι τθσ απόλυτθσ ζγκριςθσ τθσ 
Επίβλεψθσ, θ οποία κα κακορίςει τθν ζκταςθ εφαρμογισ του άρκρου αυτοφ.  
Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-20.04.01 κατά 65% εξαιτίασ των δυςχεριϊν (ςτενότθτα χϊρου, 
φπαρξθ δομικϊν ςτοιχείων που πρζπει να προςτατευκοφν κλπ) εντόσ του κτιρίου.  
 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) επί ορφγματοσ. Επιμζτρθςθ με λιψθ διατομϊν πριν και μετά τθν εκςκαφι. 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             30,00  

(Ολογράφωσ): Σριάντα ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 02 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ - 20.04.01.Χ1 Εκςκαφι εκατζρωκεν τθσ υπάρχουςασ λικοδομισ ςε ζδαφοσ 
γαιϊδεσ – θμιβραχϊδεσ, χωρίσ χριςθ μθχανικϊν μζςων για 
επεμβάςεισ ςτθ κεμελίωςθ. 

  

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2122 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2122 

Εκςκαφι εκατζρωκεν τθσ υπάρχουςασ λικοδομισ ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ - θμιβραχϊδεσ, χωρίσ τθ χριςθ 
μθχανικϊν μζςων ι με χριςθ μόνο ελαφρϊν θλεκτρικϊν ι πνευματικϊν εργαλείων χειρόσ, για 
επεμβάςεισ και  ενίςχυςθ τθσ κεμελίωςθσ, ανεξαρτιτωσ πλάτουσ, επιφάνειασ και βάκουσ, εν ξθρϊ ι 
εντόσ φδατοσ βάκουσ ζωσ 0,30 m, του οποίου θ ςτάκμθ, είτε θρεμεί είτε υποβιβάηεται με εφ' άπαξ ι 
ςυνεχι άντλθςθ (θ οποία πλθρϊνεται ιδιαίτερα) με τθν αναπζταςθ των προϊόντων, τθν μόρφωςθ των 
παρειϊν και του πυκμζνα και τθν τυχόν αναγκαία ςποραδικι αντιςτιριξθ των παρειϊν . ςφμφωνα με 
τθν μελζτθ κα τθν ΕΤΕΡ 02-04-00-00 "Εκςκαφζσ κεμελίων τεχνικϊν ζργων". Η εκςκαφι κα γίνει 
ςταδιακά κατά ςτρϊματα των 0,30cm, με μεγάλθ προςοχι ϊςτε να αποφευχκοφν κάκε είδουσ βλάβεσ 
ςτα ςτοιχεία τθσ υφιςτάμενθσ κεμελίωςθσ. Το είδοσ των εργαλείων που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι 
τθσ απόλυτθσ ζγκριςθσ τθσ Επίβλεψθσ, θ οποία κα κακορίςει τθν ζκταςθ εφαρμογισ του άρκρου 
αυτοφ. 
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Ρροςαυξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-20.04.01 κατά 95% εξαιτίασ των δυςχεριϊν ςτενότθτασ χϊρου 
εκτόσ ι εντόσ του κτιρίου. 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) επί ορφγματοσ. Επιμζτρθςθ με λιψθ διατομϊν πριν και μετά τθν εκςκαφι. 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             35,00 

(Ολογράφωσ): τριάντα πζντε ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 03 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-20.01.01 Εκκάμνωςθ εδάφουσ με δενδρφλια περιμζτρου κορμοφ μζχρι 0,25 m 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2101 

Εκκάμνωςθ εδάφουσ με δενδρφλια περιμζτρου κορμοφ μζχρι 0,25m, με τθν αποκόμιςθ και 
ςυςςϊρευςθ των προϊόντων ςτισ κζςεισ φόρτωςθσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 02-01-01-00 
"Κακαριςμόσ, εκχζρςωςθ και κατεδαφίςεισ ςτθ ηϊνθ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν". 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο εκκάμνωςθσ (m²) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             4,00   

(Ολογράφωσ): τζςςερα ευρϊ και πενιντα λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 04 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-20.04.01.Χ2 Αποχωμάτωςθ και κακαριςμόσ εξωρραχίων κόλων δια χειρόσ 
και μικρϊν εργαλείων χειρόσ ςε οποιαδιποτε κζςθ και ςτάκμθ του 
ζργου 

 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2121 

Αποχωμάτωςθ και κακαριςμόσ εξωρραχίων κόλων δια χειρόσ και μικρϊν εργαλείων χειρόσ, ςε 
οποιαδιποτε κζςθ και ςτάκμθ του ζργου, ιτοι αφαίρεςθ των υλικϊν πλθρϊςεωσ των κενϊν μεταξφ 
των κόλων και τθσ επιςτζγαςθσ (χϊμα, οργανικζσ φλεσ κ.λπ.), με προςοχι ϊςτε να μθν προκλθκοφν 
ηθμιζσ ςτουσ κόλουσ και ςτα παρακείμενα δομικά ςτοιχεία του κτιρίου, ςφμφωνα με τθν μελζτθ κα τθν 
ΕΤΕΡ 02-04-00-00 "Εκςκαφζσ κεμελίων τεχνικϊν ζργων". Η αποχωμάτωςθ κα πραγματοποιθκεί 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Επίβλεψθσ. 
Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-20.04.01 κατά 92% εξαιτίασ των δυςχεριϊν και των ιδιαιτεροτιτων 
που απαιτοφνται για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ 
 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) πραγματικοφ όγκου.  
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             34,62   

(Ολογράφωσ): τριάντα τζςςερα ευρϊ και εξιντα δφο λεπτά 
 

 
Α.Σ.: 05 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-20.10 Επίχωςθ με προϊόντα εκςκαφϊν, εκβραχιςμϊν ι κατεδαφίςεων 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2162 
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Επίχωςθ με προϊόντα εκςκαφϊν, εκβραχιςμϊν ι κατεδαφίςεων διαμορφωμζνων χϊρων ι τμθμάτων 
αυτϊν, ςε μζςθ απόςταςθ από τθν κζςθ εξαγωγισ των άνω προιόντων ζωσ 10,00 m, με τθν ζκριψθ, 
διάςτρωςθ κατά ςτρϊςεισ ζωσ 30 cm, διαβροχι και ςυμπφκνωςθ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν 
ΕΤΕΡ 02-07-02-00 "Επανεπιχϊςεισ ςκαμμάτων κεμελίων τεχνικϊν ζργων". 
 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) ςυμπυκνωμζνου όγκου. 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):  4,00 

(Ολογράφωσ): τζςςερα ευρϊ και μθδζν λεπτά 

 
 
Α.Σ.: 06 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-20.20.01.Χ Εξυγιαντικζσ ι Αποςτραγγιςτικζσ ςτρϊςεισ με κραυςτό υλικό 
λατομείου 

 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2162 

Καταςκευι εξυγιαντικϊν ι αποςτραγγιςτικϊν ςτρϊςεων με κραυςτά υλικά προελεφςεωσ λατομείου 
(αδρανι οδοςτρωςίασ, λικοςυντρίματα, ςκφρα κλπ). Ρεριλαμβάνονται θ προμικεια και μεταφορά των 
υλικϊν επί τόπου του ζργου, οι πλάγιεσ μεταφορζσ μζχρι τα ςθμεία απόκεςθσ ι διάςτρωςθσ  με ι 
χωρίσ μθχανικά μζςα, θ τοποκζτθςθ, διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ, ςτα προβλεπόμενα πάχθ, θ 
διαβροχι και θ ςυμπφκνωςθ με οδοςτρωτιρεσ καταλλιλων διαςτάςεων ι δονθτικζσ πλάκεσ,  κακϊσ 
επίςθσ και κάκε είδουσ εργατοτεχνικι δαπάνθ για τθν καταςκευι των παντόσ είδουσ (κατακόρυφων και 
οριηοντίων) εξυγιαντικϊν ι αποςτραγγιςτικϊν ςτρϊςεων ςε οποιοδιποτε ςθμείο του ζργου. 
Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-20.20.01 κατά 10% εξαιτίασ των δυςχεριϊν και των ιδιαιτεροτιτων 
που απαιτοφνται για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ, κακϊσ αφορά τθν καταςκευι εξυγιαντικϊν 
ςτρϊςεων εντόσ του κτιρίου ι αποςτραγγιςτικϊν ςτρϊςεων εκτόσ κτιρίου, αλλα παραπλεφρωσ των 
περιμετρικϊν τοίχων του κτιρίου 
 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) τοποκετοφμενου όγκου. Επιμζτρθςθ με λιψθ διατομϊν προ και μετά τθν 
επίχωςθ. 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             15,40   

(Ολογράφωσ): δζκα πζντε ευρϊ και ςαράντα λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 07 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-20.15.02.Χ Επίχωςθ κενϊν κόλων με κίςθρθ (ελαφρόπετρα) που τοποκετείται εν 
ξθρϊ  

 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2162 

Επίχωςθ κενϊν κόλων με κίςθρθ (ελαφρόπετρα) που τοποκετείται εν ξθρϊ, ςε οποιαδιποτε κζςθ και 
ςτάκμθ του ζργου. Η κίςθρθσ (ελαφρόπετρα) κα είναι κατάλλθλθσ κοκκομετρίασ ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ τθσ Επίβλεψθσ, κα διαςτρωκεί ςτισ προβλεπόμενεσ κζςεισ  χφδθν κατά ςτρϊςεισ ζωσ 20 cm, 
και κα ςυμπυκνωκεί ελαφρά και με ιδιαίτερθ προςοχι ζτςι ϊςτε να γεμίςουν πλιρωσ όλα τα κενά 
πάνω από τουσ κόλουσ μζχρι τθν προβλεπόμενθ άνω ςτάκμθ διάςτρωςθσ τθσ. Ήτοι προμικεια κίςθρθσ 
(ελαφρόπετρασ), φορτοεκφορτϊςεισ, μεταφορζσ επί τόπου του ζργου, διάςτρωςθ κατά ςτρϊςεισ, και 
ελαφρά ςυμπφκνωςθ. 
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Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-20.15.02 εξαιτίασ των δυςχεριϊν και των ιδιαιτεροτιτων που 
απαιτοφνται για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. 
 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) ςυμπυκνωμζνου όγκου. 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             120,00   

(Ολογράφωσ): εκατόν είκοςι ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 08 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-20.30 Φορτοεκφόρτωςθ προϊόντων εκςκαφϊν με μθχανικά μζςα 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2171 

Φορτοεκφόρτωςθ με μθχανικά μζςα επί αυτοκινιτου προσ μεταφορά πάςθσ φφςεωσ προϊόντων 
εκςκαφϊν, εκβραχιςμϊν και κατεδαφίςεων, με τθν ςταλία του αυτοκινιτου. 
 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) ςε όγκο ορφγματοσ. 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             0,80 

(Ολογράφωσ): μθδζν ευρϊ και ογδόντα λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 09 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-20.31.02 Φορτοεκφόρτωςθ προϊόντων εκςκαφϊν χωρίσ χριςθ μθχανικϊν 
μζςων, χωρίσ τθν διάςτρωςθ των προϊόντων μετά τθν εκφόρτωςθ 

 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2173 

Φορτοεκφόρτωςθ χωρίσ τθ χριςθ μθχανικϊν μζςων πάςθσ φφςεωσ προϊόντων εκςκαφϊν, 
εκβραχιςμϊν και κατεδαφίςεων επί παντόσ τφπου μεταφορικοφ μζςου. Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται 
θ δαπάνθ αναμονισ του μεταφορικοφ μζςου κατά τθν φόρτωςθ. 
 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3)  
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             4,50 

(Ολογράφωσ): τζςςερα ευρϊ και πενιντα λεπτά 
 

 
Α.Σ.: 10 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-20.40 Χειρονακτικι διακίνθςθ προϊόντων εκςκαφϊν και κατεδαφίςεων  
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2177 

Χειρωνακτικι διακίνθςθ προϊόντων εκςκαφϊν, εκβραχιςμϊν και κατεδαφίςεων με ηεμπίλι, τηιβιζρα, 
μονότροχο και λοιπά παρεμφερι μζςα, ανά δεκάμετρο μζςθσ οριηόντιασ απόςταςθσ. Η απόςταςθ τθσ 
κακ' φψοσ μεταφοράσ ανάγεται ςε οριηόντια με ςυντελεςτι προςαφξθςθσ 2,0. 
 
Τιμι ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             5,00 
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(Ολογράφωσ): πζντε ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 11 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-10.07.02 Μεταφορζσ με αυτοκίνθτο διά μζςου οδϊν περιοριςμζνθσ βατότθτασ 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-1137 

Μεταφορά με αυτοκίνθτο οποιουδιποτε υλικοφ, ανά χιλιόμετρο αποςτάςεωσ επί οδοφ μθ 
επιτρζπουςασ ταχφτθτασ  άνω των 40 km/h. 
 
Τιμι ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             0,40 

(Ολογράφωσ): μθδζν ευρϊ και ςαράντα λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 12 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-10.08.Ν Πρόςκετθ αποηθμίωςθ καλάςςιασ μεταφοράσ αδρανϊν 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-1136 

Ρρόςκετθ αποηθμίωςθ καλάςςιασ μεταφοράσ αδρανϊν υλικϊν. 
Ητοι εκφόρτωςθ αδρανϊν ςτο λιμάνι Ηγουμενίτςασ προζλευςθσ φόρτωςθ επί πλωτοφ μεταφορικοφ 
μζςου ,μεταφορά δια καλάςςθσ ,εκφόρτωςθ ςτο λιμάνι τθσ Κζρκυρασ και μεταφόρτωςθ επί 
μεταφορικοφ μζςου προσ οδικι μεταφορά ςτο ζργο. Στθν τιμι περιλαμβάνεται ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ 
του πλωτοφ κατά τθν φόρτωςθ και τθν εκφόρτωςθ του. 
Στθν τιμι δεν ςυμπεριλαμβάνονται φόρτωςθ από το λατομείο θ μεταφορά μζχρι το λιμάνι θ φόρτωςθ 
επι πλωτοφ, θ μεταφορά από το λιμάνι εκφόρτωςθσ μζχρι το ζργο κακϊσ και θ εκφόρτωςθ ςτο ζργου 
παραπάνω εργαςίεσ περιλαμβάνονται ςτθν τιμι τθσ προμικειασ αδρανϊν υλικϊν τθσ μελζτθσ 
 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3)  
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             6,08   

(Ολογράφωσ): ζξι ευρϊ και οκτϊ λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 13 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-22.02.02.Χ Κακαίρεςθ ανωδομϊν από αργολικοδομι ι λικοδομι 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2204 

Ρλιρθσ ι τμθματικι κακαίρεςθ ανωδομϊν εξ αργολικοδομισ ι λικοδομισ, ςυνικουσ κονιάματοσ, 
χειρωνακτικά, με πολφ προςοχι, τμθματικά, ϊςτε να μθν διαταραχκεί θ υπόλοιπθ τοιχοποιία του 
κτιρίου, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Επίβλεψθσ, ςε οποιαδιποτε ςτάκμθ από το δάπεδο εργαςίασ. 
Η τιμι περιλαμβάνει τθν εργαςία κακαίρεςθσ, τθν αναπζταςθ των προϊόντων, ενδεχόμενεσ 
αντιςτθρίξεισ, και τθν ςυςςϊρευςθ των προϊόντων ςε κζςεισ φόρτωςθσ και ςε απόςταςθ ζωσ 10m, 
ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθ ν ΕΤΕΡ 14-02-02-01 "Τοπικι αφαίρεςθ τοιχοποιϊασ με εργαλζια χειρόσ" .  
 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) πραγματικοφ όγκου προ τθσ κακαιρζςεωσ. 
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ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             64,30   

(Ολογράφωσ): εξιντα τζςςερα ευρϊ και τριάντα λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 14 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-22.03 Διαλογι των χρθςίμων λίκων από τα προϊόντα κακαιρζςεωσ 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2212 

Διαλογι των χρθςίμων λίκων από τα προϊόντα κακαιρζςεωσ, κακαριςμόσ τουσ από το κονίαμα και 
μεταφορά και ςυγκζντρωςι τουσ ςε ςωροφσ ευκόλου καταμετριςεωσ ςε κατάλλθλεσ κζςεισ εντόσ του 
γθπζδου, ϊςτε να μθ παρακωλφονται οι εργαςίεσ. 
 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             5,00   

(Ολογράφωσ): πζντε ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 15 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-22.04 Κακαίρεςθ πλινκοδομϊν 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2222 

Κακαίρεςθ πλινκοδομϊν κάκε είδουσ. Συμπεριλαμβάνονται τα πάςθσ φφςεωσ απαιτοφμενα 
ικριϊματα, οι προςωρινζσ αντιςτθρίξεισ και θ ςυςςϊρευςθ των προϊόντων ςτισ κζςεισ φόρτωςθσ, 
ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 14-02-02-01 "Τοπικι αφαίρεςθ τοιχοποιίασ με εργαλεία χειρόσ". 
 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) πραγματικοφ όγκου προ τθσ κακαιρζςεωσ. 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             14,00  

(Ολογράφωσ): δζκα τζςςερα ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 
 

Α.Σ.: 16 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-22.05 Διαλογι των χρθςίμων πλίνκων από τα προϊόντα κακαιρζςεωσ 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2223 

Διαλογι των χρθςίμων πλίνκων από τα προϊόντα κακαιρζςεωσ, κακαριςμόσ τουσ από το κονίαμα και 
μεταφορά και ςυγκζντρωςι τουσ ςε ςωροφσ ευκόλου καταμετριςεωσ ςε κατάλλθλεσ κζςεισ εντόσ του 
γθπζδου, ϊςτε να μθ παρακωλφονται οι εργαςίεσ. 
 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             10,00  

(Ολογράφωσ): δζκα ευρϊ και μθδζν λεπτά 
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Α.Σ.: 17 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-22.10.01.Χ Κακαίρεςθ μεμονωμζνων ςτοιχείων καταςκευϊν από άοπλο 
ςκυρόδεμα με εφαρμογι ςυνικων μεκόδων κακαίρεςθσ 

 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2226 

Κακαίρεςθ και τεμαχιςμόσ μεμονωμζνων ςτοιχείων αόπλου ςκυροδζματοσ παντόσ είδουσ, ςε 
οποιαδιποτε ςτάκμθ από το δάπεδο εργαςίασ. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ του πάςθσ φφςεωσ 
απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ και εργαλείων, των ικριωμάτων και προςωρινϊν αντιςτθρίξεων και θ 
ςυςςϊρευςθ των προϊόντων, ο τεμαχιςμόσ των ευμεγζκων ςτοιχείων ςκυροδζματοσ και θ μεταφορά 
τουσ ςτισ κζςεισ φόρτωςθσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 15-02-01-01 "Κακαιρζςεισ ςτοιχείων 
οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ με μθχανικά μζςα". 
Με τθν τιμι αυτι πλθρϊνεται και θ κακαίρεςθ ελαφράσ οπλιςμζνθσ εδαφόπλακασ, που τυχόν κα 
ανευρεκεί με προςαφξθςθ ςυντελεςτι 1,20 επί πραγματικοφ όγκου κακαιρζςεων.  
 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) πραγματικοφ όγκου προ τθσ κακαιρζςεωσ. 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             25,00   

(Ολογράφωσ): είκοςι πζντε ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 
 

 
Α.Σ.: 18 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-22.15.01 Κακαίρεςθ μεμονωμζνων ςτοιχείων καταςκευϊν από οπλιςμζνο 
ςκυρόδεμα, με εφαρμογι ςυνικων μεκόδων κακαίρεςθσ 

 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2226 

Κακαίρεςθ και τεμαχιςμόσ ςτοιχείων καταςκευϊν από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα όλων των κατθγοριϊν, ςε 
οποιαδιποτε ςτάκμθ από το δάπεδο εργαςίασ, με διατιρθςθ του υπολοίπου δομιματοσ άκικτου με 
εφαρμογι ςυνικων τεχνικϊν κακαίρεςθσ με χριςθ υδραυλικισ ςφφρασ ςε ςυνδυαςμό ι μθ με 
πιςτολζτα πεπιεςμζνου αζρα και ςυναφι εξοπλιςμό.Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ του πάςθσ 
φφςεωσ απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ και εργαλείων, των μζςων κοπισ του οπλιςμοφ (με τα ςχετικά 
αναλϊςιμα), των ικριωμάτων και προςωρινϊν αντιςτθρίξεων και θ ςυςςϊρευςθ των προϊόντων ο 
τεμαχιςμόσ των ευμεγζκων ςτοιχείων ςκυροδζματοσ και θ μεταφορά τουσ ςτισ κζςεισ φόρτωςθσ, 
ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 15-02-01-01 "Κακαιρζςεισ ςτοιχείων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ 
με μθχανικά μζςα". 

 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) πραγματικοφ όγκου προ τθσ κακαιρζςεωσ. 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             50,00   

(Ολογράφωσ): πενιντα ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 19 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-22.20.01 Κακαίρεςθ πλακοςτρϊςεων δαπζδων παντόσ τφπου και οιουδιποτε 
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πάχουσ, χωρίσ να καταβάλλεται προςοχι για τθν εξαγωγι ακεραίων 
πλακϊν 

 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2236 

Κακαίρεςθ πλακοςτρϊςεων δαπζδων παντόσ τφπου και οποιουδιποτε πάχουσ (λίκινεσ πλάκεσ, 
κεραμικά πλακίδια, μωςαϊκό, κλπ), με το κονίαμα ςτρϊςεωσ αυτϊν, ςε οποιαδιποτε ςτάκμθ από το 
ζδαφοσ, με χριςθ παντόσ πρόςφορου μζςου, με τθν ςυςςϊρευςθ των προϊόντων προσ φόρτωςθ.  
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             7,00  

(Ολογράφωσ): επτά ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 20 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-22.20.02.Χ Κακαίρεςθ πλακοςτρϊςεων δαπζδων παντόσ τφπου και οιουδιποτε 
πάχουσ, με προςοχι για τθν εξαγωγι ακεραίων πλακϊν  

 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2237 

Κακαίρεςθ δαπζδων εκ πλακϊν παντόσ τφπου και οποιουδιποτε πάχουσ (μαρμαρόπλακεσ, λικόπλακεσ, 
κεραμικά, μωςαϊκά ι άλλου τφπου πλακίδια), ςυμπεριλαμβανομζνου και του υποςτρϊματοσ αυτϊν, με 
ιδιαίτερθ προςοχι για τθν εξαγωγι ακζραιων πλακϊν, με τα χζρια ι με χριςθ ελαφριϊν εργαλείων, ςε 
οποιαδιποτε ςτάκμθ από το ζδαφοσ, ςε επιλεγμζνεσ περιοχζσ όπωσ για παράδειγμα ςτουσ εξϊςτεσ, 
και ςε όποιεσ άλλεσ περιοχζσ υποδειχκοφν από τθν Επίβλεψθ. Η εργαςία περιλαμβάνει τθν ανάςυρςθ 
ακεραίων πλακϊν, τον κακαριςμό αυτϊν εκ του κονιάματοσ, τθν μεταφορά, απόκεςθ και φφλαξθ των 
χριςιμων πλακϊν αφενόσ ςε κανονικά ςχιματα και αφετζρου ςε κατάλλθλο προςτατευμζνο χϊρο του 
εργοταξίου και τζλοσ τθν μεταφορά των αχριςτων μζχρισ μζςθσ απόςταςθσ 10m προσ φόρτωςθ 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2)   
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             27,53  

(Ολογράφωσ): είκοςι επτά ευρϊ και πενιντα τρία λεπτά 
 
 
 

Α.Σ.: 21 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-22.20.04.Ν Αποξιλωςθ, ςυντιρθςθ, ςυμπλιρωςθ και τοποκζτθςθ των 
ςκαλοπατιϊν τθσ κεντρικισ κλίμακασ ειςόδου του κτιρίου 

 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2237 

Λεπτομερισ αποτφπωςθ, αφαίρεςθ μετά προςοχισ, φόρτωςθ με γερανοφόρο και μεταφορά ςτο χϊρο 
του εργαςτθρίου, αποκατάςταςθ των ρωγμϊν, ςυμπλιρωςθ φκαρμζνων τμθμάτων από ειδικό 
ςυντθρθτι, φόρτωςθ με γερανοφόρο και επιςτροφι ςτο ζργο, επανατοποκζτθςθ και ςτερζωςθ κάκε 
πατιματοσ με τα χζρια ςτθν αρχικι του κζςθ. 
 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ)  
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ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             600,00 

(Ολογράφωσ): εξακόςια ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 
 

Α.Σ.: 22 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-22.20.01.Χ Αποξιλωςθ επικάλυψθσ ςτθκαίων, γείςων, ποδιϊν παρακφρων, 
κατωφλίων κλπ. παρομοίων καταςκευϊν 

 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2236 

Αποξιλωςθ  πλακϊν επικάλυψθσ ςτθκαίων,  γείςων, ποδιϊν παρακφρων, κατωφλιϊν κλπ. παρόμοιων 
καταςκευϊν, χωρίσ προςοχι για τθν εξαγωγι ακζραιων  πλακϊν, εξ οιουδιποτε υλικοφ (τςιμζντου, 
μαρμάρου, κεραμικϊν, πωρόλικου, κλπ) , πάχουσ και πλάτουσ, με το κονίαμα ςτρϊςεων αυτϊν, ςε 
οποιαδιποτε ςτάκμθ από το ζδαφοσ, χωρίσ προςοχι όςον αφορά τα κακαιροφμενα υλικά, αλλά με 
προςοχι για να μθν προκλθκοφν ηθμιζσ ςε παρακείμενα δομικά ςτοιχεία του ζργου, με τθν 
ςυςςϊρευςθ των προϊόντων κακαιρζςεωσ προσ φόρτωςθ. 
 
Τιμι ανά τρζχων μζτρο (m) αποξθλωκζντοσ  ςτοιχείου. 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             7,00  

(Ολογράφωσ): επτά ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 
 

Α.Σ.: 23 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-22.77.01.Ν Αποξιλωςθ – Κακαίρεςθ διακοςμθτικϊν γραμμικϊν μελϊν από 
οποιοδιποτε υλικό  (γφψοσ, ςοβάσ, κλπ) ι λοιποφ διακόςμου 
παλαιϊν όψεων, ςφνκετου ι πολυςφνκετου ςχεδίου, οιωνδιποτε 
διαςτάςεων, ι μορφισ και ςε οποιοδιποτε φψοσ 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2236 

Αποξιλωςθ – Κακαίρεςθ διακοςμθτικϊν γραμμικϊν μελϊν από οποιοδιποτε υλικό (γφψοσ, ςοβάσ, 
κλπ) ι λοιποφ διακοςμθτικοφ παλαιϊν όψεων, ςφνκετου ι πολυςφνκετου ςχεδίου, οιωνδιποτε 
διαςτάςεων ι μορφισ και ςε οποιοδιποτε φψοσ, ςφμφωνα με τισ τοπικζσ ςυνκικεσ και τισ εντολζσ τθσ 
Επίβλεψθσ, που περιλαμβάνει: 
α) Τθν λιψθ ακζραιων δειγμάτων επαρκοφσ μικουσ , παντόσ τφπου τραβθχτϊν επιχριςμάτων από 
οποιοδιποτε υλικό, ςε οποιοδιποτε φψοσ, και καταςκευι εκμαγείων (αρνθτικϊν), των διακοςμθτικϊν 
ςτοιχείων των όψεων ι των εςωτερικϊν χϊρων, όπωσ γείςα, διαχωριςτικζσ κυματιοφόρεσ ηϊνεσ, 
παραςτάδεσ κλπ γλυπτόσ διάκοςμοσ, με προςεκτικι κοπι. 
β) Τθν προςεκτικι αποξιλωςθ ακζραιου δείγματοσ διακοςμθτικοφ ςτοιχείου με τθν υπόδειξθ τθσ 
Επίβλεψθσ και με τθ χρθςιμοποίθςθ ειδικϊν κομπτικϊν μθχανθμάτων, ι λιψθ ςτθν ςυνζχεια των 
εκμαγείων, πιςτά αντίγραφα των υπαρχόντων, με τθ χριςθ πχ γφψου ι ςθλικονοφχων υλικϊν κλπ, 
αφοφ πρϊτα ζχει γίνει ειδικι επεξεργαςία ςτο διακοςμθτικό ςτοιχείο (πχ επάλειψθ με γομολάκα κλπ) 
ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Επίβλεψθσ, και θ καταςκευι αρνθτικϊν τφπων, μουρζλων, από 
λαμαρίνα εφόςον απαιτείται. 
γ) Τθν πικανι αποξιλωςθ τθσ υποδομισ ςτιριξθσ του τραβθχτοφ (ςχιςτόπλακα, τοφβλα κλπ), κυρίωσ 
ςτισ κζςεισ φκορϊν, ςφμφωνα με τισ τοπικζσ ςυνκικεσ και τισ εντολζσ τθσ Επίβλεψθσ. 
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δ) Τθν αποκομιδι και μεταφορά του αχριςτου υλικοφ ςτισ τελικζσ κζςεισ απόρριψθσ (χωματερι) και 
του χριςιμου υλικοφ (δείγματα κλπ) ςε αποκικθ που κα υποδείξει θ Επίβλεψθ. 
 
Τιμι ανά τρζχων μζτρο (m) αποξθλωκζντοσ  διακοςμθτικοφ ςτοιχείου. 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             28,00  

(Ολογράφωσ): είκοςι οκτϊ ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 24 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-22.21.01 Κακαίρεςθ επιςτρϊςεων τοίχων παντόσ τφπου χωρίσ να 
καταβάλλεται προςοχι για τθν εξαγωγι ακεραίων πλακϊν 

 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2238 

Κακαίρεςθ πλακιδίων τοίχων παντόσ τφπου (πορςελάνθσ, κεραμικϊν κλπ), κακϊσ και πλακϊν 
μαρμάρου οποιουδιποτε πάχουσ, με το κονίαμα ςτρϊςεωσ αυτϊν, ςε οποιοδιποτε φψοσ. 
Συμπεριλαμβάνεται θ δαπάνθ των απαιτουμζνων ικριωμάτων και θ ςυςςϊρευςθ των προϊόντων 
κακαιρζςεωσ προσ φόρτωςθ. 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2). 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             4,00  

(Ολογράφωσ): τζςςερα ευρϊ και μθδζν λεπτά. 
 
 

Α.Σ.: 25 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-22.22.01 Κακαίρεςθ επικεραμϊςεων, χωρίσ να καταβάλλεται προςοχι για τθν 
εξαγωγι ακεραίων κεράμων 

 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2241 

Κακαίρεςθ επικεραμϊςεωσ με κεραμίδια οποιουδιποτε τφπου, με ι χωρίσ κονίαμα, ςε οποιαδιποτε 
ςτάκμθ από το ζδαφοσ. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβαςμόσ και θ διαλογι των υλικϊν και θ 
ςυςςϊρευςθ των αχριςτων υλικϊν προσ φόρτωςθ. 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2). 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             6,00  

(Ολογράφωσ): ζξι ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 26 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-22.23 Κακαίρεςθ επιχριςμάτων 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2252 
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Κακαίρεςθ επιχριςμάτων (αςβεςτοκονιαμάτων, αςβεςτοτςιμεντοκονιαμάτων, μαρμαροκονιαμάτων, 
αςβεςτοτςιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τςιμεντοκονιαμάτων και κθραϊκοκονιαμάτων), οποιουδιποτε 
πάχουσ, ςε οποιαδιποτε ςτάκμθ από το ζδαφοσ εργαςίασ. Συμπεριλαμβάνεται ο κακαριςμόσ των 
αρμϊν και θ ςυςςϊρευςθ των προϊόντων προσ φόρτωςθ. (τυπικόσ όγκοσ αχριςτων 0,03 m3/m2), 
ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 14-02-01-01 "Κακαίρεςθ επιχριςμάτων τοιχοποιίασ". 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) πραγματικισ επιφάνειασ. 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             5,00  

(Ολογράφωσ): πζντε ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 27 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-22.35 Διάνοιξθ οπισ ι φωλιάσ ςε λικοδομι 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2267 

Διάνοιξθ οπισ ι φωλιάσ ςε λικοδομι πάχουσ ζωσ 0,65 m,  με ι χωρίσ επίχριςμα, επιφανείασ 0,05 - 0,10 
m2, με οποιοδιποτε μζςο. Συμπεριλαμβάνονται τα πάςθσ φφςεωσ απαιτοφμενα ικριϊματα, θ εργαςία 
μόρφωςθσ των παρειϊν και θ ςυςςϊρευςθ των προϊόντων αποξιλωςθσ ςτισ κζςεισ φορτϊςεωσ. 
 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             3,50  

(Ολογράφωσ): τρία ευρϊ και πενιντα λεπτά 
 
 
 

Α.Σ.: 28 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-22.36.02 Διαμόρφωςθ ανοιγμάτων ςε λικοδομζσ για οπζσ επιφανείασ 1,01 m² 
ζωσ 1,50 m² 

 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 2268Β 

Κακαίρεςθ λικοδομισ πάχουσ ζωσ 0,65 m, με ι χωρίσ επίχριςμα, για τθν διαμόρφωςθ ανοίγματοσ 
κυρϊν, παρακφρων κλπ, επιφάνειασ 1,01 m² ζωσ 1,50 m² ςε οποιοδιποτε φψοσ και κζςθ του κτιρίου. 
Συμπεριλαμβάνονται τα πάςθσ φφςεωσ απαιτοφμενα ικριϊματα ι προςωρινζσ αντιςτθρίξεισ, θ εργαςία 
μόρφωςθσ των παραςτάδων (λαμπάδων) του ανοίγματοσ και θ ςυςςϊρευςθ των προϊόντων 
αποξιλωςθσ ςτισ κζςεισ φορτϊςεωσ. 
 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             50,00  

(Ολογράφωσ): πενιντα ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 29 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-22.36.04 Διαμόρφωςθ ανοιγμάτων ςε λικοδομζσ για οπζσ επιφανείασ 2,01 m² 
ζωσ 2,50 m² 
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Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 2268Δ 

Κακαίρεςθ λικοδομισ πάχουσ ζωσ 0,65 m, με ι χωρίσ επίχριςμα, για τθν διαμόρφωςθ ανοίγματοσ 
κυρϊν, παρακφρων κλπ, επιφάνειασ 2,01 m² ζωσ 2,50 m² ςε οποιοδιποτε φψοσ και κζςθ του κτιρίου. 
Συμπεριλαμβάνονται τα πάςθσ φφςεωσ απαιτοφμενα ικριϊματα ι προςωρινζσ αντιςτθρίξεισ, θ εργαςία 
μόρφωςθσ των παραςτάδων (λαμπάδων) του ανοίγματοσ και θ ςυςςϊρευςθ των προϊόντων 
αποξιλωςθσ ςτισ κζςεισ φορτϊςεωσ. 
 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             70,00  

(Ολογράφωσ): εβδομιντα ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 
 

Α.Σ.: 30 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-22.37.03.Χ Διάνοιξθ αυλακιοφ ςε λικοδομι ι πλινκοδομι για ζδραςθ 
μεταλλικϊν δοκϊν 

 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 2269Γ 

Διάνοιξθ αφλακοσ βάκουσ ζωσ 0,40 m ςε λικοδομι ι πλινκοδομι, με ι χωρίσ επίχριςμα, ςε 
οποιοδιποτε φψοσ και κζςθ του κτιρίου, και πλάτουσ άνω των 0,20m και ζωσ 0,50m για τθν ζδραςθ 
των μεταλλικϊν δοκϊν.  
Συμπεριλαμβάνονται τα πάςθσ φφςεωσ απαιτοφμενα ικριϊματα, θ εργαςία μόρφωςθσ των παρειϊν 
και αποκατάςταςθ του αφλακοσ, μετά τθν τοποκζτθςθ τθσ μεταλλικισ δοκοφ, ςτθν τελικι του μορφι 
ςφμφωνα με τθ μελζτθ και τισ οδθγίεσ τθσ Επίβλεψθσ και θ ςυςςϊρευςθ των προϊόντων αποξιλωςθσ 
ςτισ κζςεισ φορτϊςεωσ. 
Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-22.37.03 εξαιτίασ δυςχεριϊν ςτθν εκτελεςθ των εργαςιϊν 
(ςτενότθτα χϊρου, φπαρξθ δομικϊν ςτοιχείων που πρζπει να προςτατευκοφν κλπ).  
 
Τιμι ανά τρζχον μζτρο (m) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             75,00  

(Ολογράφωσ): εβδομιντα πζντε  ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 

Α.Σ.: 31 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-22.45 Αποξιλωςθ ξφλινων ι ςιδθρϊν κουφωμάτων 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 2275 

Αποξιλωςθ ξφλινων ι ςιδθρϊν κυρϊν και παρακφρων. Ρεριλαμβάνεται θ αφαίρεςθ των φφλλων και 
πρεβαηιϊν, θ απελευκζρωςθ του τετραξφλου ι του πλαιςίου από τα ςιδθρά ςτθρίγματα (τηινζτια) με 
προςοχι για τθν επαναχρθςιμοποίθςι του, όπου αυτό κρικεί αναγκαίο και θ μεταφορά προσ φόρτωςθ 
ι αποκικευςθ. 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) ακροτάτου περιγράμματοσ τετραξφλου ι πλαιςίου 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             15,00  
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(Ολογράφωσ): δζκα πζντε ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 

 
Α.Σ.: 32 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-22.50 Αποξιλωςθ ξφλινων δαπζδων ι επενδφςεων 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 2275 

Αποξιλωςθ ξφλινων δαπζδων ι επενδφςεων μετά του αντιςτοίχου ψευδοδαπζδου ι ςκελετοφ τεγίδων 
(διαδοκίδων), ςε οποιαδιποτε κζςθ, με προςοχι για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ των υλικϊν, όπου αυτό 
κρικεί αναγκαίο με τθν μεταφορά προσ φόρτωςθ ι αποκικευςθ. 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) πραγματικισ επιφανείασ 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             5,00  

(Ολογράφωσ): πζντε ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 33 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-22.51.01.Χ Κακαίρεςθ ξφλινθσ ςτζγθσ 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 5276 

Κακαίρεςθ ξφλινθσ ςτζγθσ, με προςοχι και τμθματικά, που περιλαμβάνει τα ηευκτά, τισ τεγίδεσ, 
επιτεγίδεσ και το ςανίδωμα, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Επίβλεψθσ. Η ςτζγθ μπορεί να είναι επικλινισ 
ι πολυκλινισ, οποιουδιποτε ςχιματοσ ςε κάτοψθ και ςε οποιοδιποτε φψοσ από το ζδαφοσ. 
Λαμβάνεται κάκε απαραίτθτο μζτρο για τθν εξαςφάλιςθ των λικοδομϊν (ςτισ κζςεισ ςτιριξθσ κλπ.) και 
των υποκείμενων καταςκευϊν. Ρεριλαμβάνεται θ προςεκτικι εργαςία τθσ αποξιλωςθσ,  θ αποκομιδι 
των αχριςτων υλικϊν μζχρι του ςθμείου ςυςςϊρευςθσ και οι εργαςίεσ τοπικϊν αντιςτθρίξεων, θ 
εξαςφάλιςθ των γφρω περιοχϊν κακϊσ και κάκε μζτρο αςφαλείασ. 
 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) πραγματικοφ όγκου. 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             50,00  

(Ολογράφωσ): πενιντα ευρϊ και μθδζν λεπτά 

 
 
Α.Σ.: 34 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-22.52.01.Χ Αποξιλωςθ μεταλλικϊν φφλλων επιςτζγαςθσ  

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 2275 

Αποξιλωςθ μεταλλικϊν φφλλων επιςτζγαςθσ από λαμαρίνα, επίπεδθ ι αυλακωτι, απλι ι με μόνωςθ, 
με τισ αντίςτοιχεσ τεγίδεσ, ςε οποιαδιποτε ςτάκμθ από το ζδαφοσ, με τθν καταβίβαςθ και διαλογι των 
υλικϊν, τθν ςυςςϊρευςθ των αχριςτων υλικϊν προσ φόρτωςθ, τθν ταξινόμθςθ χρθςίμων υλικϊν και 
τθν μεταφορά τουσ προσ φόρτωςθ ι αποκικευςθ. 
Με το ίδιο άρκρο τιμολογείται θ κακαίρεςθ μόνωςθσ ςτζγθσ (αςφαλτόπανο κλπ)  
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) πραγματικισ επιφανείασ 
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ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             2,30  

(Ολογράφωσ): δφο ευρϊ και τριάντα λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 35 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-22.53 Κακαίρεςθ ψευδοροφϊν κάκε τφπου 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 2275 

Κακαίρεςθ ψευδοροφϊν κάκε τφπου, ςυμπεριλαμβανομζνου του ςκελετοφ ανάρτθςισ τουσ και του 
μονωτικοφ υλικοφ πλιρωςθσ, ςε οποιαδιποτε κζςθ, με τθν μεταφορά των προϊόντων προσ φόρτωςθ ι 
αποκικευςθ. 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) πραγματικισ επιφανείασ 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             5,00  

(Ολογράφωσ): πζντε ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 36 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-22.54 Κακαίρεςθ οροφοκονιαμάτων  

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 2252 

Κακαίρεςθ οροφοκονιάματοσ εςωραχίων κόλων ςε οποιαδιποτε ςτάκμθ από το ζδαφοσ, εργαςία με 
τα απαιτοφμενα ικριϊματα και τθν ςυςςϊρευςθ των προϊόντων προσ φόρτωςθ, ςφμφωνα με τθν 
μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 14-02-01-01 "Κακαίρεςθ επιχριςμάτων τοιχοποιίασ". 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) πραγματικισ επιφανείασ. 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             8,00  

(Ολογράφωσ): οκτϊ ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 37 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-22.61 Κακαίρεςθ επζνδυςθσ τοίχων από μοριοςανίδεσ ι ινοςανίδεσ ι 
γυψοςανίδεσ 

 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 2239 

Κακαίρεςθ επζνδυςθσ τοίχων από μοριοςανίδεσ ι ινοςανίδεσ ι γυψοςανίδεσ, οιουδιποτε ςχεδίου και 
πάχουσ, μετά του ςκελετοφ αναρτιςεωσ αυτϊν, ςε οποιαδιποτε ςτάκμθ από το δάπεδο εργαςίασ. 
Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτοφμενα ικριϊματα, ο καταβιβαςμόσ και διαλογι των υλικϊν, θ 
ςυςςϊρευςθ των αχριςτων υλικϊν προσ φόρτωςθ, θ ταξινόμθςθ χρθςίμων υλικϊν και θ μεταφορά 
τουσ προσ φόρτωςθ ι αποκικευςθ. 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) πλιρωσ αποπερατωκείςασ εργαςίασ. 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             2,40  
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(Ολογράφωσ): δφο ευρϊ και ςαράντα λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 38 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-22.62 Κακαίρεςθ επζνδυςθσ τοίχων από φφλλα λαμαρίνασ ι αλουμινίου 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 2275 

Κακαίρεςθ επζνδυςθσ τοίχων από φφλλα λαμαρίνασ ι αλουμινίου, οιουδιποτε ςχεδίου και πάχουσ, 
μετά του ςκελετοφ αναρτιςεωσ αυτϊν, ςε οποιαδιποτε ςτάκμθ από το δάπεδο εργαςίασ. 
Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτοφμενα ικριϊματα, ο καταβιβαςμόσ και διαλογι των υλικϊν, θ 
ςυςςϊρευςθ των αχριςτων υλικϊν προσ φόρτωςθ και θ ταξινόμθςθ των χρθςίμων υλικϊν και θ 
μεταφορά τουσ προσ αποκικευςθ. 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) πλιρωσ αποπερατωκείςασ εργαςίασ. 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             3,00  

(Ολογράφωσ): τρία ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 39 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-22.65.02 Αποξιλωςθ  μεταλλικϊν κιγκλιδωμάτων 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2275 

Αποξιλωςθ κιγκλιδωμάτων, οποιουδιποτε ςχεδίου και διαςτάςεων, με τθν ςυςςϊρευςθ των 
αχριςτων υλικϊν προσ φόρτωςθ και τθν ταξινόμθςθ και αποκικευςθ των χρθςίμων υλικϊν. 
 
Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξθλωκζντων ςτοιχείων βάςει ηυγολογίου 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             0,30  

(Ολογράφωσ): μθδζν ευρϊ και τριάντα λεπτά 
 

 
Α.Σ.: 40 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-22.70.03.Χ Αποξιλωςθ  ξθλόπθκτων τοίχων (μπαγδατότοιχων) 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2275 

Επιμελθμζνθ αποξιλωςθ ι αποςυναρμολόγθςθ ξθλόπθκτων τοίχων, μπαγδατότοιχων, (ςκελετόσ -υλικό 
πλιρωςθσ – επζνδυςθ). Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ ςυγκζντρωςθ και αποκικευςθ του 
επαναχρθςιμοποιιςιμου υλικοφ, εφ όςον αυτό απαιτθκεί από τθν Επίβλεψθ και προϊκθςθ προσ 
φόρτωςθ των πάςθσ φφςεωσ αχριςτων.  Οι επιφάνειεσ επαφισ των αφαιρουμζνων τοιχοπεταςμάτων 
με τα λοιπά δομικά ςτοιχεία του κτιρίου κα παραδίδονται κακαρζσ και λείεσ και κα είναι πλιρωσ 
απαλλαγμζνεσ από προεξζχοντα ςτοιχεία ςυνδζςμων και ςτθριγμάτων. 
Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-22.70.03 λόγω υλικοφ καταςκευισ του ξθλόπθκτου τοίχου. 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) πλιρωσ αφαιρουμζνου ξθλόπθκτου τοίχου. Στθν προσ επιμζτρθςθ 
επιφάνεια ςυμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν υπάρχοντα ανοίγματα. 
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ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             11,20  

(Ολογράφωσ): ζντεκα ευρϊ και είκοςι λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 41 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-22.72 Αποξιλωςθ ξφλινου φζροντοσ οργανιςμοφ πατωμάτων 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2275 

Αποξιλωςθ ξφλινου φζροντοσ οργανιςμοφ πατωμάτων και λοιπϊν οριηόντιων επιφανειϊν, μετά των 
ενδιάμεςων ξφλινων μελϊν κάκε τφπου, ςε οποιαδιποτε κζςθ, με προςοχι, για τθν τυχϊν 
επαναχρθςιμοποίθςθ των υλικϊν,  με τθν μεταφορά ςτισ κζςεισ φόρτωςθσ ι αποκικευςθσ εντόσ του 
εργοταξίου. 
 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) αποξθλωνόμενθσ καταςκευισ 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             40,00  

(Ολογράφωσ): ςαράντα ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 42 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-22.72.01.Ν Αποξιλωςθ ξφλινων κλιμάκων  
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2275 

Αποξιλωςθ των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν ξφλινων κλιμακοςταςίων μετά του κιγκλιδϊματοσ αυτϊν, 
και ςυγκεκριμζνα του κεντρικοφ, των δφο μικρότερων εςωτερικϊν που οδθγοφν ςτθν υποςτζγθ κακϊσ 
και του εξωτερικοφ κλιμακοςταςίου που οδθγεί ςτον Αϋ όροφο. Η κακαίρεςθ των κλιμάκων κα 
πραγματοποιθκεί χωρίσ προςοχι, με ςυγκζντρωςθ των προϊόντων αποξιλωςθσ, φόρτωςθ και 
μεταφορά με οποιονδιποτε τρόπο και μζςο, και αποκικευςθ ι απόρριψι τουσ ςε κατάλλθλεσ κζςεισ, 
όπου επιτρζπεται από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ και ςε οποιαδιποτε απόςταςθ. Στθν τιμι 
ςυμπεριλαμβάνεται και κάκε μικροεργαςία ι δαπάνθ μθ ρθτά κατονομαηόμενθ αλλά απαραίτθτθ για 
τθν πλιρθ αποξιλωςθ και απομάκρυνςθ των κλιμάκων.    
 
Τιμι κατϋ αποκοπι (κ.α.) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             1.000,00  

(Ολογράφωσ): χίλια ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 43 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-23.03 Κκριϊματα ςιδθρά ςωλθνωτά 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2303 

Ικριϊματα ςιδθρά ςωλθνωτά ςυμβατικοφ τφπου, με δάπεδο εργαςίασ από μαδζρια, ςφμφωνα με τθν 
μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 01-03-00-00 "Ικριϊματα". 
Στθν τιμι μονάδασ ςυμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικϊν πλαιςίων και ςτθριγμάτων, θ 
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μεταφορά των πάςθσ φφςεωσ υλικϊν επί τόπου του ζργου, θ εργαςία ςυναρμολόγθςθσ και 
αποςυναρμολόγθςθσ των ικριωμάτων και θ φκορά τθσ ξυλείασ και των μεταλλικϊν μερϊν. 
Τα ικριϊματα κα είναι επαρκϊσ ςτερεωμζνα επί τθσ επιφανείασ του κτιρίου, δε κα παρουςιάηουν 
κινθτότθτα και μεγάλα βζλθ κάμψεωσ και κα φζρουν κιγκλιδϊματα αςφαλείασ και κλίμακεσ ανόδου. 
Το παρόν άρκρο ζχει εφαρμογι μόνον ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπεται από τθν μελζτθ του ζργου θ 
καταςκευι ιδιαιτζρων ικριωμάτων (πζραν αυτϊν που κεωροφνται ανθγμζνα ςτισ επί μζρουσ τιμζσ 
μονάδοσ των εργαςιϊν) ι κατόπιν ειδικισ εγκρίςεωσ τθσ Υπθρεςίασ.  
Ωσ επιφάνεια προσ επιμζτρθςθ λαμβάνεται θ επιφάνεια του κτιρίου επί τθσ οποίασ εκτελοφνται οι 
εργαςίεσ, προςαυξανόμενθ κατά τισ παράπλευρεσ προεξοχζσ του ικριϊματοσ, εφ' όςον ζχουν βάκοσ 
μεγαλφτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενεσ κoρωνίδεσ, κορνίηεσ κλπ, 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²). 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             5,00  

(Ολογράφωσ): πζντε ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 44 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-23.14 Επενδφςεισ πρόςοψθσ ικριωμάτων 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2314.1 

Επζνδυςθ πρόςοψθσ ικριωμάτων με λινάτςεσ ι ςυνκετικά υφαντά φφλλα, προςδεμζνα με ςφρμα ι 
ςυνδετιρεσ ςτα οριηόντια και κατακόρυφα ςτοιχεία του ικριϊματοσ. Η επικάλυψθ κα είναι πλιρθσ και 
τα φφλλα επικάλυψθσ επαρκϊσ τανυςμζνα. 
Επιςθμαίνεται ότι θ επζνδυςθ των εξωτερικϊν ικριωμάτων είναι υποχρεωτικι για όλεσ τισ καταςκευζσ 
εντόσ κατοικθμζνων περιοχϊν. 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²). 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             0,60  

(Ολογράφωσ): μθδζν ευρϊ και εξιντα λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 45 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-23.05 Πετάςματα αςφαλείασ επί ικριωμάτων 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2304 

Ρετάςματα αςφαλείασ (κατακόρυφα ι κεκλιμζνα ι οριηόντια πζρα από τα δάπεδα εργαςίασ των 
ικριωμάτων, ςανιδϊματα, πατάρια) επί ικριωμάτων από ςανίδεσ ι μεταλλικά φφλλα, για τθν 
προςταςία των διερχομζνων από πτϊςεισ υλικϊν, διαμορφωμζνα ςφμφωνα με τθν μελζτθ ι και τισ 
υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ, πλιρθ με τουσ απαιτοφμενουσ ςυνδζςμουσ, ςτθρίγματα και διαδοκίδωςθ. 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) πραγματικισ επιφάνειασ ςανιδϊματοσ. 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             5,00  

(Ολογράφωσ): πζντε ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 



Τιμολόγιο Μελζτθσ  34 

 

Α.Σ.: 46 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-22.90.01.Ν Αποξθλϊςεισ υφιςταμζνων καταςκευϊν και εξοπλιςμοφ, πζραν 

αυτϊν που περιγράφονται αναλυτικά ςτο παρόν τιμολόγιο 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2227 

Αποξθλϊςεισ υφιςταμζνων καταςκευϊν και εξοπλιςμοφ που βρίςκονται ςτουσ χϊρουσ όπου 
προβλζπεται από τθ μελζτθ θ εκτζλεςθ νζων εργαςιϊν, πζραν αυτϊν που θ αποξιλωςι τουσ ρθτά 
προβλζπεται ςε άλλα άρκρα του παρόντοσ τιμολογίου, οιωνδιποτε διαςτάςεων, υλικϊν καταςκευισ 
και ςε οποιαδιποτε ζκταςθ εάν υφίςτανται, και γενικά όλων των καταςκευϊν που εμποδίηουν τθν 
εκτζλεςθ των νζων εργαςιϊν. Οι εργαςίεσ αποξθλϊςεων κα γίνουν με χριςθ παντόσ είδουσ μθχανικό ι 
μθ μζςο, χωρίσ προςοχι όςον αφορά τα υλικά αποξθλϊςεων και κακαιρζςεων, αλλά με προςοχι προσ 
αποφυγι πρόκλθςθσ ηθμιϊν ςτα παραμζνοντα δομικά ςτοιχεία και γενικά ςε καταςκευζσ που 
εντάςςονται ςτισ προβλεπόμενεσ νζεσ διαμορφϊςεισ. Πλα τα υλικά αποξθλϊςεων και κακαιρζςεων κα 
μεταφερκοφν και κα απορριφκοφν ςε χϊρουσ επιτρεπόμενουσ από τθν αςτυνομία ι που κα 
υποδειχκοφν από τθν Επίβλεψθ. Στθν τιμι περιλαμβάνονται ικριϊματα, χριςθ μθχανθμάτων και 
οχθμάτων παντόσ τφπου, με τισ αποηθμιϊςεισ λόγω κακυςτεριςεων για τισ φορτϊςεισ, εκφορτϊςεισ 
και λοιποφσ χειριςμοφσ, τισ λοιπζσ δαπάνεσ, κακϊσ και αξίασ υλικϊν, μικροχλικϊν και εργατικϊν που 
απαιτοφνται, για τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Επίβλεψθσ, ςε ολόκλθρθ 
τθν ζκταςθ όπου κα εκτελεςτοφν οι προβλεπόμενεσ από τθν μελζτθ εργαςίεσ, κακϊσ και 
φορτοεκφόρτωςθ, μεταφορά και απόρριψθ όλων των άχρθςτων προϊόντων ςτουσ προβλεπόμενουσ 
χϊρουσ.         
 
Τιμι κατ’ αποκοπι (κ.α.) για το ςφνολο των προβλεπόμενων εργαςιϊν του άρκρου αυτοφ, ςφμφωνα με 
τα όςα ορίηονται παραπάνω. 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             3.000,00 

(Ολογράφωσ): τρεισ  χιλιάδεσ ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

ΟΜΑΔΑ Β : ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΑ, ΧΑΛΚΚΟΔΕΜΑΣΑ, ΓΑΡΜΠΚΛΟΔΕΜΑΣΑ, 
ΛΚΙΟΔΕΜΑΣΑ ΚΑΚ ΚΟΝΚΟΔΕΜΑΣΑ 
Α.Σ.: 47 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-32.01.03 Προμικεια, μεταφορά επιτόπου, διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ 
ςκυροδζματοσ με χριςθ αντλίασ ι πυρογερανοφ, για καταςκευζσ από 
ςκυρόδεμα κατθγορίασ C12/15 

 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-3213 

Ραραγωγι ι προμικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου ςκυροδζματοσ κατθγορίασ C12/15, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ (ΚΤΣ), με τθν διάςτρωςθ με  
χριςθ αντλίασ ςκυροδζματοσ ι πυρογερανοφ και τθν ςυμπφκνωςθ αυτοφ επί των καλουπιϊν ι/και 
λοιπϊν επιφανειϊν υποδοχισ ςκυροδζματοσ, χωρίσ τθν δαπάνθ καταςκευισ των καλουπιϊν, ςφμφωνα 
με τθν μελζτθ του ζργου, και τισ ΕΤΕΡ: 
01-01-01-00 "Ραραγωγι και μεταφορά ςκυροδζματοσ", 
01-01-02-00 "Διάςτρωςθ ςκυροδζματοσ", 
01-01-03-00 "Συντιρθςθ ςκυροδζματοσ", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά ςυγκροτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ", 
01-01-05-00 "Δονθτικι ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ", 
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01-01-07-00 "Σκυροδετιςεισ ογκωδϊν καταςκευϊν". 
Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται αυςτθρά θ προςκικθ νεροφ ςτο ςκυρόδεμα επί τόπου του ζργου. 
Επίςθσ απαγορεφεται θ χριςθ του ςκυροδζματοσ μετά τθν παρζλευςθ 90 λεπτϊν από τθν ανάμιξθ, 
εκτόσ εάν εφαρμοςκοφν επιβραδυντικά πρόςκετα με βάςθ ειδικι μελζτθ ςυνκζςεωσ. 
 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμικεια, θ μεταφορά από οποιαδιποτε απόςταςθ ςτθ κζςθ εκτζλεςθσ του ζργου, του 
ςκυροδζματοσ εφόςον πρόκειται για εργοςταςιακό ςκυρόδεμα ι θ προμικεια, φορτοεκφόρτωςθ όλων 
των απαιτοφμενων υλικϊν (αδρανϊν, τςιμζντων, νεροφ) για τθν παραςκευι του ςκυροδζματοσ, 
εφόςον το ςκυρόδεμα παραςκευάηεται ςτο εργοτάξιο (εργοταξιακό ςκυρόδεμα), οι ςταλίεσ των 
αυτοκινιτων μεταφοράσ αδρανϊν υλικϊν και ςκυροδζματοσ, θ παραςκευι το μίγματοσ και θ 
μεταφορά του ςκυροδζματοσ ςτο εργοτάξιο προσ διάςτρωςθ. 
Επιςθμαίνεται ότι ςτθν τιμι ανά κατθγορία ςκυροδζματοσ ςυμπεριλαμβάνεται θ δαπάνθ τθσ εκάςτοτε 
απαιτοφμενθσ ποςότθτασ τςιμζντου για τθν επίτευξθ των προβλεπομζνων χαρακτθριςτικϊν (αντοχισ, 
εργαςίμου κλπ) υπό τθν εφαρμοηόμενθ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των αδρανϊν κατά περίπτωςθ. Σε 
ουδεμία περίπτωςθ επιμετράται ιδιαίτερα θ ενςωματοφμενθ ποςότθτα τςιμζντου ςτο ςκυρόδεμα. 
Η απαιτοφμενθ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των αδρανϊν και θ περιεκτικότθτα ςε τςιμζντο για τθν 
επίτευξθ τθσ ηθτοφμενθσ χαρακτθριςτικισ αντοχισ του ςκυροδζματοσ κακορίηεται εργαςτθριακά με 
δαπάνθ του Αναδόχου. 
β. Τα πάςθσ φφςεωσ πρόςκετα (πλθν ρευςτοποιθτικϊν και επιβραδυντικϊν πιξεωσ) που προβλζπονται 
από τθν εγκεκριμζνθ, κατά περίπτωςθ, μελζτθ ςυνκζςεωσ, επιμετρϊνται και πλθρϊνονται ιδιαιτζρωσ. 
γ. Η δαπάνθ χριςεωσ δονθτϊν μάηασ ι/και επιφανείασ και θ διαμόρφωςθ τθσ άνω ςτάκμθσ των 
ςκυροδοτουμζνων ςτοιχείων (τελικισ ι προςωρινισ), ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν μελζτθ του 
ζργου αναφορικά με τθν ποιότθτα και τισ ανοχζσ του τελειϊματοσ. 
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίςθσ ανθγμζνθ θ δαπάνθ ςταλίασ των οχθμάτων μεταφοράσ του 
ςκυροδζματοσ (βαρζλασ), θ δαπάνθ μετάβαςθσ επί τόπου, ςτθςίματοσ και επιςτροφισ τθσ πρζςςασ 
ςκυροδζματοσ και θ περιςυλλογι, φόρτωςθ και απομάκρυνςθ τυχόν υπερχειλίςεων ςκυροδζματοσ 
από τθν κζςθ ςκυροδζτθςθσ.  
ε. Δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ πρόςκετθ επεξεργαςία διαμόρφωςθσ δαπζδων ειδικϊν απαιτιςεων (λ.χ. 
βιομθχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμζσ ζχουν εφαρμογι ςε πάςθσ φφςεωσ καταςκευζσ από ςκυρόδεμα, εκτόσ από κελφφθ, αψίδεσ 
και τροφλουσ.  
Επιμζτρθςθ ανά κυβικό μζτρο καταςκευαςκζντοσ ςτοιχείου από ςκυρόδεμα, ςφμφωνα με τισ 
προβλεπόμενεσ από τθν μελζτθ διαςτάςεισ 
 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3). 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             75,00  

(Ολογράφωσ): εβδομιντα πζντε ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 48 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-32.01.04 Προμικεια, μεταφορά επιτόπου, διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ 
ςκυροδζματοσ με χριςθ αντλίασ ι πυρογερανοφ, για καταςκευζσ από 
ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20 

 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-3214 
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Ραραγωγι ι προμικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου ςκυροδζματοσ κατθγορίασ C16/20, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ (ΚΤΣ), με τθν διάςτρωςθ με  
χριςθ αντλίασ ςκυροδζματοσ ι πυρογερανοφ και τθν ςυμπφκνωςθ αυτοφ επί των καλουπιϊν ι/και 
λοιπϊν επιφανειϊν υποδοχισ ςκυροδζματοσ, χωρίσ τθν δαπάνθ καταςκευισ των καλουπιϊν, ςφμφωνα 
με τθν μελζτθ του ζργου, και τισ ΕΤΕΡ: 
01-01-01-00 "Ραραγωγι και μεταφορά ςκυροδζματοσ", 
01-01-02-00 "Διάςτρωςθ ςκυροδζματοσ", 
01-01-03-00 "Συντιρθςθ ςκυροδζματοσ", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά ςυγκροτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ", 
01-01-05-00 "Δονθτικι ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ", 
01-01-07-00 "Σκυροδετιςεισ ογκωδϊν καταςκευϊν". 
Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται αυςτθρά θ προςκικθ νεροφ ςτο ςκυρόδεμα επί τόπου του ζργου. 
Επίςθσ απαγορεφεται θ χριςθ του ςκυροδζματοσ μετά τθν παρζλευςθ 90 λεπτϊν από τθν ανάμιξθ, 
εκτόσ εάν εφαρμοςκοφν επιβραδυντικά πρόςκετα με βάςθ ειδικι μελζτθ ςυνκζςεωσ. 
 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμικεια, θ μεταφορά από οποιαδιποτε απόςταςθ ςτθ κζςθ εκτζλεςθσ του ζργου, του 
ςκυροδζματοσ εφόςον πρόκειται για εργοςταςιακό ςκυρόδεμα ι θ προμικεια, φορτοεκφόρτωςθ όλων 
των απαιτοφμενων υλικϊν (αδρανϊν, τςιμζντων, νεροφ) για τθν παραςκευι του ςκυροδζματοσ, 
εφόςον το ςκυρόδεμα παραςκευάηεται ςτο εργοτάξιο (εργοταξιακό ςκυρόδεμα), οι ςταλίεσ των 
αυτοκινιτων μεταφοράσ αδρανϊν υλικϊν και ςκυροδζματοσ, θ παραςκευι το μίγματοσ και θ 
μεταφορά του ςκυροδζματοσ ςτο εργοτάξιο προσ διάςτρωςθ. 
Επιςθμαίνεται ότι ςτθν τιμι ανά κατθγορία ςκυροδζματοσ ςυμπεριλαμβάνεται θ δαπάνθ τθσ εκάςτοτε 
απαιτοφμενθσ ποςότθτασ τςιμζντου για τθν επίτευξθ των προβλεπομζνων χαρακτθριςτικϊν (αντοχισ, 
εργαςίμου κλπ) υπό τθν εφαρμοηόμενθ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των αδρανϊν κατά περίπτωςθ. Σε 
ουδεμία περίπτωςθ επιμετράται ιδιαίτερα θ ενςωματοφμενθ ποςότθτα τςιμζντου ςτο ςκυρόδεμα. 
Η απαιτοφμενθ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των αδρανϊν και θ περιεκτικότθτα ςε τςιμζντο για τθν 
επίτευξθ τθσ ηθτοφμενθσ χαρακτθριςτικισ αντοχισ του ςκυροδζματοσ κακορίηεται εργαςτθριακά με 
δαπάνθ του Αναδόχου. 
β. Τα πάςθσ φφςεωσ πρόςκετα (πλθν ρευςτοποιθτικϊν και επιβραδυντικϊν πιξεωσ) που προβλζπονται 
από τθν εγκεκριμζνθ, κατά περίπτωςθ, μελζτθ ςυνκζςεωσ, επιμετρϊνται και πλθρϊνονται ιδιαιτζρωσ. 
γ. Η δαπάνθ χριςεωσ δονθτϊν μάηασ ι/και επιφανείασ και θ διαμόρφωςθ τθσ άνω ςτάκμθσ των 
ςκυροδοτουμζνων ςτοιχείων (τελικισ ι προςωρινισ), ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν μελζτθ του 
ζργου αναφορικά με τθν ποιότθτα και τισ ανοχζσ του τελειϊματοσ. 
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίςθσ ανθγμζνθ θ δαπάνθ ςταλίασ των οχθμάτων μεταφοράσ του 
ςκυροδζματοσ (βαρζλασ), θ δαπάνθ μετάβαςθσ επί τόπου, ςτθςίματοσ και επιςτροφισ τθσ πρζςςασ 
ςκυροδζματοσ και θ περιςυλλογι, φόρτωςθ και απομάκρυνςθ τυχόν υπερχειλίςεων ςκυροδζματοσ 
από τθν κζςθ ςκυροδζτθςθσ.  
ε. Δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ πρόςκετθ επεξεργαςία διαμόρφωςθσ δαπζδων ειδικϊν απαιτιςεων (λ.χ. 
βιομθχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμζσ ζχουν εφαρμογι ςε πάςθσ φφςεωσ καταςκευζσ από ςκυρόδεμα, εκτόσ από κελφφθ, αψίδεσ 
και τροφλουσ.  
Επιμζτρθςθ ανά κυβικό μζτρο καταςκευαςκζντοσ ςτοιχείου από ςκυρόδεμα, ςφμφωνα με τισ 
προβλεπόμενεσ από τθν μελζτθ διαςτάςεισ 
 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3). 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             80,00  
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(Ολογράφωσ): ογδόντα ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 49 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-32.01.05 Προμικεια, μεταφορά επιτόπου, διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ 
ςκυροδζματοσ με χριςθ αντλίασ ι πυρογερανοφ, για καταςκευζσ από 
ςκυρόδεμα κατθγορίασ C20/25 

 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-3215 

Ραραγωγι ι προμικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου ςκυροδζματοσ κατθγορίασ C20/25, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ (ΚΤΣ), με τθν διάςτρωςθ με  
χριςθ αντλίασ ςκυροδζματοσ ι πυρογερανοφ και τθν ςυμπφκνωςθ αυτοφ επί των καλουπιϊν ι/και 
λοιπϊν επιφανειϊν υποδοχισ ςκυροδζματοσ, χωρίσ τθν δαπάνθ καταςκευισ των καλουπιϊν, ςφμφωνα 
με τθν μελζτθ του ζργου, και τισ ΕΤΕΡ: 
01-01-01-00 "Ραραγωγι και μεταφορά ςκυροδζματοσ", 
01-01-02-00 "Διάςτρωςθ ςκυροδζματοσ", 
01-01-03-00 "Συντιρθςθ ςκυροδζματοσ", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά ςυγκροτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ", 
01-01-05-00 "Δονθτικι ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ", 
01-01-07-00 "Σκυροδετιςεισ ογκωδϊν καταςκευϊν". 
Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται αυςτθρά θ προςκικθ νεροφ ςτο ςκυρόδεμα επί τόπου του ζργου. 
Επίςθσ απαγορεφεται θ χριςθ του ςκυροδζματοσ μετά τθν παρζλευςθ 90 λεπτϊν από τθν ανάμιξθ, 
εκτόσ εάν εφαρμοςκοφν επιβραδυντικά πρόςκετα με βάςθ ειδικι μελζτθ ςυνκζςεωσ. 
 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται: 
α. Η προμικεια, θ μεταφορά από οποιαδιποτε απόςταςθ ςτθ κζςθ εκτζλεςθσ του ζργου, του 
ςκυροδζματοσ εφόςον πρόκειται για εργοςταςιακό ςκυρόδεμα ι θ προμικεια, φορτοεκφόρτωςθ όλων 
των απαιτοφμενων υλικϊν (αδρανϊν, τςιμζντων, νεροφ) για τθν παραςκευι του ςκυροδζματοσ, 
εφόςον το ςκυρόδεμα παραςκευάηεται ςτο εργοτάξιο (εργοταξιακό ςκυρόδεμα), οι ςταλίεσ των 
αυτοκινιτων μεταφοράσ αδρανϊν υλικϊν και ςκυροδζματοσ, θ παραςκευι το μίγματοσ και θ 
μεταφορά του ςκυροδζματοσ ςτο εργοτάξιο προσ διάςτρωςθ. 
Επιςθμαίνεται ότι ςτθν τιμι ανά κατθγορία ςκυροδζματοσ ςυμπεριλαμβάνεται θ δαπάνθ τθσ εκάςτοτε 
απαιτοφμενθσ ποςότθτασ τςιμζντου για τθν επίτευξθ των προβλεπομζνων χαρακτθριςτικϊν (αντοχισ, 
εργαςίμου κλπ) υπό τθν εφαρμοηόμενθ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των αδρανϊν κατά περίπτωςθ. Σε 
ουδεμία περίπτωςθ επιμετράται ιδιαίτερα θ ενςωματοφμενθ ποςότθτα τςιμζντου ςτο ςκυρόδεμα. 
Η απαιτοφμενθ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των αδρανϊν και θ περιεκτικότθτα ςε τςιμζντο για τθν 
επίτευξθ τθσ ηθτοφμενθσ χαρακτθριςτικισ αντοχισ του ςκυροδζματοσ κακορίηεται εργαςτθριακά με 
δαπάνθ του Αναδόχου. 
β. Τα πάςθσ φφςεωσ πρόςκετα (πλθν ρευςτοποιθτικϊν και επιβραδυντικϊν πιξεωσ) που προβλζπονται 
από τθν εγκεκριμζνθ, κατά περίπτωςθ, μελζτθ ςυνκζςεωσ, επιμετρϊνται και πλθρϊνονται ιδιαιτζρωσ. 
γ. Η δαπάνθ χριςεωσ δονθτϊν μάηασ ι/και επιφανείασ και θ διαμόρφωςθ τθσ άνω ςτάκμθσ των 
ςκυροδοτουμζνων ςτοιχείων (τελικισ ι προςωρινισ), ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν μελζτθ του 
ζργου αναφορικά με τθν ποιότθτα και τισ ανοχζσ του τελειϊματοσ. 
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίςθσ ανθγμζνθ θ δαπάνθ ςταλίασ των οχθμάτων μεταφοράσ του 
ςκυροδζματοσ (βαρζλασ), θ δαπάνθ μετάβαςθσ επί τόπου, ςτθςίματοσ και επιςτροφισ τθσ πρζςςασ 
ςκυροδζματοσ και θ περιςυλλογι, φόρτωςθ και απομάκρυνςθ τυχόν υπερχειλίςεων ςκυροδζματοσ 
από τθν κζςθ ςκυροδζτθςθσ.  
ε. Δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ πρόςκετθ επεξεργαςία διαμόρφωςθσ δαπζδων ειδικϊν απαιτιςεων (λ.χ. 
βιομθχανικό δάπεδο). 
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Οι τιμζσ ζχουν εφαρμογι ςε πάςθσ φφςεωσ καταςκευζσ από ςκυρόδεμα, εκτόσ από κελφφθ, αψίδεσ 
και τροφλουσ.  
Επιμζτρθςθ ανά κυβικό μζτρο καταςκευαςκζντοσ ςτοιχείου από ςκυρόδεμα, ςφμφωνα με τισ 
προβλεπόμενεσ από τθν μελζτθ διαςτάςεισ 
 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3). 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             85,00  

(Ολογράφωσ): ογδόντα πζντε ευρϊ και μθδζν λεπτά 

Α.Σ.: 50 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-32.05.04 κυροδζματα μικρϊν ζργων, για καταςκευζσ από ςκυρόδεμα 
κατθγορίασ C16/20 

 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-3214  

Ραραγωγι ςκυροδζματοσ μικρϊν ζργων επί τόπου, με φορθτοφσ αναμικτιρεσ ςκυροδζματοσ ι 
αυτοκινοφμενεσ μπετονιζρεσ, ποιότθτασ C16/20, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του κανονιςμοφ 
τεχνολογίασ ςκυροδζματοσ (ΚΤΣ), με τθν διάςτρωςθ και τθν ςυμπφκνωςθ αυτοφ επί των καλουπιϊν 
ι/και λοιπϊν επιφανειϊν υποδοχισ ςκυροδζματοσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ του ζργου, χωρίσ τθν 
δαπάνθ καταςκευισ των καλουπιϊν. 
Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια των υλικϊν επί τόπου του ζργου, θ εργαςία ανάμιξθσ, οι πάςθσ φφςεωσ 
πλάγιεσ μεταφορζσ και θ εργαςία διάςτρωςθσ και ςυμπφκνωςθσ, ςε οποιαδιποτε ςτάκμθ από το 
δάπεδο εργαςίασ. Επιμζτρθςθ ανά κυβικό μζτρο καταςκευαςκζντοσ ςτοιχείου από ςκυρόδεμα, 
ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ από τθν μελζτθ διαςτάςεισ. Ωσ μικρά ζργα κεωροφνται τα ζργα με 
θμεριςια απαίτθςθ μζχρι 50 m³ ςκυροδζματοσ. Για μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ, θ τιμολόγθςθ γίνεται με 
βάςθ το άρκρο 32.01. 
 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m³). 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             95,00 

(Ολογράφωσ): ενενιντα πζντε ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 
 
 

Α.Σ.: 51 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-35.02 Καταςκευι ςτρϊςεων από κυψελωτό κονιόδεμα για τθ μόνωςθ 
δωμάτων 

 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-3504  

Καταςκευι ςτρϊςεων μεταβλθτοφ πάχουσ από κυψελωτό κονιόδεμα βάρουσ 400 και 600 kg/m3, με 
250 kg τςιμζντου ανά m3, ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν μελζτθ κζςεισ για τθν μόνωςθ δωμάτων και τθν 
δθμιουργία των απαιτουμζνων ρφςεων. Συμπεριλαμβάνεται θ προμικεια των υλικϊν επί τόπου του 
ζργου, θ ανάμιξθ (χειρονακτικά ι με αναμικτιρα ςκυροδζματοσ), o κακαριςμόσ τθσ επιφανείασ 
διάςτρωςθσ (πλάκα από ςκυρόδεμα), θ διάςτρωςθ ςε πρϊτθ φάςθ ςτρϊςθσ από κυψελωτό κονιόδεμα 
των 400 kg/m3 (ςε πάχοσ ίςο προσ τα 2/3 του ςυνολικοφ προβλεπομζνου) και θ διάςτρωςθ, μετά τθν 
παρζλευςθ του προβλεπομζνου από τθν μελζτθ χρόνου, του υπολοίπου πάχουσ με κυψελωτό 
κονιόδεμα των 600 kg/m3. 
 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m³). 
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ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             100,00 

(Ολογράφωσ): εκατόν ευρϊ και μθδζν λεπτά 

 
Α.Σ.: 52 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-32.30.01.Ν Πλιρωςθ κενϊν λικοδομισ – ομογενοποίθςθ, με ενζματα ςτακερισ 
ςφνκεςθσ 

 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-7122  

Ρλιρωςθ κενϊν λικοδομισ – ομογενοποίθςθ, με ενζματα ςτακερισ ςφνκεςθσ που κα αποτελοφνται 
από πολφ λεπτόκοκκα υλικά (δθλαδι φυςικι ι τεχνθτι ποηολάνθ, ςβθςμζνθ άςβεςτοσ ςε μορφι 
ςκόνθσ κλπ.), άμμο όπου απαιτθκεί, κατάλλθλο πρόςμικτο και νερό. Η άμμοσ πρζπει να είναι φυςικι 
(ποταμίςια ι άλλθ) ςτρογγυλεμζνθ, πυριτικι με το μεγαλφτερο ποςοςτό ςε χαλαηία και καλοπλυμζνθ. 
Σε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται θ χριςθ άμμου καλάςςθσ.  
Το ζνεμα κα ζχει κατά περίπτωςθ κατάλλθλα χαρακτθριςτικά ρευςτότθτασ και διειςδυτικότθτασ ϊςτε 
να εξαςφαλιςτεί θ πλιρωςθ, κατά το βζλτιςτο δυνατό τρόπο των κενϊν τθσ λικοδομισ.  
Θα εφαρμοςτεί με ελεγχόμενθ χαμθλι πίεςθ από 0.5 -1,00 atm μζςω ςωλθνίςκων , οι οποίοι κα 
τοποκετθκοφν είτε ςε κάνναβο πλευράσ περίπου 0,50 -1,00 m ι και ςτισ κζςεισ που κα υποδειχκοφν 
από τθν επίβλεψθ, ςε βάκοσ ζωσ 40 cm, μετά από καλό και ςε βάκοσ κακαριςμό από ςακρά υλικά, 
ζκπλυςθ και ςφράγιςθ των αρμϊν και ρωγμϊν ςε βάκοσ όςο το δυνατόν μεγαλφτερο από τθν 
επιφάνεια τθσ λικοδομισ. Η ςφνκεςθ και θ μζκοδοσ εφαρμογισ του ενζματοσ, ο αναγκαίοσ εξοπλιςμόσ 
για τθ διενζργεια των ενζςεων και οι απαραίτθτεσ προεργαςίεσ κα γίνουν ςφμφωνα με τθ μελζτθ τθσ 
υπθρεςίασ και τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ. Μικροαλλαγζσ ςτθν προτεινόμενθ ςφνκεςθ του ενζματοσ, 
που κα επιβλθκοφν από τισ πραγματικζσ ςυνκικεσ του ζργου, αποφαςίηονται από κοινοφ από τον 
ανάδοχο και τθν επίβλεψθ, επιτόπου μετά από δοκιμαςτικι εφαρμογι και δεν επθρεάηουν τθν τιμι 
του ενζματοσ.  
Η τιμι περιλαμβάνει αναμικτιρα υψθλοφ ςτροβιλϊδουσ (κατ' ελάχιςτον 2.000 ςτρ/λεπτό), κάδο με 
ςυνεχι ανάδευςθ ςυντθριςεωσ ενζματοσ, αντλία τςιμεντενζςεων χειροκίνθτθ ι μθχανοκίνθτθ κατά 
περίπτωςθ και κατά τθν κρίςθ τθσ επίβλεψθσ, με αυτόματθ καταγραφι πιζςεων και ποςοτιτων, με 
δυνατότθτα ρυκμίςεωσ τθσ πίεςθσ, δαπάνεσ μεταφοράσ, λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ, ανταλλακτικϊν και 
εξαρτθμάτων τουσ, κάκε υλικό, ανεξαρτιτωσ αναλογιϊν, που κα περιζχεται ςτισ ςυνκζςεισ που κα 
επιλεγοφν τελικά μετά από τθν επιτόπου δοκιμαςτικι εφαρμογι, κακϊσ και κάκε εργαςία κακαριςμοφ, 
ςφράγιςθσ, διαβροχισ και ζγχυςθσ του ενζματοσ, τθ δαπάνθ όλων των πικανά αναγκαίων 
ςυμπλθρωματικϊν ερευνθτικϊν εργαςιϊν ςτα υλικά δόμθςθσ κακϊσ και ςτα προτεινόμενα υλικά 
ςφνκεςθσ για τον προςδιοριςμό των χαρακτθριςτικϊν των υλικϊν του ενζματοσ και των ςυνκζςεων 
που τελικά κα χρθςιμοποιθκοφν. Ρεριλαμβάνονται επίςθσ, όλα τα αναγκαία μικροχλικά προετοιμαςίασ 
(πλαςτικοί ςωλινεσ ελζγχου και εφαρμογισ τθσ τεχνικισ, κλπ.), ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ πλθρϊςεωσ 
των κενϊν ι του ρθγματωμζνου χϊρου, με τθν λιψθ δειγματολθπτικϊν πυρθνολθψιϊν ςε κζςεισ που 
κα υποδείξει θ επίβλεψθ, ο ζλεγχοσ που κα πιςτοποιεί το ζντεχνο τθσ όλθσ εργαςίασ, κακϊσ επίςθσ και 
ο κακαριςμόσ όλων των εμφανϊν επιφανειϊν τθσ λικοδομισ από πικανζσ εκχυλίςεισ του ενζματοσ, ο 
οποίοσ κα διενεργείται με τον προςφορότερο τρόπο ϊςτε να μθν αλλοιωκοφν οι όψεισ των λικοδομϊν. 
Ήτοι υλικά, μικροχλικά, ικριϊματα, μθχανιματα και εργαςία πλιρωσ περαιωμζνθσ εργαςίασ ςφμφωνα 
με όςα ορίηουν οι ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ και οι διεκνείσ ι Ελλθνικοί κανονιςμοί επιβάλλουν, 
ςφμφωνα με τθν μελζτθ, τθν οριςτικι ςφνκεςθ του ενζματοσ και τισ εντολζσ τθσ επίβλεψθσ. Η τιμι 
αυτι ιςχφει για κάκε ςφνκεςθ που κα προκφψει ςτθν πράξθ.  
 
Τιμι ανά λίτρο (lt) νωποφ παραςκευαηόμενου ενζματοσ μετροφμενου πριν τθν ενςωμάτωςθ. 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             2,20  
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(Ολογράφωσ): δφο ευρϊ και είκοςι λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 53 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-71.05.Ν φράγιςθ ρωγμϊν μικροφ ανοίγματοσ (< 10 mm) ςτο κονίαμα χωρίσ 
τθ μετακίνθςθ των λικοςομάτων εκατζρωκεν τθσ ρωγμισ  

 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-7101  

Σφράγιςθ ρωγμϊν μικροφ μικουσ (<10mm) ςε οποιαδιποτε κζςθ. Η εργαςία περιλαμβάνει τον 
κακαριςμό τθσ ρωγμισ από ςακρά τμιματα και τθν ειςαγωγι πλοφςιου κονιάματοσ, με βάςθ τθν 
υδράςβεςτο, ςε όςο μεγαλφτερο βάκοσ γίνεται μζςα ςτθ ρωγμι. 
Η τιμι περιλαμβάνει κάκε υλικό, μικροχλικό,  εργαςία και προεργαςία αναγκαία για τθν 
ολοκλθρωμζνθ εκτζλεςθ τθσ ςφράγιςθσ των ρωγμϊν. Πλεσ οι προβλεπόμενεσ εργαςίεσ κα γίνουν με τισ 
επί τόπου οδθγίεσ τθσ Επίβλεψθσ. 
 
Τιμι ανά τρζχον μζτρο (m). 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             20,00  

(Ολογράφωσ): είκοςι ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 54 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-45.05.04.Ν Λίκινο κλειδί ςυρραφισ ρωγμϊν ι αρμϊν επαφισ λικοδομϊν 
 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-4515  

Λίκινο κλειδί ςυρραφισ ρωγμϊν ι αρμϊν επαφισ λικοδομϊν, ςε οποιοδιποτε φψοσ ι βάκοσ, από 
επιλεγμζνουσ επιμικεισ ι άλλουσ λαξευτοφσ και πλακοειδισ κατά περίπτωςθ λίκουσ, χωρίσ 
ρθγματϊςεισ, με ικανοποιθτικι αντοχι και μικοσ, που κα τοποκετθκεί ςτθν κζςθ που προβλζπουν τα 
αντίςτοιχα ςχζδια τθσ μελζτθσ ι κα υποδειχκεί από τθν Επίβλεψθ. Η εργαςία περιλαμβάνει αφαίρεςθ 
αρικμοφ λίκων και δθμιουργία των απαιτοφμενων φωλιϊν ςτισ απαραίτθτεσ διαςτάςεισ θ οποία κα 
ειςχωρεί μζςα ςτο λικόδεμα και με ιδιαίτερθ προςοχι, κακαριςμό των φωλιϊν με ξφςιμο με 
ςυρματόβουρτςα για τθν απομάκρυνςθ των ςακρϊν κονιαμάτων, ζκπλυςθ με νερό υπό ελεγχόμενθ 
πίεςθ ι διαβροχι (κατά περίπτωςθ) και χτίςιμο κολυμβθτά του λίκινου κλειδιοφ ςτο άνοιγμα με το 
ςυνδετικό υλικό πλιρωςθσ τθσ τοιχοποιίασ, τθσ τελικισ επιλογισ τθσ Επίβλεψθσ, με τρόπο ϊςτε να 
αποκαταςτακεί θ όποια κιγείςα, με τθ διάνοιξθ των φωλζων, επιφάνεια τθσ λικοδομισ. 
Η τιμι περιλαμβάνει κάκε προεργαςία, εργαςία, κάκε είδουσ υλικά, κλπ, επί τόπου του ζργου, 
ικριϊματα, κακϊσ και εργαςία υποςτφλωςθσ τθσ περιοχισ επζμβαςθσ εάν αυτό απαιτείται. 
Ο λίκοσ που χρθςιμοποιείται για τθν ςυρραφι πρζπει να είναι ικανοποιθτικισ εφελκυςτικισ αντοχισ 
και χωρίσ ρθγματϊςεισ, θ δε εργαςία διαμορφϊςεωσ και λαξεφςεϊσ του περιλαμβάνεται ςτθν δαπάνθ 
του παρόντοσ άρκρου. 
 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             66,60  

(Ολογράφωσ): εξιντα ζξι ευρϊ και εξιντα λεπτά 

 
 
Α.Σ.: 55 
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AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-38.03 Ξυλότυποι ςυνικων χυτϊν καταςκευϊν 
 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-3816  

Ξυλότυποι ςυνικων χυτϊν καταςκευϊν (πλακϊν, δοκϊν, πλαιςίων, φατνωμάτων, ςτφλων, πεδίλων, 
υπερκφρων, κλιμάκων κλπ) ςε οποιαδιποτε ςτάκμθ από το ζδαφοσ, αλλά ςε φψοσ του πυκμζνα του 
ξυλοτφπου μζχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπζδο εργαςίασ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 
01-04-00-00 "Καλοφπια καταςκευϊν από ςκυρόδεμα (τφποι)". 
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: θ φκορά και απομείωςθ των χρθςιμοποιουμζνων υλικϊν, θ 
εργαςία ανζγερςθσ-ςυναρμολόγθςθσ και θ εργαςία αποξιλωςθσ του καλουπιοφ και απομάκρυνςθσ 
όλων των υλικϊν που χρθςιμοποιικθκαν για τθν διαμόρφωςι του. 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) ανεπτυγμζνθσ επιφανείασ. 

 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             14,00  

(Ολογράφωσ): δζκα τζςςερα ευρϊ και μθδζν λεπτά 

 
 
Α.Σ.: 56 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-38.20.02 Χαλφβδινοι οπλιςμοί ςκυροδζματοσ, κατθγορίασ B500C 
 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-3873  

Ρρομικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου χάλυβα οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ, μορφισ διατομϊν, 
κατθγορίασ (χάλυβασ B500A, B500C και δομικά πλζγματα) και διαμόρφωςθσ ςφμφωνα με τθν μελζτθ, 
προςζγγιςθ ςτθν κζςθ ενςωμάτωςθσ με οποιοδιποτε μζςον και τοποκζτθςι του ςφμφωνα με τα 
ςχζδια οπλιςμοφ. Εκτζλεςθ εργαςιϊν ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 01-02-01-00 "Χαλφβδινοσ οπλιςμόσ 
ςκυροδεμάτων" 
 
Η τοποκζτθςθ του ςιδθροπλιςμοφ κα γίνεται μόνον μετά τθν παραλαβι του ξυλοτφπου ι τθσ 
επιφανείασ ζδραςθσ του ςκυροδζματοσ (π.χ. υπόςτρωμα οπλιςμζνων δαπζδων κλπ). 
 
Ο χάλυβασ οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων επιμετράται ςε χιλιόγραμμα βάςει αναλυτικϊν Ρινάκων 
Οπλιςμοφ. Εάν οι πίνακεσ αυτοί δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν εγκεκριμζνθ μελζτθ του ζργου κα 
ςυντάςςονται με μζριμνα του Αναδόχου και κα υποβάλλονται ςτθν Υπθρεςία προσ ζλεγχο και 
κεϊρθςθ πριν από τθν ζναρξθ τθσ τοποκζτθςθσ του οπλιςμοφ.  
 
Οι Ρίνακεσ κα ςυνταςςονται βάςει των ςχεδίων τθσ μελζτθσ και κα περιλαμβάνουν λεπτομερϊσ τισ 
διαςτάςεισ των ράβδων (αναπτφγματα), τισ διαμζτρουσ, τισ κζςεισ τοποκζτθςθσ και τα μικθ 
υπερκάλυψθσ, τα βάρθ ανά τρζχον μζτρο κατά διάμετρο, τα επί μζρουσ και τα ολικά μικθ των ράβδων, 
τα μερικά βάρθ ανά διάμετρο και το ολικό βάροσ. Οι ωσ άνω Ρίνακεσ Οπλιςμοφ, μετά τθν παραλαβι 
των οπλιςμϊν, κα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και τθν Υπθρεςία και κα αποτελοφν τθν επιμζτρθςθ 
των οπλιςμϊν. 
 
Το ανά τρζχον μζτρο βάροσ των ράβδων οπλιςμοφ κα υπολογίηεται με βάςθ τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-
2008, ο οποίοσ παρατίκεται ςτθν ςυνζχεια. Σε καμμία περίπτωςθ δεν γίνεται αποδεκτόσ ο 
προςδιοριςμόσ του μοναδιαίου βάρουσ των ράβδων βάςει ηυγολογίου. 
 

Ονομ.  Πεδίο εφαρμογισ Ονομ. Ονομ.  
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διάμετροσ 
(mm) 

Ράβδοι 
Κουλοφρεσ και 

ευκυγραμμιςμζνα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
ςυγκολλθμζνα 
πλζγματα και 
δικτυϊματα 

διατομι  
(mm

2
) 

μάηα/ 
μζτρο  
(kg/m) 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 
Στισ επιμετροφμενεσ ποςότθτεσ, πζραν τθσ προμικειασ, μεταφοράσ επί τόπου, διαμόρφωςθσ και 
τοποκζτθςθσ του οπλιςμοφ, περιλαμβάνονται ανθγμζνα τα ακόλουκα: 
• Η ςφνδεςθ των ράβδων κατά τρόπο ςτερεό με ςφρμα, ςε όλεσ ανεξάρτθτα τισ διαςταυρϊςεισ και όχι 
εναλλάξ 
• Η προμικεια του ςφρματοσ πρόςδεςθσ. 
• Η προμικεια και τοποκζτθςθ αρμοκλειδϊν (κατά ISO 15835-2), εκτόσ αν ςτα ςυμβατικά τεφχθ του 
ζργου προβλζπεται ιδιαίτερθ επιμζτρθςθ και πλθρωμι αυτϊν. 
• Οι πλάγιεσ μεταφορζσ και θ διακίνθςθ του οπλιςμοφ ςε οποιοδιποτε φψοσ από το δάπεδο εργαςίασ. 
• Η τοποκζτθςθ υποςτθριγμάτων (καβίλιεσ, αναβολείσ) και ειδικϊν τεμαχίων ανάρτθςθσ που τυχόν κα 
απαιτθκοφν (εργαςία και υλικά). 
• Η απομείωςθ και φκορά του οπλιςμοφ κατά τθν κοπι και κατεργαςία . 
 
Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) ςιδθροφ οπλιςμοφ ζργων τοποκετθμζνου ςφμφωνα με τθν μελζτθ. 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             0,95 

(Ολογράφωσ): μθδζν ευρϊ και ενενιντα πζντε λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 57 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-38.20.03 Δομικά πλζγματα B500C 
 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-3873  

Ρρομικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου χάλυβα οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ, μορφισ διατομϊν, 
κατθγορίασ (χάλυβασ B500A, B500C και δομικά πλζγματα) και διαμόρφωςθσ ςφμφωνα με τθν μελζτθ, 
προςζγγιςθ ςτθν κζςθ ενςωμάτωςθσ με οποιοδιποτε μζςον και τοποκζτθςι του ςφμφωνα με τα 
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ςχζδια οπλιςμοφ. Εκτζλεςθ εργαςιϊν ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 01-02-01-00 "Χαλφβδινοσ οπλιςμόσ 
ςκυροδεμάτων" 
Η τοποκζτθςθ του ςιδθροπλιςμοφ κα γίνεται μόνον μετά τθν παραλαβι του ξυλοτφπου ι τθσ 
επιφανείασ ζδραςθσ του ςκυροδζματοσ (π.χ. υπόςτρωμα οπλιςμζνων δαπζδων κλπ). 
Ο χάλυβασ οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων επιμετράται ςε χιλιόγραμμα βάςει αναλυτικϊν Ρινάκων 
Οπλιςμοφ. Εάν οι πίνακεσ αυτοί δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν εγκεκριμζνθ μελζτθ του ζργου κα 
ςυντάςςονται με μζριμνα του Αναδόχου και κα υποβάλλονται ςτθν Υπθρεςία προσ ζλεγχο και 
κεϊρθςθ πριν από τθν ζναρξθ τθσ τοποκζτθςθσ του οπλιςμοφ.  
Οι Ρίνακεσ κα ςυνταςςονται βάςει των ςχεδίων τθσ μελζτθσ και κα περιλαμβάνουν λεπτομερϊσ τισ 
διαςτάςεισ των ράβδων (αναπτφγματα), τισ διαμζτρουσ, τισ κζςεισ τοποκζτθςθσ και τα μικθ 
υπερκάλυψθσ, τα βάρθ ανά τρζχον μζτρο κατά διάμετρο, τα επί μζρουσ και τα ολικά μικθ των ράβδων, 
τα μερικά βάρθ ανά διάμετρο και το ολικό βάροσ. Οι ωσ άνω Ρίνακεσ Οπλιςμοφ, μετά τθν παραλαβι 
των οπλιςμϊν, κα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και τθν Υπθρεςία και κα αποτελοφν τθν επιμζτρθςθ 
των οπλιςμϊν. 
Το ανά τρζχον μζτρο βάροσ των ράβδων οπλιςμοφ κα υπολογίηεται με βάςθ τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-
2008, ο οποίοσ παρατίκεται ςτθν ςυνζχεια. Σε καμμία περίπτωςθ δεν γίνεται αποδεκτόσ ο 
προςδιοριςμόσ του μοναδιαίου βάρουσ των ράβδων βάςει ηυγολογίου. 
 
 

Ονομ.  
διάμετροσ 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογισ 

Ονομ. 
διατομι  
(mm

2
) 

Ονομ.  
μάηα/ 
μζτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλοφρεσ και 

ευκυγραμμιςμζνα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
ςυγκολλθμζνα 
πλζγματα και 
δικτυϊματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 
Στισ επιμετροφμενεσ ποςότθτεσ, πζραν τθσ προμικειασ, μεταφοράσ επί τόπου, διαμόρφωςθσ και 
τοποκζτθςθσ του οπλιςμοφ, περιλαμβάνονται ανθγμζνα τα ακόλουκα: 
• Η ςφνδεςθ των ράβδων κατά τρόπο ςτερεό με ςφρμα, ςε όλεσ ανεξάρτθτα τισ διαςταυρϊςεισ και όχι 
εναλλάξ 
• Η προμικεια του ςφρματοσ πρόςδεςθσ. 
• Η προμικεια και τοποκζτθςθ αρμοκλειδϊν (κατά ISO 15835-2), εκτόσ αν ςτα ςυμβατικά τεφχθ του 
ζργου προβλζπεται ιδιαίτερθ επιμζτρθςθ και πλθρωμι αυτϊν. 
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• Οι πλάγιεσ μεταφορζσ και θ διακίνθςθ του οπλιςμοφ ςε οποιοδιποτε φψοσ από το δάπεδο εργαςίασ. 
• Η τοποκζτθςθ υποςτθριγμάτων (καβίλιεσ, αναβολείσ) και ειδικϊν τεμαχίων ανάρτθςθσ που τυχόν κα 
απαιτθκοφν (εργαςία και υλικά). 
• Η απομείωςθ και φκορά του οπλιςμοφ κατά τθν κοπι και κατεργαςία . 
 
Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) ςιδθροφ οπλιςμοφ ζργων τοποκετθμζνου ςφμφωνα με τθν μελζτθ. 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             0,90  

(Ολογράφωσ): μθδζν ευρϊ και ενενιντα λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 58 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-38.45 Αποςτατιρεσ ςιδθροπλιςμοφ ςκυροδεμάτων 
 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-3873  

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ πλαςτικϊν ι από τςιμεντοειδι υλικά ςτθριγμάτων (αποςτατιρεσ) 
χαλφβδινου οπλιςμοφ ςτοιχείων από ςκυρόδεμα, για τθν επίτευξθ τθσ προβλεπόμενθσ από τουσ 
κανονιςμοφσ και τθν μελζτθ επικάλυψθσ του οπλιςμοφ, ςε οποιαδιποτε τμιματα του ζργου και ςε 
οποιοδιποτε φψοσ από το δάπεδο εργαςίασ. 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) επιφανείασ ξυλοτφπου. 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             2,00  

(Ολογράφωσ): δφο ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 59 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-38.30.03.Ν Διατμθτικό βλιτρο διαμζτρου Φ6-Φ12mm, μικουσ ζωσ 60cm από 
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316.  

 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-3874  

Βλιτρα από ανοξείδωτο χάλυβα οπλιςμοφ κατθγορίασ AISI 316, διαμζτρου από Φ6 ζωσ Φ12, μικουσ 
ζωσ 60cm, πακτωμζνο με ςυγκολλθτικι φλθ (κατάλλθλο ςυνδετικό κονίαμα με βάςθ τθν υδράςβεςτο 
όπωσ προβλζπεται από τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ), ςε οπι πζτρασ ι οπτόπλινκου διαμζτρου Φ16 που 
ανοίγεται με διατρθτικό μθχάνθμα χωρίσ να προκαλεί διατάραξθ ςε επιφάνειεσ αργολικοδομισ ι 
πλινκοδομισ και ςε οποιαδιποτε κζςθ και φψοσ του κτιρίου μετά των πάςεωσ φφςεωσ απαιτουμζνων 
ικριωμάτων.  
Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια των ράβδων επί τόπου του ζργου, ο εξοπλιςμόσ και θ δαπάνθ 
διάτρθςθσ, ο κακαριςμόσ τθσ οπισ με αζρα υπό πίεςθ, θ τοποκζτθςθ των βλιτρων και θ πλιρωςθ τθσ 
οπισ με κατάλλθλο ςυνδετικό κονίαμα με βάςθ τθν υδράςβεςτο. 
Ρλιρθσ περαιωμζνθ εργαςία, υλικά και μικροχλικά  επί τόπου, ςφμφωνα με τθ μελζτθ και τισ εντολζσ 
τθσ Επίβλεψθσ. 
 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             35,28  

(Ολογράφωσ): τριάντα πζντε ευρϊ και είκοςι οκτϊ λεπτά 

Α.Σ.: 60 
 



Τιμολόγιο Μελζτθσ  45 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-38.30.04.Ν Βλιτρο ςυνεργαςίασ καταςκευϊν από ςκυρόδεμα με τθν υφιςτάμενθ 
τοιχοποιία, διαμζτρου Φ6-Φ12mm, μικουσ ζωσ 30cm ποιότθτασ 
S500s  

 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-3873  

Βλιτρο ςυνεργαςίασ καταςκευϊν από ςκυρόδεμα με τθν υφιςτάμενθ τοιχοποιία, διαμζτρου Φ6-
Φ12mm και μικουσ ζωσ 30cm, που πακτϊνεται ςτο βάκοσ τουλάχιςτον δζκα φορζσ (10d) τθν διάμετρο 
του βλιτρου, με κατάλλθλο ςυνδετικό κονίαμα με βάςθ τθν υδράςβεςτο, ςε οπι που κα διανοιχκεί με 
περιςτροφικό τρυπάνι, αφοφ προθγθκεί επιμελισ κακαριςμόσ τθσ οπισ με υδροβολι ι με αζρα υπό 
πίεςθ, και ςτζγνωμα με αζρα υπό πίεςθ, ςε οποιαδιποτε κζςθ και φψοσ του κτιρίου. Το βλιτρο είναι 
κομμάτι ράβδων οπλιςμοφ από ςτρεπτό χάλυβα με νευρϊςεισ, κατθγορίασ S500s. 
Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια των ράβδων επί τόπου του ζργου, ο εξοπλιςμόσ και θ δαπάνθ 
διάτρθςθσ, ο κακαριςμόσ τθσ οπισ με αζρα υπό πίεςθ, θ τοποκζτθςθ των βλιτρων και θ πλιρωςθ τθσ 
οπισ με κατάλλθλο ςυνδετικό κονίαμα με βάςθ τθν υδράςβεςτο. 
Ρλιρθσ περαιωμζνθ εργαςία, υλικά και μικροχλικά  επί τόπου, ςφμφωνα με τθ μελζτθ και τισ εντολζσ 
τθσ Επίβλεψθσ. 
 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             4,30  

(Ολογράφωσ): τζςςερα ευρϊ και τριάντα λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 61 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-38.30.05.Ν Βλιτρο ςυνεργαςίασ καταςκευϊν από πλινκοδομι ι 
οπτοπλινκοδομι, διαμζτρου Φ6-Φ12mm, μικουσ ζωσ 150cm από 
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316. 

 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-3874  

Βλιτρα από ανοξείδωτο χάλυβα οπλιςμοφ κατθγορίασ AISI 316, διαμζτρου από Φ6 ζωσ Φ12, 
οιουδιποτε ςχιματοσ και μικουσ ζωσ 150cm, πακτωμζνο με ςυγκολλθτικι φλθ (κατάλλθλο ςυνδετικό 
κονίαμα με βάςθ τθν υδράςβεςτο όπωσ προβλζπεται από τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ), ςε οπι πζτρασ ι 
οπτόπλινκου διαμζτρου Φ16mm και βάκουσ τουλάχιςτον δζκα φορζσ (10d) τθν διάμετρο του βλιτρου, 
που ανοίγεται με διατρθτικό μθχάνθμα χωρίσ να προκαλεί διατάραξθ ςε επιφάνειεσ αργολικοδομισ ι 
πλινκοδομισ και ςε οποιαδιποτε κζςθ και φψοσ του κτιρίου μετά των πάςεωσ φφςεωσ απαιτουμζνων 
ικριωμάτων.  
Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια των ράβδων επί τόπου του ζργου, ο εξοπλιςμόσ και θ δαπάνθ 
διάτρθςθσ, ο κακαριςμόσ τθσ οπισ με αζρα υπό πίεςθ, θ τοποκζτθςθ των βλιτρων και θ πλιρωςθ τθσ 
οπισ με κατάλλθλο ςυνδετικό κονίαμα με βάςθ τθν υδράςβεςτο. 
Ρλιρθσ περαιωμζνθ εργαςία, υλικά και μικροχλικά  επί τόπου, ςφμφωνα με τθ μελζτθ και τισ εντολζσ 
τθσ Επίβλεψθσ. 
 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             62,85 

(Ολογράφωσ): εξιντα δυο ευρϊ και ογδόντα πζντε λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 62 
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AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-38.30.06.Ν Σοποκζτθςθ ςτοιχείου αγκυρϊςεωσ  
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-3874  

Τοποκζτθςθ ςτοιχείου αγκυρϊςεωσ ελκυςτιρα, ι ςτρωτιρα ι οιοδιποτε άλλου ςτοιχείου προσ 
αγκφρωςθ, οιοδιποτε ςχεδίου (ελάςματα, λάμεσ, πλάκεσ, κλπ.) από ανοξείδωτο χάλυβα, ςε 
οποιαδιποτε κζςθ ι φψοσ από το δάπεδο εργαςίασ τοποκετοφμενο ςτα άκρα των ηωνϊν των 
ελκυςτιρων, ςε ιδθ προετοιμαςμζνεσ επιφάνειεσ, ςφμφωνα με τθ μελζτθ και τισ οδθγίεσ τθσ 
Επίβλεψθσ. 
Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ διαμόρφωςθ κατάλλθλθσ φωλζασ ζδραςθσ, θ τοποκζτθςθ όλων των 
απαιτοφμενων μεταλλικϊν εξαρτθμάτων ςτακεροποίθςθσ τθσ αγκφρωςθσ (ςφινεσ αγκφρωςθσ, κλπ.) 
κακϊσ και κάκε άλλθ εργαςία για τθν ζντεχνθ και επαρκι τοποκζτθςθ του ςτοιχείου αγκφρωςθσ ςτθν 
επικυμθτι κζςθ ζτςι ϊςτε να είναι κατακόρυφο.  
Ρλιρθσ περαιωμζνθ εργαςία ςφμφωνα με τθ μελζτθ και τισ οδθγίεσ τθσ Επίβλεψθσ, και υλικά φωλζασ 
ζδραςθσ 
 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             53,18  

(Ολογράφωσ): πενιντα τρία ευρϊ και δζκα οκτϊ λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 63 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-38.40.05.Ν Σοποκζτθςθ μεταλλικϊν ελκυςτιρων 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 3874 

Τοποκζτθςθ νζων μεταλλικϊν ελκυςτιρων ςτθν αψιδωτι κιονοςτοιχία τθσ πρόςοψθσ, ςτθ κζςθ των 
παλαιϊν που ζχουν διαβρωκεί. Οι ελκυςτιρεσ κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότθτασ AISI 316, 
κυκλικισ διατομισ Φ20. Οι ελκυςτιρεσ κα ενωκοφν με τμιμα που ςυγκολλείται ςε λάμα που κα 
τοποκετθκεί και ςφιχτεί ςτθν κεφαλι των υποςτυλωμάτων, (θ οποία αποτιμάται ςε ξεχωριςτό άρκρο). 
Ο ελκυςτιρασ κα προςτατευκεί με βαφι (αντιςκωριακι προςταςία και δφο χζρια ντουκόχρωμα). Οι 
λοιπζσ εργαςίεσ και θ τοποκζτθςθ των ελκυςτιρων κα πραγματοποιθκοφν ςφμφωνα με τθν μελζτθ και 
τισ οδθγίεσ τθσ Επίβλεψθσ. Η τιμι περιλαμβάνει τθν προμικεια τθσ μεταλλικισ διατομισ, τθν κοπι του 
ελκυςτιρα ςτο κατάλλθλο μικοσ, τθν διαμόρφωςθ, τθν προςαρμογι και τθν ςτερζωςθ επί τόπου του 
ζργου. Ήτοι υλικά, μικροχλικά, ικριϊματα και εργαςία πλιρουσ καταςκευισ, τοποκζτθςισ και βαφισ 
του ελκυςτιρα ςε οποιοδιποτε φψοσ από το δάπεδο εργαςίασ.  
 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ.)  
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             550,00  

(Ολογράφωσ): πεντακόςια πενιντα ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

ΟΜΑΔΑ Γ :  ΣΟΚΧΟΔΟΜΕ, ΣΟΚΧΟΠΕΣΑΜΑΣΑ ΕΠΚΧΡΚΜΑΣΑ 
Α.Σ.: 64 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-42.05.01 Αργολικοδομζσ με αςβεςτοτςιμεντοκονίαμα των 150kg τςιμζντου 
χωρίσ ορατζσ όψεισ 

 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-4205 



Τιμολόγιο Μελζτθσ  47 

Με τισ τιμζσ του άρκρου αυτοφ τιμολογοφνται οι εργαςίεσ για τθν καταςκευι εςωτερικϊν ι 
εξωτερικϊν τοίχων, οιουδιποτε πάχουσ, από φυςικοφσ λίκουσ που προζρχονται από εξόρυξθ 
(κατθγορία 2 του Ευροκϊδικα 6) και χρθςιμοποιοφνται μετά από ςποραδικι επεξεργαςία κατά το 
κτίςιμο για βελτίωςθ τθσ ευςτάκειάσ τουσ (αργολικοδομι). Οι αργοί λίκοι δεν κα ζχουν προςμίξεισ ι 
ρθγματϊςεισ που επθρεάηουν τθν αντοχι τουσ, δεν κα ζχουν ςθμαντικζσ αποκλίςεισ ςτθ διάςταςι 
τουσ και κα είναι επιδεκτικοί ςποραδικισ επεξεργαςίασ ϊςτε να κτίηονται με αρμοφσ το πολφ 25mm. 
Στθν τιμι του άρκρου περιλαμβάνονται ανθγμζνεσ όλεσ οι δαπάνεσ: 
- αποκικευςθσ και φφλαξθσ των λίκων ςε χϊρουσ χωρίσ νερά, πάγο ι άλλουσ ρφπουσ (λάςπθ, ςκουριά, 
χρϊματα κλπ), 
- επί τόπου παραγωγισ των αναφερόμενων τφπων κονιαμάτων τοιχοποιίασ, ι χριςθσ ετοίμων 
κονιαμάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιομθχανικισ προζλευςθσ με ςιμανςθ CE,  
- ενδεχόμενθσ χριςθσ χρωςτικϊν ουςιϊν κονιαμάτων (pigments), ςε αναλογία ζωσ 5% κατά βάροσ τθσ 
ςυνδετικισ φλθσ, ι/και τριμμάτων οπτισ αργίλου (ςυνικωσ ςε μίγματα κατθγορίασ Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
998-2), 
- καταςκευισ των απαιτοφμενων απλϊν αρμολογθμάτων. 
- καταςκευισ τυχόν ολόςωμων ανωφλίων, ποδιϊν ι κατωφλίων, 
Δεν ςυμπεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ για τθν καταςκευι ςτρϊςθσ ζδραςθσ (μαξιλάρι), κατακόρυφων ι 
οριηόντιων ενιςχυτικϊν ηωνϊν. 
Με το παρόν άρκρο τιμολογοφνται αργολικοδομζσ με αςβεςτοτςιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg 
τςιμζντου, πάςθσ φφςεωσ τοίχων, οποιωνδιποτε διαςτάςεων, ςε ςτάκμθ μζχρι +4,00 m από το δάπεδο 
εργαςίασ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-02-01-00 "Λικόκτιςτοι τοίχοι". 
 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             55,00  

(Ολογράφωσ): πενιντα πζντε ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 65 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-42.05.01.Χ υμπλιρωςθ υπαρχουςϊν αργολικοδομϊν και ανακαταςκευι 
δομικϊν ςτοιχείων πάςθσ φφςεωσ, διαςτάςεων και μορφισ, με 
υπάρχοντεσ λίκουσ 

 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 4205 

Συμπλιρωςθ υπαρχουςϊν αργολικοδομϊν και ανακαταςκευι, δομικϊν ςτοιχείων πάςθσ φφςεωσ, 
οιωνδιποτε διαςτάςεων και μορφισ με ι χωρίσ ορατζσ όψεισ, με υπάρχοντεσ λίκουσ, ςε οποιοδιποτε 
φψοσ από τθν επιφάνεια του εδάφουσ, ςτισ περιοχζσ αναδόμθςθσ αλλά και ςτισ τοπικζσ 
αποδιοργανωμζνεσ περιοχζσ των παλαιϊν λικοδομϊν, με ςυνδετικό κονίαμα ςυμβατό με το παλαιό. Η 
ακριβισ ςφνκεςθ του κονιάματοσ κα αποφαςιςτεί επί τόπου μετά από δοκιμαςτικζσ εφαρμογζσ και 
ζγκριςθ από τθν Επίβλεψθ. Η αναδόμθςθ κα γίνει με επανάχρθςθ λίκων που είναι προϊόντα 
προθγοφμενθσ κακαίρεςθσ του ίδιου κτιρίου, αφοφ ςυλλεχκοφν, κακαριςτοφν και εξυγιανκοφν. Θα 
απαιτθκεί εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ των μθχανικϊν χαρακτθριςτικϊν των υφιςταμζνων λίκων.  
Στθν  τιμι περιλαμβάνεται: θ αναδόμθςθ με χρθςιμοποίθςθ αργϊν λίκων, γωνιολίκων, ι άλλων 
θμιλαξευτϊν λίκων που υπάρχουν ςτο ζργο και προζρχονται από τισ κακαιρζςεισ που 
πραγματοποιικθκαν ςτο ζργο, με τθν απαιτοφμενθ μεταφορά και ανφψωςθ αυτϊν με οποιοδιποτε 
τρόπο, μζχρι το απαιτοφμενο φψοσ, το τςιβίκωμα το οποίο κα γίνει με λίκινεσ ςφινεσ κακϊσ και θ 
ςφινωςθ και τεχνικι ςφνδεςθ του νζου τμιματοσ με το διατθροφμενο, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ 
Επίβλεψθσ. Στισ απαραίτθτεσ κζςεισ κα τοποκετθκοφν ςε όλθ τθν ζκταςθ επιμικεισ λίκοι (κλειδιά) και 
τηινζτια για καλφτερθ ςυρραφι παλαιάσ και νζασ λικοδομισ. Η ςφνδεςθ του νζου τμιματοσ με το 
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διατθροφμενο κα γίνει με ιδιαίτερα επιμελθμζνο τρόπο ζτςι ϊςτε τα νζα τμιματα να προςαρμοςκοφν 
πλιρωσ και να ςυνδυαςκοφν με τα υπάρχοντα, ςε ενιαίο αιςκθτικά ςφνολο. Στθν τιμι 
περιλαμβάνονται κάκε είδουσ εργαςίεσ, προεργαςίεσ, υλικά και πικανζσ τοπικζσ υποςτυλϊςεισ ι 
αντιςτθρίξεισ που κα χρειαςτοφν πζρα από αυτζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για το ζργο ςυνολικά. Σε 
περίπτωςθ που απαιτθκοφν πρόςκετοι λίκοι κα χρθςιμοποιθκοφν λίκοι όμοιασ υφισ και προζλευςθσ, 
που κα τεκοφν υπόψθ τθσ Επίβλεψθσ για ζγκριςθ. Οι λίκοι και τα ειδικά τεμάχια (κολίτεσ κλπ.) που κα 
χρθςιμοποιθκοφν (υπάρχοντεσ και νζοι) ιδίωσ αυτοί που κα τοποκετθκοφν ςτισ όψεισ κα ζχουν 
παρόμοιεσ διαςτάςεισ και ίδια επεξεργαςία όψεων με τουσ υπάρχοντεσ, κα εμπλζκονται δε μεταξφ 
τουσ με τζτοιο τρόπο ζτςι ϊςτε το τελικό αποτζλεςμα να είναι ενιαίο αιςκθτικά.  
Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-42.05.01 εξαιτίασ δυςχεριϊν ςτθν εκτελεςθ των εργαςιϊν αλλά 
εξειδικευμζνθσ και ιδιαίτερα επιμελθμζνθσ εργαςίασ.  
 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) ςυμπλθροφμενθσ λικοδομισ 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             208,10  

(Ολογράφωσ): διακόςια οκτϊ ευρϊ και δζκα λεπτά 

 
 
Α.Σ.: 66 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-42.26 Μόρφωςθ εξζχουςασ ακμισ αργολικοδομϊν 
 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-4226  

Μόρφωςθ εξζχουςασ ακμισ αργολικοδομϊν (γωνιϊν, παραςτάδων, λαμπάδων κλπ.) με χριςθ και 
κατεργαςία ευμεγζκων λίκων. 
Τιμι ανά τρζχον μζτρο (m) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             10,00  

(Ολογράφωσ): δζκα ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 67 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-46.10.02 Οπτοπλινκοδομζσ με διάκενουσ τυποποιθμζνουσ οπτόπλινκουσ 

9x12x19 cm, πάχουσ 1/2 πλίνκου (δρομικοί τοίχοι) 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ 4662.1 

Ρλινκοδομζσ με διάκενουσ τυποποιθμζνουσ οπτόπλινκουσ διαςτάςεων 9x12x19 cm, ςφμφωνα με τθν 
μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινκουσ", ςε οποιαδιποτε κζςθ και ςτάκμθ του 
ζργου, με ζτοιμο κονίαμα κτιςίματοσ παραδιδόμενο ςε ςιλό ι με αςβεςτοτςιμεντοκονίαμα που 
παραςκευάηεται επί τόπου. 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) πραγματικισ επιφάνειασ. 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             20,00  

(Ολογράφωσ): είκοςι ευρϊ και μθδζν λεπτά 

 
 
Α.Σ.: 68 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-46.10.07.Χ Οπτοπλινκοδομζσ με διάκενουσ τυποποιθμζνουσ οπτόπλινκουσ 
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ομάδασ 2 
 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-4661.1 

Ρλινκοδομζσ με διάκενουσ τυποποιθμζνουσ οπτόπλινκουσ, ομάδασ 2 (με κατακόρυφεσ οπζσ), 
ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινκουσ", ςε οποιαδιποτε κζςθ 
και ςτάκμθ του ζργου, με ζτοιμο κονίαμα κτιςίματοσ παραδιδόμενο ςε ςιλό ι με 
αςβεςτοτςιμεντοκονίαμα που παραςκευάηεται επί τόπου. 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) πραγματικισ επιφάνειασ. 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             60,00  

(Ολογράφωσ): εξιντα ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 

 
Α.Σ.: 69 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-71.01.05.Χ Αρμολογιματα εςωτερικϊν όψεων  
 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-7101 

Αρμολογιματα εςωτερικϊν όψεων υφιςτάμενων λικοδομϊν παντόσ είδουσ, ςε οποιαδιποτε κζςθ και 
φψοσ από το δάπεδο εργαςίασ. Τα αρμολογιματα κα γίνουν με πατθτό κονίαμα ςτακεροφ όγκου με 
αναλογία υδραυλικισ αςβζςτου : αδρανϊν 1:3 κατ όγκο. Τα αδρανι κα είναι άμμοσ ποταμίςια και 
ριηάκι ςε αναλογία 1:1, ςφμφωνα με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, τισ τοπικζσ ςυνκικεσ, τισ 
αρχιτεκτονικζσ ιδιαιτερότθτεσ και τισ εντολζσ τθσ Επίβλεψθσ. 

Η εργαςία περιλαμβάνει: 

Α) τον ςχολαςτικό κακαριςμό τθσ επιφάνειασ εφαρμογισ από ρφπουσ, άλατα και λοιπά ςακρά 
ςτοιχεία, με χριςθ μθ κρουςτικϊν ελαφρϊν μθχανικϊν μζςων για τθν απομάκρυνςθ των ςακρϊν 
τμθμάτων και τθν εκβάκυνςθ  των αρμϊν μζχρι 3 ζωσ 4 εκ. και τθν τυχόν επιδιόρκωςθ των 
μικροανωμαλιϊν των λίκων. 

Β) το πλφςιμο τθσ επιφάνειασ με άφκονο νερό και τθν εκτόξευςθ πεπιεςμζνου αζρα για τθν 
απομάκρυνςθ τθσ περίςςειασ του νεροφ. 

Γ) τθν αρμολόγθςθ των αρμϊν (πλιρωςθ, ςυμπίεςθ, μόρφωςθ) με πατθτό κονίαμα με βάςθ τθν 
φυςικι υδραυλικι άςβεςτο 

Δ) τθν ςυντιρθςθ τθσ επιφάνειασ εφαρμογισ όπωσ προβλζπουν οι κανονιςμοί και τον κακαριςμό των 
επιφανειϊν από τυχόν υπολείμματα τθσ αρμολόγθςθσ. 

Τθν τελικι υφι και μορφι του αρμολογιματοσ κα εγκρίνει θ Επίβλεψθ αφοφ γίνουν πρϊτα τα 
απαραίτθτα δείγματα. Είναι πικανι θ χρθςιμοποίθςθ ζγχρωμων αδρανϊν εφ όςον κρικεί αναγκαίο 
από τθν Επίβλεψθ, ζτςι ϊςτε να προςομοιάηει αιςκθτικά με το υπάρχον αρμολόγθμα του κτιρίου. Η 
τιμι περιλαμβάνει τθν προμικεια και μεταφορά των υλικϊν του κονιάματοσ επί τόπου του ζργου, 
όπωσ κα εγκρικοφν από τθν Επίβλεψθ, θ δαπάνθ των δειγμάτων, τα αναγκαία πρόςμικτα  για τθν καλι 
πρόςφυςθ παλαιοφ και νζου κονιάματοσ και όλεσ τισ αναγκαίεσ προεργαςίεσ (κακαριςμόσ τθσ 
τοιχοποιίασ και διεφρυνςθ των αρμϊν) και εργαςίεσ για τθν άρτια ολοκλιρωςθ του αρμολογιματοσ. 

Στισ περιοχζσ που δεν επιχρίονται όταν <<τραβιξει>> το κονίαμα, κα ςκουπιςτεί με κατάλλθλο μζςο 
ϊςτε να θ επιφάνεια να αποκτιςει τθν τραχεία υφι των παλαιϊν φκαρμζνων αρμολογθμάτων 

Ρλιρθσ περαιωμζνθ εργαςία, υλικά και μικροχλικά επί τόπου, μθχανικόσ εξοπλιςμόσ και ικριϊματα 
εργαςίασ, ςφμφωνα με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ και τισ εντολζσ τθσ Επίβλεψθσ. 
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Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-71.01.04 εξαιτίασ μεγαλιτερου βάκουσ κακαριςμοφ και 
εφαρμογισ ςφμφωνα με τισ ανωτζρω οδθγίεσ.  
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο όψεωσ (m²) 

 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             17,30  

(Ολογράφωσ): δζκα επτά ευρϊ και τριάντα λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 70 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-71.01.06.Χ Αρμολογιματα εξωτερικϊν όψεων  
 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-7101 

Αρμολογιματα εξωτερικϊν όψεων υφιςτάμενων λικοδομϊν παντόσ είδουσ, ςε οποιαδιποτε κζςθ και 
φψοσ από το δάπεδο εργαςίασ. Τα αρμολογιματα κα γίνουν με πατθτό κονίαμα ςτακεροφ όγκου με 
αναλογία υδραυλικισ αςβζςτου : αδρανϊν 1:3 κατ όγκο. Στθν κονία κα γίνει προςκικθ ειδικοφ 
βελτιωτικοφ πρόςμικτου που ελαχιςτοποιεί το νερό, αυξάνει τθν αντοχι και τθν πρόςφυςθ τθσ κονίασ 
με το υπόβακρο, ςτεγανοποιϊντασ παράλλθλα τθν επιφάνεια. Τα αδρανι κα είναι άμμοσ ποταμίςια 
και ριηάκι ςε αναλογία 1:1, ςφμφωνα με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, τισ τοπικζσ ςυνκικεσ, τισ 
αρχιτεκτονικζσ ιδιαιτερότθτεσ και τισ εντολζσ τθσ Επίβλεψθσ. 

Ρριν τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα προθγθκεί επιμελισ κακαριςμόσ των επιφανειϊν και 
απομάκρυνςθ παντόσ είδουσ βιολογικϊν επικακιςεων με χριςθ αραιοφ διαλφματοσ υπεροξειδίου του 
υδρογόνου (Η2Ο2) τφπου Perhidrol ι παρόμοιου τφπου, το οποίο κα ζχει οξειδωτικζσ ικανότθτεσ για 
διάλυςθ τθσ οργανικισ φλθσ. 

 Η εργαςία περιλαμβάνει: 

Α) τον ςχολαςτικό κακαριςμό τθσ επιφάνειασ εφαρμογισ από ρφπουσ, άλατα και λοιπά ςακρά 
ςτοιχεία, με χριςθ μθ κρουςτικϊν ελαφρϊν μθχανικϊν μζςων για τθν απομάκρυνςθ των ςακρϊν 
τμθμάτων και τθν εκβάκυνςθ  των αρμϊν μζχρι 3 ζωσ 4 εκ. και τθν τυχόν επιδιόρκωςθ των 
μικροανωμαλιϊν των λίκων, ςφμφωνα με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και τισ οδθγίεσ τθσ Επίβλεψθσ 

Β) το πλφςιμο τθσ επιφάνειασ με άφκονο νερό και τθν εκτόξευςθ πεπιεςμζνου αζρα για τθν 
απομάκρυνςθ τθσ περίςςειασ του νεροφ. 

Γ) τθν αρμολόγθςθ των αρμϊν (πλιρωςθ, ςυμπίεςθ, μόρφωςθ) με πατθτό κονίαμα με βάςθ τθν 
φυςικι υδραυλικι άςβεςτο 

Δ) τθν ςυντιρθςθ τθσ επιφάνειασ εφαρμογισ όπωσ προβλζπουν οι κανονιςμοί και τον κακαριςμό των 
επιφανειϊν από τυχόν υπολείμματα τθσ αρμολόγθςθσ. 

Τθν τελικι υφι και μορφι του αρμολογιματοσ κα εγκρίνει θ Επίβλεψθ αφοφ γίνουν πρϊτα τα 
απαραίτθτα δείγματα. Είναι πικανι θ χρθςιμοποίθςθ ζγχρωμων αδρανϊν εφ όςον κρικεί αναγκαίο 
από τθν Επίβλεψθ, ζτςι ϊςτε να προςομοιάηει αιςκθτικά με το υπάρχον αρμολόγθμα του κτιρίου. Η 
τιμι περιλαμβάνει τθν προμικεια και μεταφορά των υλικϊν του κονιάματοσ επί τόπου του ζργου, 
όπωσ κα εγκρικοφν από τθν Επίβλεψθ, θ δαπάνθ των δειγμάτων, τα αναγκαία πρόςμικτα  για τθν καλι 
πρόςφυςθ παλαιοφ και νζου κονιάματοσ και όλεσ τισ αναγκαίεσ προεργαςίεσ (κακαριςμόσ τθσ 
τοιχοποιίασ και διεφρυνςθ των αρμϊν) και εργαςίεσ για τθν άρτια ολοκλιρωςθ του αρμολογιματοσ. 

Στισ περιοχζσ που δεν επιχρίονται όταν <<τραβιξει>> το κονίαμα, κα ςκουπιςτεί με κατάλλθλο μζςο 
ϊςτε να θ επιφάνεια να αποκτιςει τθν τραχεία υφι των παλαιϊν φκαρμζνων αρμολογθμάτων 
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Ρλιρθσ περαιωμζνθ εργαςία, υλικά και μικροχλικά επί τόπου, μθχανικόσ εξοπλιςμόσ και ικριϊματα 
εργαςίασ, ςφμφωνα με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ και τισ εντολζσ τθσ Επίβλεψθσ. 
Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-71.01.04 εξαιτίασ μεγαλιτερου βάκουσ κακαριςμοφ και 
εφαρμογισ ςφμφωνα με τισ ανωτζρω οδθγίεσ.  
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο όψεωσ (m²) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             22,50  

(Ολογράφωσ): είκοςι δφο ευρϊ και πενιντα λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 71 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-71.01.07.Χ Αρμολόγθμα εξωρραχίων και εςωρραχίων κόλων  
 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-7101 

Σφράγιςμα αρμϊν εξωρραχίων και εςωρραχίων κόλων, από κάτω προσ τα επάνω, ςε όςο βάκοσ κρικεί 
αςφαλζσ, με κονίαμα με βάςθ τθν φυςικι υδραυλικι άςβεςτο, και ςφνκεςθ υδραυλικισ αςβζςτου : 
αδρανϊν 1:3 κατ όγκο 
Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-71.01.04 εξαιτίασ εξειδικευμζνθσ εργαςίασ.  
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο όψεωσ (m²) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             37,50  

(Ολογράφωσ): τριάντα επτά ευρϊ και πενιντα λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 72 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-71.31 Επιχρίςματα τριπτά – τριβιδιςτά με μαρμαροκονίαμα  
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-7131 

Επιχρίςματα τριπτά τριβιδιςτά με μαρμαροκονίαμα 1:2, ςε τρεισ ςτρϊςεισ, επί τοίχων ι οροφϊν, ςε 
οποιαςδιποτε ςτάκμθ από το ζδαφοσ, και ςε φψοσ μζχρι 4,00 m από το δάπεδο εργαςίασ, ςφμφωνα 
με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-03-01-00 "Επιχρίςματα με κονιάματα που παραςκευάηονται επί τόπου". 
Ρλιρωσ περαιωμζνθ εργαςία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτοφμενο μθχανικό εξοπλιςμό, ειδικά 
εργαλεία και ικριϊματα εργαςίασ. 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) 
 

ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             10,00  

(Ολογράφωσ): δζκα ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 73 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-71.53.Χ Επιχρίςματα τριπτά επί πλζγματοσ  
 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-7161 

Επιχρίςματα τριπτά επί πλζγματοσ πολυπροπυλενίου, χρϊματοσ γκρι – μπεη, βροχίδοσ 30x45 mm, 
βάρουσ 160gr/m², εφελκυςτικισ αντοχισ 9,0 και 17 KN/m (κατά ISO 10319) κατά τθ διαμικθ και τθν 



Τιμολόγιο Μελζτθσ  52 

εγκάρςια διεφκυνςθ αντιςτοίχωσ και επιμικυνςθ κραφςθσ >10%, ενδεικτικοφ τφπου Rf1 τθσ εταιρίασ 
TENAX ι αντίςτοιχων ιδιοτιτων, ςε οποιαδιποτε ςτάκμθ από το ζδαφοσ και ςε φψοσ από το δάπεδο 
εργαςίασ μζχρι 4,00 m, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-03-01-00 "Επιχρίςματα με κονιάματα 
που παραςκευάηονται επί τόπου" ςε τρεισ ςτρϊςεισ 

Οι ςτρϊςεισ τθσ μαρμαροκονίασ αποτελοφνται από: 

- πρϊτθ ςτρϊςθ πεταχτό με τςιμεντοκονίαμα των 450 Kg τςιμζντου με άμμο λατομείου 
μεςόκκοκθ,  

- δεφτερθ ςτρϊςθ  λάςπωμα με τςιμεντοκονίαμα των 450 kg τςιμζντου με άμμο λατομείου 
μεςόκκοκθ, 

- και τρίτθ ςτρϊςθ τριφτι με μαρμαροκονίαμα 150kg λευκοφ τςιμζντου με λεπτόκοκκθ άμμο 
λευκοφ μαρμάρου ι κουραςάνι 

Στισ εξωτερικζσ επιφάνειεσ ςτο κονίαμα των εξωτερικϊν επιχριςμάτων κα προςτεκεί ειδικό βελτιωτικό 
– ςτεγανοποιθτικό πρόςμικτο ςε αναλογία που ορίηεται από τισ προδιαγραφζσ, που ελαχιςτοποιεί το 
νερό, αυξάνει τθν αντοχι και τθν πρόςφυςθ τθσ κονίασ με το υπόβακρο ςτεγανοποιϊντασ παράλλθλα 
τθν επιφάνεια.  

Ρλιρωσ περαιωμζνθ εργαςία, με τα υλικά, μικροχλικά επί τόπου και τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό, 
εργαλεία και ικριϊματα εργαςίασ. Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια του πλζγματοσ 
πολυπροπυλενίου κακϊσ και οι εργαςίεσ ςτερεοποίθςισ του ςτθν τοιχοποιία, με κατάλλθλουσ 
πλαςτικοφσ αποςτατιρεσ. 
Η τιμι λαμβάνεται ανά τετραγωνικό μζτρο εςωτερικϊν ι εξωτερικϊν επιχριςμζνων επιφανειϊν. 
Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-71.01.04 εξαιτίασ εξειδικευμζνθσ εργαςίασ και εκτζλεςθσ ςφμφωνα 
με τισ ανωτζρω οδθγίεσ.  
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             40,70  

(Ολογράφωσ): ςαράντα ευρϊ και εβδομιντα λεπτά 

 
 
Α.Σ.: 74 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-71.71 Προςαφξθςθ τιμισ επιχριςμάτων λόγω φψουσ από το δάπεδο 

εργαςίασ 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-7171 

Ρροςαφξθςθ τιμισ επιχριςμάτων, ανά 2,00 m προςκζτου φψουσ πζραν των 4,00 m φψουσ από το κατά 
περίπτωςθ δάπεδο εργαςίασ (π.χ. ζδαφοσ, πεηοδρόμιο, εξϊςτθ). 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) 
 

ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             0,60  

(Ολογράφωσ): μθδζν ευρϊ και εξιντα λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 75 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-71.83.01.Χ Επιχρίςματα τραβθχτά προεξοχϊν οιουδιποτε πλάτουσ ςφνκετου ι 

πολυςφνκετου ςχεδίου 
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Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-7181 

Επιχρίςματα τραβθχτά προεξοχϊν, ςφνκετου και πολυςφνκετου ςχεδίου και οιουδιποτε πλάτουσ, για 
γείςα, παραςτάδεσ, πλαίςια, διακοςμθτικά ςτοιχεία κλπ, οιουδιποτε πάχουσ και μορφισ. 
Ρεριλαμβάνεται θ καταςκευι τθσ υποδομισ από οποιοδιποτε υλικό, όπωσ ςκυρόδεμα, ςχιςτόπλακεσ, 
οπτόπλινκουσ κλπ, που κα πακτϊνεται ςτο ςϊμα τθσ τοιχοποιίασ μζςω ανοξείδωτων ςτθριγμάτων ι 
άλλων ςυνδζςμων για τθν αςφαλι ςτερζωςθ του τραβθχτοφ, κακϊσ και θ προετοιμαςία των 
υφιςταμζνων επιφανειϊν (χανδρϊςεισ, αδροποίθςθ, διαβροχι κλπ.) 
Η καταςκευι του τραβθχτοφ κα γίνεται ςε τρεισ ςτρϊςεισ, εκ των οποίων οι δφο πρϊτεσ από 
τςιμεντοκονίαμα των 600 kg τςιμζντου με ίνεσ πολυπροπυλενίου και κατάλλθλο ςτεγανωτικό μάηασ, θ 
δε τρίτθ επιφανειακι από αςβεςτο-τςιμεντο – μαρμαροκονίαμα. 
Μεταξφ των διαδοχικϊν ςτρϊςεων κα εφαρμόηεται ενιςχυτικό πρόςφυςθσ (ενδεικτικοφ τφπου 
Polybond ι αναλόγου), ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του προμθκευτι. Διακοπι τθσ ςυνζχειασ (αρμοί) των 
τραβθχτϊν επιχριςμάτων, δεν επιτρζπονται.  
Ρεριλαμβάνεται επίςθσ θ πρόςκετθ μόρφωςθ ακμϊν, γωνιϊν, ςθμείων ςφγκλιςθσ κλπ. των τραβθχτϊν 
επιχριςμάτων κακϊσ και τα μερεμετίςματα που πικανόν να απαιτθκοφν. 
Ρλιρθσ περαιωμζνθ εργαςία, εκτελοφμενθ με ιδιαίτερθ επιμζλεια, με τα πάςθσ φφςεωσ υλικά και 
μικροχλικά επί τόπου. 
Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-71.83 κακϊσ πρόκειται για εξειδικευμζνθ εργαςία οποιουδιποτε 
πλάτουσ.  
 
Τιμι ανά τρζχον μζτρο (m) μετωπικοφ μικουσ 

 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             35,00 

(Ολογράφωσ): τριάντα πζντε ευρϊ και μθδζν λεπτά 

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ:  ΕΠΕΝΔΤΕΚ – ΕΠΚΣΡΩΕΚ 
Α.Σ.: 76 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-73.91 Καταςκευι βιομθχανικοφ δαπζδου με υςτερόχυτο ςκυρόδεμα 

ελαχίςτου πάχουσ 5 cm 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 7373.1 

Καταςκευι εγχρϊμου βιομθχανικοφ δαπζδου, μετά τθσ απαιτουμζνθσ υποβάςεωσ από οπλιςμζνο 
ςκυρόδεμα ελαχίςτου πάχουσ 5 cm ι ινοπλιςμζνθ κονία (με ίνεσ προλυπροπυλενίου), και του 
αντίςτοιχου περικωρίου, με ςμφριδα ι χαλαηιακι άμμο, ςφμφωνα με τθν μελζτθ.  
Στθν τιμι μονάδσ περιλαμβάνονται: 

α)  Διάςτρωςθ ςκυροδζματοσ κατθγορίασ C16/20, οπλιςμζνου με δομικό πλζγμα κατθγορίασ B500C, 
ελαχίςτου πάχουσ 5 cm ςτα ςθμεία απορροισ και 7 ζωσ 8 cm ςτισ κορυφζσ και εφαρμογι ςτισ 
περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικοφ υλικοφ ςυγκόλλθςθσ του νζου ςκυροδζματοσ 
με το παλαιό.  

β)  Εξομάλυνςθ τθσ επιφανείασ του ςκυροδζματοσ με πιχθ (δονθτικό ι κοινό).  

γ)  Συμπφκνωςθ του ςκυροδζματοσ και λείανςθ τθσ επιφανείασ του με χριςθ ςτροφείου 
(ελικόπτερο), ςυγχρόνωσ με τθν επίπαςθ με μίγμα αποτελοφμενο ςε ποςοςτό 60% περίπου από 
χαλαηιακι άμμο και 40% από τςιμζντο, πλαςτικοποιθτζσ και χρωςτικζσ ουςίεσ, ςφμφωνα με τθν 
μελζτθ. 

δ)  Διαμόρφωςθ αρμϊν με κοπι εκ των υςτζρων με αρμοκόφτθ, πλάτουσ 3 - 4 mm, και ςε βάκοσ 15 
mm περίπου, ςε κάνναβο 5 ζωσ 6 m και πλιρωςθ αυτϊν με ελαςτομερζσ υλικό.  
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ε)  Συντιρθςθ τθσ τελικισ επιφάνειασ επί επτά θμζρεσ τουλάχιςτον, με κάλυψθ αυτισ με νάχλον.  
Ρλιρωσ περαιωμζνθ εργαςία καταςκευισ, διαμόρφωςθσ, ςυντιρθςθσ, υλικά και μικροχλικά επί 
τόπου, ςφμφωνα με τθν μελζτθ.  
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) πλιρωσ επεξεργαςμζνου δαπζδου 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             20,00  

(Ολογράφωσ): είκοςι ευρϊ και μθδζν λεπτά 

 
 
Α.Σ.: 77 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-73.62.01.Ν Επιςτρϊςεισ δαπζδων ι τοίχων με ειδικι πατθτι τςιμεντοκονία 

τφπου κουραςανίτ 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-7373.1 

Επίςτρωςθ δαπζδων ι τοίχων με ειδικι πατθτι τςιμεντοκονία τφπου kourasanit, οιωνδιποτε 
επιφανειϊν και ςε οποιοδιποτε ςθμείο του ζργου. Το υλικό εφαρμόηεται ςε πάχοσ 2-3 mm, ςφμφωνα 
με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. 
Η προσ εφαρμογι επιφάνεια πρζπει να είναι κατάλλθλα προετοιμαςμζνθ και να ζχει προθγθκεί καλόσ 
κακαριςμόσ τθσ από ςακρά ςθμεία. 
Η εργαςία περιλαμβάνει τθν ομογενοποίθςθ τθσ επιφάνειασ εφαρμογισ, εφαρμογι ρθτίνθσ νεροφ     
(3-1) για τθν απομάκρυνςθ τθσ ςκόνθσ, εφαρμογι χονδρόκοκκου κονιάματοσ υποςτρϊματοσ, βφκιςθ 
υαλοπλζγματοσ, εφαρμογι λεπτόκοκκου κονιάματοσ επάλειψθσ με ιδιαίτερα ζντεχνο τρόπο ϊςτε να 
επιτευχκεί θ επικυμθτι υφι. Ακολουκεί θ εφαρμογι ρθτίνθσ νεροφ, βερνικιοφ (2 ςυςτατικϊν) τφπου 
NEODUR ι ιςοδφναμου, γυαλιςτερό ι ματ, ι βερνίκι νεροφ.    
Ρεριμετρικά, ςτουσ τοίχουσ, κα γίνει ειδικι διαμόρφωςθ και γφριςμα του υλικοφ για τθν δθμιουργία 
ςοβατεπιοφ. 
Η τελικι απόχρωςθ και υφι κα είναι τθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ επίβλεψθσ.  
Στθ τιμι περιλαμβάνεται και θ αξία των δαπανϊν για τον κακαριςμό και προετοιμαςία του 
υπόβακρου, τθ δθμιουργία μικρϊν ρφςεων όπου αυτζσ είναι απαραίτθτεσ, τισ μορφϊςεισ, τισ 
ςυναρμογζσ, τισ ςτρογγυλεφςεισ των εκτεκειμζνων ακμϊν κλπ 
Ρλιρωσ περαιωμζνθ εργαςία καταςκευισ, διαμόρφωςθσ και ςυντιρθςθσ, υλικά και μικροχλικά επί 
τόπου του ζργου. 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) πλιρωσ επεξεργαςμζνου δαπζδου. 

 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             62,85  

(Ολογράφωσ): εξιντα δφο ευρϊ και ογδόντα πζντε λεπτά 

 
 
Α.Σ.: 78 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-73.62.02.Χ Επιςτρϊςεισ δαπζδων με ειδικι πατθτι τςιμεντοκονία 
 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-7373.1 

Επιςτρϊςεισ δαπζδων με ειδικι πατθτι τςιμεντοκονία, οιωνδιποτε επιφανειϊν και ςε οποιοδιποτε 
ςθμείο του ζργου. H τςιμεντοκονία μζςου πάχουσ 4,00 cm αποτελείται από μία ςτρϊςθ με 
τςιμεντοκονίαμα των 450 Kg τςιμζντου με χονδρόκοκκθ άμμο και μετριόκοκκθ, και δεφτερθ τελικι 
ςτρϊςθ με πατθτό τςιμεντοκονίαμα των 600 Kg τςιμζντου με λεπτόκκοκθ άμμο. Σε όλεσ τισ ςτρϊςεισ 
του τςιμεντοκονιάματοσ κα χρθςιμοποιθκεί βελτιωτικι οικοδομικι ρθτίνθ τφπου CC 81 CERESIT και 
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πρόςμικτα μάηασ τφπου CC 93 ι ιςοδφναμου τφπου, που αυξάνουν τθν αντοχι και τθν πρόςφυςθ τθσ 
κονίασ με το υπόβακρο, κακϊσ και ο απαιτοφμενοσ οπλιςμόσ από ίνεσ πολυπροπυλενίου (τφπου 
Fibermesh ι ιςοδφναμου τφπου), ςφμφωνα με τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ (1.20 kg ανά m3 
κονιάματοσ με μικοσ ινϊν 6 mm). Ρριν τθν εφαρμογι τθσ πρϊτθσ ςτρϊςθσ και αφοφ ζχει προθγθκεί ο 
καλόσ κακαριςμόσ των επιφανειϊν από ςακρά υλικά και ςκόνεσ και ζχει διαβραχεί διαςτρϊνεται ιλφσ 
πρόςφυςθσ. Η αναλογία τθσ ιλφσ πρόςφυςθσ είναι 1 όγκοσ τςιμζντου προσ 2-3 όγκουσ άμμου μπετό. Το 
νερό εμπλουτίηεται με 6 lt CC81 ανά τενεκζ νεροφ. Αναμιγνφονται τα ξθρά ςυςτατικά με το 
εμπλουτιςμζνο νερό ςε επικυμθτι αναλογία ϊςτε να αποκτιςει υδαρι υφι (αριάνι) ζτςι ϊςτε να 
εφαρμόηεται με βοφρτςα ι ςκοφπα. Στθ ςυνζχεια διαςτρϊνουμε τθν τςιμεντοκονία (πρϊτθ ςτρϊςθ) 
προτοφ ςτεγνϊςει θ ιλφσ (φρζςκο με φρζςκο), και ακολουκεί θ δεφτερθ πατθτι (τελικι) ςτρϊςθ, 
εργαςία που κα γίνει με ιδιαίτερα ζντεχνο τρόπο ϊςτε να επιτευχκεί θ επικυμθτι υφι του 
τςιμεντοκονιάματοσ.  
Ρριν τθν καταςκευι τθσ τςιμεντοκονίασ κα προθγθκεί θ καταςκευι αναλόγων δειγμάτων μζχρι να 
επιτευχκεί θ επικυμθτι τελικι επιφάνεια, ςφμφωνα με τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ επίβλεψθσ.  
Στθ τιμι περιλαμβάνεται και θ αξία των δαπανϊν για τον κακαριςμό και προετοιμαςία του 
υπόβακρου, τθ δθμιουργία μικρϊν ρφςεων όπου αυτζσ είναι απαραίτθτεσ, τισ μορφϊςεισ, τισ 
ςυναρμογζσ, τισ ςτρογγυλεφςεισ των εκτεκειμζνων ακμϊν κλπ.  
Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-73.61.06 λόγω διαφορετικοφ υλικοφ.  
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) επιφάνειασ 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             23,00  

(Ολογράφωσ): είκοςι τρία ευρϊ και μθδζν λεπτά 

 
 
Α.Σ.: 79 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-52.81.01 Επενδφςεισ ςτεγϊν και δαπζδων με κόντρα πλακζ καλάςςθσ πάχουσ 

20 mm  
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-5281 

Επενδφςεισ ςτεγϊν και δαπζδων με κόντρα πλακζ καλάςςθσ, πάχουσ 20 mm, επί υπάρχουςασ 
υποδομισ, με χριςθ γαλβανιςμζνων ιλων διαμζτρου 3/6 mm (κορμόσ/κεφαλι) ελάχιςτου μικουσ 
κορμοφ 60 mm και ελάχιςτου βάκουσ ειςχωριςεωσ 30 mm, ςε κάνναβο 150x150 mm και πφκνωςθ ςτα 
άκρα 100x100 mm. 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) πραγματικισ επιφανείασ. 

 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             35,00  

(Ολογράφωσ): τριάντα πζντε ευρϊ και μθδζν λεπτά 

 
 
Α.Σ.: 80 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-53.43.01.Χ Ξφλινο κολλθτό δάπεδο από ξυλεία δρυόσ ςε λωρίδεσ πλάτουσ  0,18m 
 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-5343 

Δάπεδο κολλθτό από πλάκεσ ςυνδυαςμζνων ξφλινων δρφινων λωρίδων, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και 
τθν ΕΤΕΡ 03-07-01-02 "Ξφλινα κολλθτά δάπεδα", από ςανίδεσ πλάτουσ 0,18m, που εφαρμόηεται ςε 
οριηόντια ομαλι επιφάνεια κατάλλθλα επεξεργαςμζνθ και κακαρι. 
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Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ προμικεια των ξφλινων λωρίδων, τα μικροχλικά, θ εργαςία 
προετοιμαςίασ τθσ επιφάνειασ εφαρμογισ και επικόλλθςθσ του δαπζδου, κακϊσ και το ξφςιμο και 
τρίψιμο τθσ τελικισ επιφάνειασ 
Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-53.43 εξαιτίασ υλικοφ μεγαλιτερου πλάτουσ.  
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             70,00  

(Ολογράφωσ): εξιντα εννζα ευρϊ και ζξι λεπτά 
 

Α.Σ.: 81 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-53.43.02.Χ Ξφλινο κολλθτό δάπεδο από κυπαρίςςι ςε λωρίδεσ πλάτουσ  0,20m 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 5343 

Δάπεδο κολλθτό από πλάκεσ λωρίδων ξφλου από κυπαρίςςι πλάτουσ 0,20m, που εφαρμόηεται ςε 
οριηόντια ομαλι επιφάνεια κατάλλθλα επεξεργαςμζνθ και κακαρι. 
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ προμικεια των ξφλινων λωρίδων, τα μικροχλικά, θ εργαςία 
προετοιμαςίασ τθσ επιφάνειασ εφαρμογισ και επικόλλθςθσ του δαπζδου, κακϊσ και το ξφςιμο, 
ςτοκάριςμα και τρίψιμο τθσ τελικισ επιφάνειασ 
Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-53.43 εξαιτίασ διαφορετικοφ υλικοφ (κυπαρίςςι) και μεγαλιτερου 
πλάτουσ.  
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             91,20   

(Ολογράφωσ): Ενενιντα ζνα ευρϊ και είκοςι λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 82 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-53.50.03 οβατεπιά πλάτουσ 5 ζωσ 8 cm, πάχουσ τουλάχιςτον 12 mm από 

ξυλεία τφπου δρυόσ 
 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-5353 

Σοβατεπιά από ξυλεία τφπου δρυόσ πλάτουσ 5 ζωσ 8 cm, πάχουσ τουλάχιςτον 12 mm και μικουσ 
τουλάχιςτον 2,00 m, πλιρωσ κατεργαςμζνα και τοποκετθμζνα με ατςαλόπροκεσ ι UPAT και ξυλόβιδεσ 
ανά 0,80 m και οπωςδιποτε ςτισ ςυνδζςεισ των περικωρίων και ςε κάκε πλευρά των γωνιϊν 
(καλφπτονται με ςτόκο ςτθν απόχρωςθ του ξφλου), με τα ψευδοςοβατεπιά που τοποκετοφνται ςτον 
ανεπίχριςτο τοίχο, τισ εγκοπζσ-αρμοφσ αεριςμοφ και τα ειδικά προσ τοφτο ςοβατεπιά με ανοξείδωτθ 
ςιτα για τθ δθμιουργία διακζνου αεριςμοφ (ςτισ απαιτοφμενεσ κζςεισ), πλιρωσ τοποκετθμζνα. 
 
Τιμι ανά τρζχον μζτρο (m) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             6,50  

(Ολογράφωσ): ζξι ευρϊ και πενιντα λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 83 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-73.26.05.Χ Επενδφςεισ τοίχων WC με γρανιτοπλακίδια αρίςτθσ ποιότθτασ, Α' 
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διαλογισ, διαςτάςεων 30X60cm 
 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-7326.1 

Επενδφςεισ τοίχων WC με γρανιτοπλακίδια αρίςτθσ ποιότθτασ, Α' διαλογισ, διαςτάςεων 30X60 cm. Τα 
γρανιτοπλακίδια κα επικολλθκοφν με ειδικι κόλλα, ςυνιςτϊμενθ από το εργοςτάςιο καταςκευισ τουσ. 
Τα πλακίδια κα τοποκετθκοφν χωρίσ αρμοφσ (retificato). 
Δθλαδι ςτθν τιμι περιλαμβάνονται το αρμολόγθμα με λευκό τςιμζντο ι με ειδικό υλικό ςυμβατό με τα 
γρανιτοπλακίδια, ο επιμελισ κακαριςμόσ των τελικϊν επιφανειϊν του τοίχου και θ διαμόρφωςθ οπϊν 
για τθν διζλευςθ υδραυλικϊν ςωλθνϊςεων, διακοπτϊν, ρευματοδοτϊν κλπ. πλιρθσ περαιωμζνθ 
εργαςία χάραξθσ ςχεδίου, τοποκζτθςθσ, αρμολόγθςθσ, κακαριςμοφ, υλικά, πλακίδια, μικροχλικά, κλπ 
επί τόπου του ζργου και τθν εργαςία πλιρουσ καταςκευισ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ. 
Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-73.26.03 λόγω χριςθσ διαφορετικοφ υλικοφ (γρανιτοπλακίδια) και 
διαςτάςεων.  
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) πραγματικισ επιφάνειασ 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             36,33  

(Ολογράφωσ): τριάντα ζξι ευρϊ και τριάντα τρία λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 84 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-73.17.Χ Επενδφςεισ δαπζδων WC με γρανιτοπλακίδια αρίςτθσ ποιότθτασ, Α' 

διαλογισ αντιολiςκθρότθτασ R9, διαςτάςεων 60X60cm 
 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-7331 

Επενδφςεισ δαπζδων WC με γρανιτοπλακίδια αρίςτθσ ποιότθτασ, Α' διαλογισ αντιολiςκθρότθτασ R9, 
διαςτάςεων 60X60 cm που τοποκετοφνται δια τςιμεντοκονιάματοσ ι κολλθτά με ειδικι εποξειδικι 
κόλλα χωρίσ αρμοφσ. Ιδιαίτερθ  προςοχι πρζπει να δοκεί ςτθν  υδατοςτεγάνωςθ του πατϊματοσ. 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται θ προμικεια και τοποκζτθςθ των γρανοτοπλακιδίων, θ ειδικι εποξειδικι 
κόλλα και ο επιμελισ κακαριςμόσ τθσ τελικισ επιφάνειασ του δαπζδου. Ρλιρωσ περαιωμζνθ εργαςία 
χάραξθσ ςχεδίου, τοποκζτθςθσ, αρμολογιματοσ, κακαριςμοφ υλικά και μικροχλικά επί τόπου 
ςφμφωνα με τθ μελζτθ. Υλικά, πλακίδια, μικροχλικά κλπ, επί τόπου, και τθν εργαςία πλιρουσ 
καταςκευισ. 
Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-73.33.03 λόγω χριςθσ διαφορετικοφ υλικοφ (γρανιτοπλακίδια) και 
διαςτάςεων.  
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²)  
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             38,40  

(Ολογράφωσ): τριάντα οκτϊ ευρϊ και ςαράντα λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 85 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-73.34.01 Επενδφςεισ τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαςτάςεων 20X20cm  
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-7326.1 

Επενδφςεισ τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμζνα, χρωματιςτά, αντοχισ ςε απότριψθ "GROUP 1", 
διαςτάςεων 20X20cm, οποιουδιποτε χρϊματοσ και ςχεδίου, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-
07-02-00 "Επενδφςεισ με κεραμικά πλακίδια, εςωτερικζσ και εξωτερικζσ". 
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Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια και τοποκζτθςθ των πλακιδίων, με αρμοφσ 1 ζωσ 2 mm, ςε ςτρϊςθ 
τςιμεντοκονιάματοσ των 450 kg τςιμζντου, με πρόςμικτο βελτιωτικό τθσ πρόςφυςθσ με τθν επιφάνεια 
εφαρμογισ, ι με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, ςυμβατι με τθν υπάρχουςα υποδομι, θ 
πλιρωςθ των αρμϊν με τςιμεντοκονίαμα των 600 kg τςιμζντου, μαφρου χρϊματοσ, το αρμολόγθμα με 
λευκό τςιμζντο, ι με ειδικό υλικό ςυμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελισ κακαριςμόσ των 
τελικϊν επιφανειϊν του τοίχου και θ διαμόρφωςθ οπϊν για τθν διζλευςθ υδραυλικϊν ςωλθνϊςεων, 
διακοπτϊν, ρευματοδοτϊν κ.λπ. 
Ρλιρωσ περαιωμζνθ εργαςία χάραξθσ τοποκζτθςθσ, αρμολόγθςθσ και κακαριςμοφ με τα υλικά πάςθσ 
φφςεωσ επί τόπου. 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             30,00  

(Ολογράφωσ): τριάντα ευρϊ και μθδζν λεπτά 

 
Α.Σ.: 86 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-75.01.04.Χ Κατϊφλια και περιηϊματα (μπορντοφρεσ) επιςτρϊςεων από 

μάρμαρο  
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-7508 
 
Κατϊφλια και περιηϊματα (μπορντοφρεσ) επιςτρϊςεων από μάρμαρο, πάχουσ 3 cm και πλάτουσ 11 - 
30 cm  ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-07-03-00 "Επιςτρϊςεισ με φυςικοφσ λίκουσ". 
Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια και μεταφορά των πλακϊν μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψθσ, 
και κακαριςμοφ, τα τςιμεντοκονιάματα ι γενικά κονιάματα ςτρϊςεωσ και θ εργαςία κοπισ των 
πλακϊν, λειότριψθσ, ςτρϊςθσ, αρμολογιματοσ και κακαριςμοφ  
Τφποσ και οι αποχρϊςεισ του μαρμάρου ςφμφωνα με τθν αρχιτεκτονικι μελζτθ και κατόπιν τθσ 
εγκρίςεωσ τθσ Επίβλεψθσ. 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             95,00  

(Ολογράφωσ): ενενιντα πζντε ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 87 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-75.31.02.Χ Ποδιζσ παρακφρων από μάρμαρο  
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-7532 

Ροδιζσ παρακφρων από μάρμαρο, πάχουσ 2 cm και πλάτουσ ζωσ 35 cm, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και 
τθν ΕΤΕΡ 03-07-03-00 "Επιςτρϊςεισ με φυςικοφσ λίκουσ". 
Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια και μεταφορά των πλακϊν ςχιςτοφ μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψθσ, και κακαριςμοφ, τα τςιμεντοκονιάματα ι γενικά κονιάματα ςτρϊςεωσ και θ εργαςία κοπισ 
των πλακϊν, μόρφωςθσ εγκοπισ (ποταμοφ) κάτω από το εξζχον άκρο, λειότριψθσ, ςτρϊςθσ, 
αρμολογιματοσ και κακαριςμοφ 
Τφποσ και οι αποχρϊςεισ του μαρμάρου ςφμφωνα με τθν αρχιτεκτονικι μελζτθ και κατόπιν τθσ 
εγκρίςεωσ τθσ Επίβλεψθσ. 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) 
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ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             75,00  

(Ολογράφωσ): εβδομιντα πζντε ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 88 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-75.36.01.Χ Μπαλκονοποδιζσ μικουσ ζωσ 2,00m από μάρμαρα πάχουσ 3 cm 
  

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-7536 

Μπαλκονοποδιζσ μικουσ ζωσ 2,00 m από μάρμαρο πλάτουσ ζωσ 30 cm και πάχουσ 3 cm, ςφμφωνα με 
τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-07-03-00 "Επιςτρϊςεισ με φυςικοφσ λίκουσ". 
Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια και μεταφορά των πλακϊν ςχιςτοφ μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψθσ, και κακαριςμοφ, τα τςιμεντοκονιάματα ι γενικά κονιάματα ςτρϊςεωσ και θ εργαςία κοπισ 
των πλακϊν, λειότριψθσ, ςτρϊςθσ, αρμολογιματοσ και κακαριςμοφ. 
 
Τιμι ανά τρζχον μζτρο (m) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             30,00  

(Ολογράφωσ): τριάντα ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 89 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-75.51.04.Χ Ολόςωμεσ βακμίδεσ από ορκογωνιςμζνο ενιαίο τεμάχιο πορόλικου 

ομοιογενοφσ Αϋ διαλογισ τφπου Travertino Classico/Moschou Group ι 
ιςοδυνάμου, μικουσ τουλάχιςτον 1,00 m, τοποκετθμζνεσ ςφμφωνα 

με τθ μελζτθ. 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-7554 

Ολόςωμεσ βακμίδεσ από ορκογωνιςμζνο ενιαίο τεμάχιο πορόλικου ομοιογενοφσ Α' διαλογισ τφπου 
Travertino Classico/Moschou Group ι ιςοδυνάμου, μικουσ τουλάχιςτον 1,00 m, τοποκετθμζνεσ 
ςφμφωνα με τθ μελζτθ. 
Ο πορόλικοσ κα είναι ςτοκαριςμζνοσ, γυαλιςμζνοσ και αδιαβροχοποιθμζνοσ ςτισ ελεφκερεσ 
επιφάνειεσ. 
Οι βακμίδεσ τοποκετοφνται επί τθσ υπόβαςθσ, με τςιμεντοκονίαμα και αρμολογοφνται με 
τςιμεντοκονίαμα λευκοφ τςιμζντου των 600 kg τςιμζντου, ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται όλεσ οι δαπάνεσ για τθν προμικεια και μεταφορά των βακμίδων 
πορόλικου (ςτοκαριςμζνοσ, γυαλιςμζνοσ και αδιαβροχοποιθμζνοσ) επί τόπου τα υλικά ςτρϊςεωσ 
(τςιμεντοκονιαμάτων, κονιαμάτων, κακαριςμοφ) και θ εργαςία ςτερζωςθσ, αρμολογιματοσ, 
κακαριςμοφ, ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, τθν τεχνικι περιγραφι και τισ οδθγίεσ τθσ 
επιβλζψεωσ του ζργου. 
Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-75.54.01 λόγω χριςθσ πορόλικου αντι για μάρμαρο.  
 
Τιμι ανά μζτρο μικουσ ακμισ βακμίδασ (m) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             101,00  

(Ολογράφωσ): εκατόν ζνα ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 90 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-55.01.01.Χ Επζνδυςθ πατθμάτων βακμίδων και πλατυςκάλων μεταλλικισ  
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κλίμακασ με ξυλεία δρυόσ, πάχουσ 30 mm 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-5501.1 

Επζνδυςθ πατθμάτων βακμίδων και πλατυςκάλων μεταλλικισ κλίμακασ με ξυλεία δρυόσ, ςυνολικοφ 
πάχουσ 30 mm οιωνδιποτε διαςτάςεων και ςχεδίου. Πλα τα ορατά ςόκορα (πατθμάτων και 
πλατυςκάλων) διαμορφϊνονται κατάλλθλα με διπλι ςτρϊςθ ξυλείασ ζτςι ϊςτε τα ςόκορα να ζχουν 
ςυνολικό πάχοσ 7 cm, δθμιουργϊντασ “ςκάφθ” που αγκαλιάηει τθ φζρουςα καταςκευι από λαμαρίνα, 
βιδϊνονται δε επάνω ςτθ λαμαρίνα με βίδεσ από τθν κάτω πλευρά. Στο ςθμείο επαφισ πατιματοσ με 
κρζμαςθ διαμορφϊνεται ςκοτία 5Χ5 mm. Ήτοι υλικά γενικά μικροχλικά και εργαςία πλιρουσ 
καταςκευισ, τοποκζτθςθσ και ςτερζωςθσ επί τόπου, ςυμπεριλαμβανομζνων των υλικϊν και τθσ  
εργαςίασ διαμόρφωςθσ των ελεφκερων άκρων (πατθμάτων και πλατυςκάλων) κακϊσ και το ξφςιμο, το  
τρίψιμο των επιφανειϊν και το βερνίκωμα.  Η τιμι κεωρείται ςαν μζςθ τιμι και ιςχφει για πατιματα 
και πλατφςκαλα. 
Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-55.01.01 λόγω χριςθσ υλικοφ μεγαλιτερου πάχουσ. 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) πραγματικισ επιφάνειασ πατθμάτων-πλατυςκάλων ςε ορκι 
προβολι.  
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             172,50  

(Ολογράφωσ): εκατόν εβδομιντα δφο ευρϊ και πενιντα λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 91 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-74.31.Ν Εργαςία τοποκζτθςθσυφιςτάμενων πλακϊν χωρίσ τθν προμικεια του 

υλικοφ 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-74.51 

Εργαςία επανατοποκζτθςθσ αποξθλωμζνων πλακϊν, χωρίσ τθν προμικεια του υλικοφ, οιοδιποτε 
υλικοφ και ςε οποιαδιποτε ςτάκμθ, ςε κζςεισ που ορίηονται από τθ μελζτθ και τθν Επίβλεψθ. 
Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ εργαςία τοποκζτθςθσ και υλικά ςτερζωςθσ και αρμολόγθςθσ.  
Η αποξιλωςθ και ο κακαριςμόσ των πλακϊν τιμολογοφνται με ξεχωριςτό άρκρο ςτο παρόν τιμολόγιο 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             14,00  

(Ολογράφωσ): δζκα τζςςερα ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 

 
Α.Σ.: 92 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-75.21.03.Χ  Ανακαταςκευι ςτθκαίου εξϊςτθ ά ορόφου ςφμφωνα με  ςωηόμενεσ 

φωτογραφίεσ 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 7523 

Ανακαταςκευι ςτθκαίου εξϊςτθ ά ορόφου ςφμφωνα με ςωηόμενεσ φωτογραφίεσ οιονδιποτε 
διαςτάςεων, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τισ υποδείξεισ τθσ επίβλεψθσ . Ρεριλαμβάνεται: θ καταςκευι 
και τοποκζτθςθ μαρμάρινων κολωνακίων, πιςτά αντίγραφα των ευρεκζντων, πλιρωςθ του διάκενου 
μεταξφ των κολωνακίων, επίςτρωςθ ςτθκαίου και ειδικι διαμόρφωςθ τθσ βάςθσ του και γενικά πάςθσ 
φφςεωσ υλικά, μικροχλικά και εργαςία για τθν πλιρθ καταςκευι του ςτθκαίου. Ρικανϊν ςοβατίςματα 
και χρωματιςμοί τιμολογοφνται ξεχωριςτά. 
Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-75.21.03 λόγω εξειδικευμζνθσ εργαςίασ και υλικϊν.  
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Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             600,00   

(Ολογράφωσ): εξακόςια ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 

 
Α.Σ.: 93 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-78.05.01 Γυψοςανίδεσ κοινζσ, επίπεδεσ, πάχουσ 12,5mm  
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 7809 

Γυψοςανίδεσ οιουδιποτε ςχιματοσ, πλάτουσ και μικουσ, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με ςιμανςθ CE, για τθν 
επζνδυςθ τοίχων ι άλλων επιφανειϊν πλθν ψευδοροφϊν, εμβαδοφ ετοίμου φφλλου άνω των 0.72 m², 
επί ςκελετοφ ι μθ (ο τυχόν ςκελετόσ τιμολογείται ιδιαιτζρωσ). 
Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία πλιρουσ τοποκετιςεωσ. 
Επιςθμαίνεται ότι ςτθν περίπτωςθ χριςθσ γυψοςανίδων εμβαδοφ ετοίμου φφλλου μικρότερου από 
0.72 m², οι τιμζσ των άρκρων 78.05.01.εωσ 78.05.12 προςαυξάνονται με τθν τιμι του άρκρου 78.05.13. 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             11,60  

(Ολογράφωσ): ζντεκα ευρϊ και εξιντα λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 94 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-78.05.04 Γυψοςανίδεσ ανκυγρζσ, επίπεδεσ, πάχουσ 12,5mm  
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 7809 

Γυψοςανίδεσ οιουδιποτε ςχιματοσ, πλάτουσ και μικουσ, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με ςιμανςθ CE, για τθν 
επζνδυςθ τοίχων ι άλλων επιφανειϊν πλθν ψευδοροφϊν, εμβαδοφ ετοίμου φφλλου άνω των 0.72 m², 
επί ςκελετοφ ι μθ (ο τυχόν ςκελετόσ τιμολογείται ιδιαιτζρωσ). 
Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία πλιρουσ τοποκετιςεωσ. 
Επιςθμαίνεται ότι ςτθν περίπτωςθ χριςθσ γυψοςανίδων εμβαδοφ ετοίμου φφλλου μικρότερου από 
0.72 m², οι τιμζσ των άρκρων 78.05.01.εωσ 78.05.12 προςαυξάνονται με τθν τιμι του άρκρου 78.05.13. 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             13,80  

(Ολογράφωσ): δζκα τρία ευρϊ και ογδόντα λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 95 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-78.05.05 Γυψοςανίδεσ πυράντοχεσ, επίπεδεσ, πάχουσ 12,5mm  
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 7809 

Γυψοςανίδεσ οιουδιποτε ςχιματοσ, πλάτουσ και μικουσ, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με ςιμανςθ CE, για τθν 
επζνδυςθ τοίχων ι άλλων επιφανειϊν πλθν ψευδοροφϊν, εμβαδοφ ετοίμου φφλλου άνω των 0.72 m², 
επί ςκελετοφ ι μθ (ο τυχόν ςκελετόσ τιμολογείται ιδιαιτζρωσ). 
Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία πλιρουσ τοποκετιςεωσ. 
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Επιςθμαίνεται ότι ςτθν περίπτωςθ χριςθσ γυψοςανίδων εμβαδοφ ετοίμου φφλλου μικρότερου από 
0.72 m², οι τιμζσ των άρκρων 78.05.01.εωσ 78.05.12 προςαυξάνονται με τθν τιμι του άρκρου 78.05.13. 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             15,00  

(Ολογράφωσ): δζκα πζντε ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 96 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-78.10.02 Σςιμεντοςανίδεσ επίπεδεσ, πάχουσ 12,5mm  
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 7809 

Τςιμεντοςανίδεσ, επίπεδεσ, πάχουσ 12,5 mm, οποιουδιποτε ςχιματοσ και διαςτάςεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12467, με ςιμανςθ CE, τοποκετθμζνεσ ςε κατακόρυφθ ι οριηόντια επιφάνεια, μετά των υλικϊν 
ςτοκαρίςματοσ των αρμϊν και των μζςων ςτερζωςθσ (πχ βίδεσ) με τθν εργαςία πλιρουσ τοποκζτθςθσ. 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             28,00  

(Ολογράφωσ): είκοςι οκτϊ ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 97 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-78.34.01.Χ Ψευδοροφι ιςόπεδθ από γυψοςανίδεσ διπλισ ςτρϊςθσ 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 7809 

Ψευδοροφι ιςόπεδθ, διακοςμθτικι, επιςκζψιμθ, φωτιςτικι, από ενιαίεσ ζτοιμεσ κοινζσ ι ανκυγρζσ ι 
πυράντοχεσ λείεσ γυψοςανίδεσ πάχουσ 12,5 mm, διπλισ ςτρϊςθσ, οποιωνδιποτε διαςτάςεων ςε 
κατάλλθλο υπάρχοντα κρυφό ςκελετό ανάρτθςθσ, ςε οποιοδιποτε φψοσ από το δάπεδο εργαςίασ, και 
οιουδιποτε ςχεδίου, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-07-10-01 "Ψευδοροφζσ με 
γυψοςανίδεσ". 
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 
α) Η ρφκμιςθ και ςτακεροποίθςθ του υπάρχοντοσ ςκελετοφ ανάρτθςθσ για τθν εξαςφάλιςθ πλιρουσ 
επιπεδότθτασ και οριηοντίωςθσ τθσ ψευδοροφισ. 
β) Η προμικεια και τοποκζτθςθ των εμφανϊν ι μθ, ςτοιχείων ςτιριξθσ των πλακϊν και τελειωμάτων 
τθσ ψευδοροφισ, από ανοδιωμζνο αλουμίνιο, κατάλλθλθσ διατομισ και αιςκθτικοφ αποτελζςματοσ 
γ) Η προμικεια και τοποκζτθςθ διπλισ ςτρϊςθσ πλακϊν με ι χωρίσ πατοφρα, απόχρωςθσ τθσ επιλογισ 
τθσ Υπθρεςίασ. 
δ) Οι υποδοχζσ τοποκζτθςθσ των φωτιςτικϊν ςωμάτων. 
Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-78.34  λόγω διπλισ ςτρϊςθσ.  
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             27,00  

(Ολογράφωσ): είκοςι επτά και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 98 
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AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-78.52.01.Ν Ψευδοροφι με ξφλινα θχοαπορροφθτικά πανζλα μοριοςανίδων 
επενδεδυμζνα με φυςικό καπλαμά δρυόσ 

 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 5252 

Ψευδοροφι με ξφλινα θχοαπορροφθτικά πανζλα διάτρθτων μοριοςανίδων επενδεδυμζνα με φυςικό 
καπλαμά δρυόσ, με ειδικό θχοαπορροφθτικό φίλτρο, τφπου n' H A kustik 12/14 "M" τθσ Quality ι 
ιςοδυνάμου, ανθρτθμζνθ από μεταλλικό ςκελετό, ςε διαςτάςεισ και διάταξθ ςφμφωνα με τθ μελζτθ 
και τισ οδθγίεσ τθσ Επίβλεψθσ. 
Τα πανζλα ςτερεϊνονται και αναρτϊνται επί μεταλλικοφ ςκελετοφ, μζςω λωρίδων μοριοςανίδασ 
(MDF). Μεταξφ ψευδοροφισ και ςκελετοφ, τοποκετείται ςτρϊςθ πετροβάμβακα πάχουσ 50mm και 
βάρουσ 50 kg/m². Η Ψευδοροφι τοποκετείται ςε οποιοδιποτε φψοσ από το δάπεδο εργαςίασ, ςτισ 
κζςεισ του ζργου που υποδεικνφονται από τθ μελζτθ, ςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι, τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ του ζργου και τισ οδθγίεσ τθσ επιβλζψεωσ του ζργου. 
Κατά τθν τοποκζτθςθ τθσ ψευδοροφισ κα λθφκοφν υπ όψθ τα ςτόμια των Η/Μ εγκαταςτάςεων κακϊσ 
και τα φωτιςτικά ςϊματα. 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροχλικά επί τόπου του ζργου (μεταλλικόσ ςκελετόσ, 
λωρίδεσ μοριοςανίδασ, πετροβάμβακασ, ψευδοροφι, υλικά ςτερζωςθσ, τοποκζτθςθσ), τυχόν 
ικριϊματα και θ απαιτοφμενθ εργαςία, πλιρουσ καταςκευισ τθσ ψευδοροφισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
τθσ δαπάνθσ των ςυναρμογϊν με τισ γειτονικζσ καταςκευζσ κακϊσ και κάκε δαπάνθ προκφπτουςα από 
ιδιομορφία τοπικι ι ςτο ςφνολο του ζργου 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             189,00  

(Ολογράφωσ): εκατόν ογδόντα εννζα ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 99 
Άρκρο ΟΚΚ ΚΠΣ-78.61.Ν Ιυρίδεσ επιςκζψεωσ ψευδοροφισ από γυψοςανίδεσ, ορκογωνικι 

τφπου Alutop Knauf ι ιςοδυνάμου, από αλουμίνιο με επζνδυςθ 
γυψοςανίδα διαςτάςεων 600Χ600 mm. 

 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ - 7810  

Θυρίδεσ επιςκζψεωσ ψευδοροφισ από γυψοςανίδεσ, ορκογωνικι τφπου Alutop Knauf ι ιςοδυνάμου, 
από αλουμίνιο με επζνδυςθ γυψοςανίδα διαςτάςεων 600Χ600 mm. Οι κυρίδεσ τοποκετοφνται ςτισ 
κζςεισ που υποδεικνφονται από τθν επίβλεψθ, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι. 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται όλα τα υλικά επί τόπου του ζργου και θ απαιτοφμενθ εργαςία για τθν 
πλιρθ τοποκζτθςθ, ςτερζωςθ και λειτουργία των κυρίδων, ςτθν οποία περιλαμβάνεται και θ 
ςυναρμογι με τισ γειτονικζσ καταςκευζσ, κακϊσ και κάκε άλλθ δαπάνθ που απαιτείται για τθν πλιρθ 
και ζντεχνθ τοποκζτθςθ των κυρίδων, ςφμφωνα με τθν μελζτθ, τισ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι, 
ςε όποια κζςθ και διάταξθ προβλζπεται από τα ςχζδια τθσ μελζτθσ και τισ οδθγίεσ τθσ επιβλζψεωσ του 
ζργου. 
 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ)  
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             45,50  

(Ολογράφωσ): αράντα πζντε ευρϊ και πενιντα λεπτά. 
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Α.Σ.: 100 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-72.04 Επικεράμωςθ με κοίλα μθχανοποίθτα κεραμίδια Βυηαντινοφ τφπου, 

νταμωτι, εν ξθρϊ 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-7204 

Επικεράμωςθ με κοίλα μθχανοποίθτα κεραμίδια, Βυηαντινοφ τφπου, νταμωτι, ςε ςειρζσ κεραμιδιϊν, 
ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-05-01-00 "Επικεραμϊςεισ ςτεγϊν κατά μεν τθν κλίςθ τθσ 
ςτζγθσ ςε αποςτάςεισ ζωσ 2,00 m, με διαμόρφωςθ τριϊν ςτρωτιρων και των αντιςτοίχων δφο 
καλυπτιρων, κατά δε τθν οριηόντια ζννοια ςε αποςτάςεισ ζωσ 2,50 m με διαμόρφωςθ δφο ςτρωτιρων 
και καλυπτρϊν, με εν ξθρϊ τοποκζτθςθ των κεραμιδιϊν και κολυμβθτι τοποκζτθςθ των ακροκεράμων 
και των κορυφοκεράμων. Συμπεριλαμβάνεται θ προμικεια των πάςθσ φφςεωσ υλικϊν και του 
τςιμεντοκονιάματοσ, οι φκορζσ τουσ, τα απαιτοφμενα ικριϊματα και θ εργαςία πλιρουσ τοποκζτθςθσ. 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) ανεπτυγμζνθσ επιφανείασ 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             25,00  

(Ολογράφωσ): είκοςι πζντε ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 101 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-73.12.01.Χ Επίςτρωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου με φυςικοφσ λίκουσ 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 7312 

Επίςτρωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου με φυςικοφσ λίκουσ (ςινιϊτικεσ πζτρεσ, πζτρεσ Καρφςτου κλπ) 
κατόπιν εγκρίςεωσ τθσ επίβλεψθσ με αρμοφσ με τα υλικά, πλάκεσ, τςιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και 
τθν εργαςία πλιρουσ καταςκευισ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-07-03-00 «Επιςτρϊςεισ με 
φυςικοφσ λίκουσ». 
Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-73.12 λόγω χριςθσ φυςικϊν λίκων (ςινιϊτικεσ πζτρεσ, πζτρεσ 
Καρφςτου κλπ).  
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             38,50   

(Ολογράφωσ): τριάντα οκτϊ ευρϊ και πενιντα λεπτά 
 
 

ΟΜΑΔΑ Σ: ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΞΤΛΚΝΕ Θ ΜΕΣΑΛΛΚΚΕ 
Α.Σ.: 102 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-52.76.03.Ν Καταςκευι ξφλινων φερουςϊν καταςκευϊν ςτζγθσ (δοκοί) από 

ςτοιχεία ςφνκετθσ ςυγκολλθτισ/επικολλθτισ ξυλείασ, τουλάχιςτον 
κατθγορίασ αντοχισ GL24 h κατά Ευρωκϊδικα 5   

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-5277 

Καταςκευι ξφλινων φερουςϊν καταςκευϊν ςτζγθσ (δοκοί) από ςτοιχεία ςφνκετθσ ςυγκολλθτισ 
ξυλείασ, τουλάχιςτον κατθγορίασ αντοχισ GL24 h κατά Ευρωκϊδικα 5, απλισ ι ςφνκετθσ μορφισ, 
οιουδιποτε ςχεδίου και ανοίγματοσ και ςε οποιοδιποτε φψοσ από το δάπεδο εργαςίασ. Οι φορείσ 
αποτελοφνται από τεμάχια ορκογωνικϊν διατομϊν επικολλθτισ ξυλείασ, απλισ ι ςφνκετθσ μορφισ, 
διαμορφϊνονται ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, και ςυνδζονται μεταξφ τουσ και με τα 
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παρακείμενα ςτοιχεία του ζργου με μεταλλικά ελάςματα, δοκοκικεσ και λοιπά μεταλλικά ςτοιχεία, με 
χριςθ γαλβανιςμζνων ςτοιχείων ςφνδεςθσ (ιλοι, κοινοί, ιλοι κοχλιοφόροι-μπουλϊνια, κλπ.). Η ξυλεία 
που κα χρθςιμοποιθκεί κα εμποτιςτεί μζχρι κορεςμοφ με ειδικά χθμικά παραςκευάςματα που τθν 
κακιςτοφν  απρόςβλθτθ από ςάπιςμα και  ξυλοφάγα ζντομα. Στθν τιμι περιλαμβάνεται και θ αξία 
(υλικά και εργαςία) όλων των απαιτουμζνων και παραπάνω ενδεικτικά αναφερομζνων μεταλλικϊν 
ςτοιχείων (μεταλλικά ελάςματα, δοκοκικεσ κλπ). Ήτοι ξυλεία γενικά επί τόπου, ςτοιχεία ςφνδεςθσ, 
μικροχλικά, χριςθ μθχανθμάτων ανφψωςθσ, ικριϊματα και γενικά εργαςία πλιρουσ καταςκευισ, 
τοποκζτθςθσ, και ςτερζωςθσ επί τόπου, ςφμφωνα με τισ ειδικζσ προδιαγραφζσ του εργοςταςίου 
καταςκευισ των ξφλινων ςτοιχείων και τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ.  
 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m³) πραγματικοφ όγκου τοποκετθμζνθσ ξυλείασ.  
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):  2.875,00  

(Ολογράφωσ): Δφο χιλιάδεσ οκτακόςια εβδομιντα πζντε ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 103 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-52.79.02 Σεγίδωςθ ςτζγθσ από ξυλεία πριςτι 
 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-5280 

Τεγίδωςθ ςτζγθσ από δομικι ξυλεία, δθλαδι ςκελετόσ τθσ επιςτζγαςθσ από τεγίδεσ και επιτεγίδεσ 
τοποκετθμζνεσ ςτα ηευκτά τθσ ςτζγθσ (υλικά, ικριϊματα και εργαςία πλιρουσ καταςκευισ). 
 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο ( m³) τοποκετθμζνθσ ξυλείασ  
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             400,00  

(Ολογράφωσ): τετρακόςια ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 104 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-52.80.02 ανίδωμα ςτζγθσ με μιςόταβλεσ πάχουσ 1,8 cm   

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-5282 

Σανίδωμα ςτζγθσ με μιςόταβλεσ πάχουσ 1,8cm ςε υπάρχουςα τεγίδωςθ, με τα υλικά και μικροχλικά, τα 
ικριϊματα και εργαςία πλιρουσ καταςκευισ. 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) πραγματικισ επιφανείασ. 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             17,00  

(Ολογράφωσ): δζκα επτά ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 

 
Α.Σ.: 105 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-61.01 Καταςκευι υπερκφρων, προβόλων κλπ με ςιδθροδοκοφσ 
μεμονωμζνεσ, φψουσ ι πλευράσ 8-16cm 

 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 6101 
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Υπζρκυρα, πρόβολοι, κρυφοδοκοί πακτωμζνοι ςτο ςκυρόδεμα και ςχετικζσ καταςκευζσ από 
μεμονωμζνεσ ςιδθροδοκοφσ με απλζσ διατομζσ ι κοιλοδοκοφσ, με φψοσ ι πλευρά 8 ζωσ 16 cm και 
γενικά ςίδθροσ επί τόπου και εργαςία κοπισ, τοποκζτθςθσ και πάκτωςθσ. 
 
Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg). 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             2,20  

(Ολογράφωσ): δφο ευρϊ και είκοςι λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 106 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-61.05.01.Χ Φζροντα ςτοιχεία από ςιδθροδοκοφσ ι κοιλοδοκοφσ φψουσ ι 

πλευράσ ζωσ 160 mm 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 6104 

Καταςκευι φερόντων ςτοιχείων από ςιδθροδοκοφσ ι κοιλοδοκοφσ κάκε τφπου, με φψοσ ι πλευρά ζωσ 
160 mm, ποιότθτασ S355, οποιωνδιποτε λοιπϊν διαςτάςεων, κάκε ςχεδίου, και ςε οποιαδιποτε κζςθ 
ι φψοσ από το ζδαφοσ ι το δάπεδο εργαςίασ, ςυνδεδεμζνων μεταξφ τουσ με κοχλίεσ (μπουλόνια) με 
διπλά περικόχλια μζςα από ειδικά διανοιγόμενεσ οπζσ και με παρεμβολι τμθμάτων ελαςμάτων, ι με 
θλεκτροςυγκόλλθςθ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ, και ζδραςι τουσ επί των ςτοιχείων κεμελίωςθσ ι 
λοιπϊν δομικϊν ςτοιχείων με χριςθ μθ ςυρρικνωμζνου κονιάματοσ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με ςιμανςθ 
CE). 
Ρεριλαμβάνεται το ςυνολο των μικροχκιλϊν και θ χριςθ των απαιτουμζνων ανυψωτικϊν μζςων. 
Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-61.05 λόγω χριςθσ υλικοφ διαφορετικισ ποιότθτασ (S355).  
 
Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) καταςκευισ 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             2,90  

(Ολογράφωσ): δφο ευρϊ και ενενιντα λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 107 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-61.06.01.Χ Φζροντα ςτοιχεία από ςιδθροδοκοφσ ι κοιλοδοκοφσ φψουσ ι 

πλευράσ > 160 mm 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 6104 

Καταςκευι φερόντων ςτοιχείων από ςιδθροδοκοφσ ι κοιλοδοκοφσ κάκε τφπου, με φψοσ ι πλευρά 
μεγαλφτερθ από 160 mm, ποιότθτασ S355, οποιωνδιποτε λοιπϊν διαςτάςεων, κάκε ςχεδίου, και ςε 
οποιαδιποτε κζςθ ι φψοσ από το ζδαφοσ ι το δάπεδο εργαςίασ, ςυνδεδεμζνων μεταξφ τουσ με 
κοχλίεσ (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μζςα από ειδικά διανοιγόμενεσ οπζσ και με παρεμβολι 
τμθμάτων ελαςμάτων, ι με θλεκτροςυγκολλιςεισ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και ζδραςι τουσ επί των 
ςτοιχείων κεμελίωςθσ ι λοιπϊν δομικϊν ςτοιχείων με χριςθ μθ ςυρρικνωμζνου κονιάματοσ κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με ςιμανςθ CE). 
Ρεριλαμβάνεται το ςφνολο των μικροχλικϊν και θ χριςθ των απαιτουμζνων ανυψωτικϊν μζςων. 
Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-61.06 λόγω χριςθσ υλικοφ διαφορετικισ ποιότθτασ (S355).  
 
Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) καταςκευισ 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             3,00  
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(Ολογράφωσ): τρία ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 108 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-61.07.01.Ν Καταςκευι μεταλλικοφ φζροντα οργανιςμοφ ανελκυςτιρων, από 

παντόσ είδουσ και μεγζκουσ ςιδθροδοκοφσ, κοιλοδοκοφσ, ελάςματα, 
κλπ. ςτοιχεία, όλα από χάλυβα ποιότθτασ S235, βαμμζνα με 
εποξειδικι βαφι. 

 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 6104 

Καταςκευι μεταλλικοφ φζροντα οργανιςμοφ ανελκυςτιρων, από παντόσ είδουσ και μεγζκουσ 
ςιδθροδοκοφσ, κοιλοδοκοφσ, ελάςματα, κλπ. ςτοιχεία, όλα από χάλυβα ποιότθτασ S235, βαμμζνα με 
εποξειδικι βαφι, οποιωνδιποτε διαςτάςεων, μορφισ, ςχεδίου, και ςε οποιαδιποτε κζςθ ι φψοσ από 
το ζδαφοσ ι το δάπεδο εργαςίασ, πολλαπλϊσ ςυνδυαςμζνων μεταξφ τουσ, με ςτακερά και κινθτά 
(αφαιρετά) τεμάχια, πλιρωσ ςυναρμολογθμζνα επί τόπου του ζργου ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ 
μελζτθσ, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τα ςχζδια κατεργαςίασ και τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ. Πλα τα 
μεταλλικά ςτοιχεία αφοφ υποςτοφν τθν προβλεπόμενθ κατεργαςία τουσ (κοπζσ, θλεκτροςυγκολλιςεισ 
ςτοιχείων, διανοίξεισ οπϊν κλπ.) κα βαφοφν, αφοφ προθγθκεί κακαριςμόσ των επιφανειϊν με 
αμμοβολι, με εποξειδικι βαφι ςε τρία χζρια (ζνα χζρι primer και δφο χζρια βαφισ), κα μεταφερκοφν 
δε και κα τοποκετθκοφν ςτισ προβλεπόμενεσ κζςεισ με προςοχι για να μθν καταςτραφεί θ βαφι τουσ, 
κα βιδωκοφν δε μεταξφ τουσ και επάνω ςτα περιμετρικά δομικά ςτοιχεία δια κοχλιοφόρων ιλων με 
διπλά περικόχλια. Σε περίπτωςθ που απαιτθκεί να γίνει διάνοιξθ οπϊν ι κοπι ςτοιχείων επί τόπου του 
ζργου, όλα τα ςόκορα που κα προκφψουν κα περαςτοφν με primer πριν τθν ςυναρμολόγθςθ τουσ. Στισ 
περιπτϊςεισ θλεκτροςυγκολλιςεων επί τόπου του ζργου, κα γίνει επιμελθμζνοσ κακαριςμόσ των 
επιφανειϊν που κα επθρεαςτοφν, κα τριφτοφν με θλεκτρικι ςυρματόβουρτςα, κα απομακρυνκοφν 
όλα τα ςακρά υλικά και κα βαφοφν με primer και δφο χζρια εποξειδικισ βαφισ. Για τθν διαςφάλιςθ 
τθσ ποιότθτασ των μετάλλων, θ προμικεια των όλων των υλικϊν κα γίνει από εργοςτάςια 
πιςτοποιθμζνα κατά ISO.  
Ήτοι αξία υλικϊν ςτο εργοςτάςιο (μορφοχάλυβασ, κοιλοδοκοί, ελάςματα, λάμεσ, αγκφρια, πείροι, 
κοχλίεσ κοινοί και HV, θλεκτρόδια ςυγκολλιςεων και λοιπά  μικροχλικά) αυξθμζνα για φκορά και 
απομείωςθ, εκτόσ των χθμικϊν αγκυρίων που πλθρϊνονται με άλλο άρκρο του παρόντοσ τιμολογίου. 
Δαπάνεσ κατεργαςίασ και θλεκτροςυγκολλιςεων ςτο εργοςτάςιο αυξθμζνεσ για  χριςθ τθσ 
εγκατάςταςθσ, του εξοπλιςμοφ, μθχανθμάτων, εργαλείων κλπ. και τθσ διοικθτικισ και επιςτθμονικισ 
μζριμνασ του εργοςταςίου καταςκευισ. Δαπάνεσ ςφνταξθσ των ςχεδίων  κατεργαςίασ. Φόρτωςθ, 
μεταφορά και εκφόρτωςθ επί τόπου του ζργου. Δαπάνεσ ςυνεργείου ελζγχου των κζςεων και 
τοποκζτθςθσ των πάςθσ φφςεωσ αγκυρίων. Δαπάνεσ ενοικίου μθχανικϊν και ανυψωτικϊν μζςων, 
ςυςκευϊν, εργαλείων, ικριωμάτων κλπ. κακϊσ και δαπάνεσ εργατοτεχνικζσ και δαπάνεσ επιςτθμονικισ 
και τεχνικισ επιςταςίασ για τθν μελζτθ τθσ ανζγερςθσ, τθν ανζγερςθ, τθν ςυναρμολόγθςθ και τθν 
αποκατάςταςθ τυχόν  ελαττωματικϊν ςτοιχείων ι ςυνδζςεων. Δαπάνεσ βαφισ ςτο εργοςτάςιο και 
βαφισ επί τόπου των ενϊςεων μετά τθν θλεκτροςυγκόλλθςθ τουσ. Γενικά κάκε δαπάνθ άμεςοσ ι 
ζμμεςοσ ζςτω και εάν δεν  αναφζρεται παραπάνω αλλά είναι αναγκαία για  τθν ολοκλιρωςθ και 
παράδοςθ του ζργου ςφμφωνα με τα ςχζδια.  
 
Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) ζτοιμθσ καταςκευισ 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             3,20  

(Ολογράφωσ): τρία ευρϊ και είκοςι λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 109 
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AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-61.07.02.Ν Καταςκευι μεταλλικϊν κλιμάκων (βακμιδοφόροι και πατιματα), από 
μεταλλικά ελάςματα από χάλυβα ποιότθτασ S235, βαμμζνο με 
εποξειδικι βαφι 

 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 6104 

Καταςκευι μεταλλικϊν κλιμάκων (βακμιδοφόροι και πατιματα), από μεταλλικά ελάςματα από χάλυβα 
ποιότθτασ S235, βαμμζνο με εποξειδικι βαφι, οποιωνδιποτε διαςτάςεων, μορφισ, ςχεδίου και 
πάχουσ ελαςμάτων, και λοιπϊν μεταλλικϊν ςτοιχείων ςφνδεςθσ και μόρφωςθσ των κλιμάκων, ςε 
οποιαδιποτε κζςθ ι φψοσ από το ζδαφοσ ι το δάπεδο εργαςίασ, πολλαπλϊσ ςυνδυαςμζνων μεταξφ 
τουσ, πλιρωσ ςυναρμολογθμζνα επί τόπου του ζργου ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, τισ τεχνικζσ  
προδιαγραφζσ, τα ςχζδια κατεργαςίασ και τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ. Πλα τα μεταλλικά ςτοιχεία αφοφ 
υποςτοφν τθν προβλεπόμενθ κατεργαςία τουσ (κοπζσ, θλεκτροςυγκολλιςεισ ςτοιχείων, διανοίξεισ 
οπϊν κλπ.) κα βαφοφν, αφοφ προθγθκεί κακαριςμόσ των επιφανειϊν με αμμοβολι, με εποξειδικι 
βαφι ςε τρία χζρια (ζνα χζρι primer και δφο χζρια βαφισ), κα μεταφερκοφν δε και κα τοποκετθκοφν 
ςτισ προβλεπόμενεσ κζςεισ με προςοχι για να μθν καταςτραφεί θ βαφι τουσ, κα βιδωκοφν δε μεταξφ 
τουσ και επάνω ςτα περιμετρικά δομικά ςτοιχεία δια κοχλιοφόρων ιλων με διπλά περικόχλια. Σε 
περίπτωςθ που απαιτθκεί να γίνει διάνοιξθ οπϊν ι κοπι ςτοιχείων επί τόπου του ζργου, όλα τα 
ςόκορα που κα προκφψουν κα περαςτοφν με  primer πριν τθν ςυναρμολόγθςθ τουσ. Στισ περιπτϊςεισ 
θλεκτροςυγκολλιςεων επί τόπου του ζργου, κα γίνει επιμελθμζνοσ κακαριςμόσ των επιφανειϊν που 
κα επθρεαςτοφν, κα τριφτοφν με θλεκτρικι ςυρματόβουρτςα, κα απομακρυνκοφν όλα τα ςακρά υλικά 
και κα βαφοφν με primer και δφο χζρια εποξειδικισ βαφισ. Για τθν διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των 
μετάλλων, θ προμικεια των όλων των υλικϊν κα γίνει από εργοςτάςια πιςτοποιθμζνα κατά ISO.  
Ήτοι αξία υλικϊν ςτο εργοςτάςιο (μορφοχάλυβασ, λάμεσ, αγκφρια, κοχλίεσ κοινοί και HV, θλεκτρόδια 
ςυγκολλιςεων και λοιπά  μικροχλικά) αυξθμζνα για φκορά και απομείωςθ, εκτόσ των χθμικϊν 
αγκυρίων που πλθρϊνονται με άλλο άρκρο του παρόντοσ τιμολογίου. Δαπάνεσ κατεργαςίασ και 
θλεκτροςυγκολλιςεων ςτο εργοςτάςιο αυξθμζνεσ για χριςθ τθσ εγκατάςταςθσ, του εξοπλιςμοφ, 
μθχανθμάτων, εργαλείων κλπ. και τθσ διοικθτικισ και επιςτθμονικισ μζριμνασ του εργοςταςίου 
καταςκευισ. Δαπάνεσ ςφνταξθσ των ςχεδίων  κατεργαςίασ. Φόρτωςθ, μεταφορά και εκφόρτωςθ επί 
τόπου του ζργου. Δαπάνεσ ςυνεργείου ελζγχου των κζςεων και τοποκζτθςθσ των πάςθσ φφςεωσ 
αγκυρίων. Δαπάνεσ ενοικίου μθχανικϊν και ανυψωτικϊν μζςων, ςυςκευϊν, εργαλείων, ικριωμάτων 
κλπ. κακϊσ και δαπάνεσ εργατοτεχνικζσ και δαπάνεσ επιςτθμονικισ και τεχνικισ επιςταςίασ για τθν 
μελζτθ τθσ ανζγερςθσ, τθν ανζγερςθ, τθν ςυναρμολόγθςθ και τθν αποκατάςταςθ τυχόν  
ελαττωματικϊν ςτοιχείων ι ςυνδζςεων. Δαπάνεσ βαφισ ςτο εργοςτάςιο και βαφισ επί τόπου των 
ενϊςεων μετά τθν θλεκτροςυγκόλλθςθ τουσ. Γενικά κάκε δαπάνθ άμεςοσ ι ζμμεςοσ ζςτω και εάν δεν  
αναφζρεται παραπάνω αλλά είναι αναγκαία για  τθν ολοκλιρωςθ και παράδοςθ του ζργου ςφμφωνα 
με τα ςχζδιατθσ μελζτθσ.  
 
Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) ζτοιμθσ καταςκευισ 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             4,50  

(Ολογράφωσ): τζςςερα ευρϊ και πενιντα λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 110 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-61.17 Προςταςία ακμϊν με γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλζγμα 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 6117 

Γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλζγμα με όλα τα υλικά και τθν εργαςία τοποκζτθςθσ κακϊσ και τθν 
εργαςία  αποκατάςταςθσ ηθμιϊν (μερεμζτια). 
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Τιμι ανά τρζχον μζτρο (m) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             6,00  

(Ολογράφωσ): ζξι ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 111 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-61.30 Μεταλλικόσ ςκελετόσ ψευδοροφισ 
 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 6118 

Καταςκευι επιπζδου ι βακμιδωτοφ ελαφροφ μεταλλικοφ ςκελετοφ ψευδοροφισ ςε οποιοδιποτε 
φψοσ από το δάπεδο, αποτελοφμενου από απλζσ διατομζσ γαλβανιςμζνου μορφοςίδθρου ι διατομζσ 
γαλβανιςμζνθσ ςτραντηαριςτισ λαμαρίνασ, ειδικζσ γαλβανιςμζνεσ ράβδουσ, γάντηουσ, γωνίεσ και 
κοχλιωτοφσ ςυνδζςμουσ οριηοντίωςθσ, αναρτθμζνου με γαλβανιςμζνα βφςματα μθχανικισ ι χθμικισ 
αγκφρωςθσ, και γενικά μορφοςίδθροσ, ςτραντηαριςτζσ διατομζσ, βφςματα, ςφνδεςμοι και μικροχλικά 
κακϊσ και εργαςία πλιρουσ καταςκευισ, τοποκζτθςθσ και ςτερζωςθσ. 
Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             2,80  

(Ολογράφωσ): δφο ευρϊ και ογδόντα λεπτά 
 

 
Α.Σ.: 112 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-61.31 Μεταλλικόσ ςκελετόσ τοιχοπετάςματοσ 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 6118 

Καταςκευι μεταλλικοφ ςκελετοφ για τθν τοποκζτθςθ μθ φζροντοσ τοιχοπετάςματοσ με ι χωρίσ 
ανοίγματα (εκτόσ ψευδοροφϊν), ςφμφωνα με τθν μελζτθ, ςε οποιοδιποτε φψοσ από το δάπεδο 
εργαςίασ, από απλζσ ςτραντηαριςτζσ διατομζσ γαλβανιςμζνου μορφοςιδιρου ι διατομζσ 
ςτραντηαριςτισ λαμαρίνασ (ςτρωτιρεσ, ορκοςτάτεσ, κλπ), ςτερεωμζνεσ με γαλβανιςμζνα εκτονοφμενα 
ι χθμικά βφςματα και γενικά μορφοςίδθροσ, ςτρατηαριςτζσ διατομζσ, βφςματα, ςφνδεςμοι και 
μικροχλικά κακϊσ και εργαςία πλιρουσ καταςκευισ, τοποκζτθςθσ και ςτερζωςθσ. 
Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             2,50  

(Ολογράφωσ): δφο ευρϊ και πενιντα λεπτά 
 

 
Α.Σ.: 113 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-64.01.06.Ν Προςεκτικι αποξιλωςθ, επιςκευι, ςυμπλιρωςθ, ςυντιρθςθ και 
επανατοποκζτθςθ ςιδθρϊν κιγκλιδωμάτων οιουδιποτε ςχεδίου 
(απλοφ, ςφνκετου, πολυςφνκετου), οιονδιποτε διατομϊν  

 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-6402 

Ρροςεκτικι αποξιλωςθ, επιςκευι, ςυμπλιρωςθ, ςυντιρθςθ και επανατοποκζτθςθ υπαρχόντων 
ςιδθρϊν κιγκλιδωμάτων οιουδιποτε ςχεδίου (απλοφ, ςφνκετου, πολυςφνκετου), οιονδιποτε 
διατομϊν, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τισ εντολζσ τθσ Επίβλεψθσ.  
Στθν τιμι περιλαμβάνεται : 
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 Κοπι και απομάκρυνςθ όλων των ςακρϊν τμθμάτων 

 Ενίςχυςθ με λάμεσ, γωνιζσ, λαμαρίνα κλπ όπου απαιτζιται 

 Αφαίρεςθ όλων των παλαιϊν χρωματιςμϊν\Ρροετοιμαςία και χρωματιςμόσ με βερνικόχρωμα 
ριπολίνθσ 

Εργαςία πλιρωσ περαιωμζνθ με όλα τα υλικά και μικροχλικά που απαιτοφνται, κακϊσ και βοθκθτικζσ 
καταςκευζσ υποδομισ και τελειωμάτων, ζςτω και αν δεν αναγράφονται ςτο παρόν. Η αποξιλωςθ τουσ 
τιμολογείται ξεχωριςτά.  
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²)  
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             30,00  

(Ολογράφωσ):τριάντα ευρϊ και μθδζν λεπτά  

Α.Σ.: 114 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-64.01.02 ιδθρά κιγκλιδϊματα από ράβδουσ ςυνικων διατομϊν ςφνκετου 

ςχεδίου από ευκφγραμμεσ και καμπφλεσ ράβδουσ 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 6402 

Καταςκευι και τοποκζτθςθ ςιδθρϊν κιγκλιδωμάτων εξωςτϊν, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από 
ράβδουσ ςυνικων διατομϊν. Συμπεριλαμβάνεται θ προμικεια του μορφοςιδιρου και των υλικϊν 
ιλωςθσ και ςτερζωςθσ κακϊσ και θ εργαςία για τθν πλιρθ καταςκευι, τοποκζτθςθ και ςτερζωςθ των 
κιγκλιδωμάτων. 
 
Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             4,70   

(Ολογράφωσ): τζςςερα ευρϊ και εβδομιντα λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 115 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-62.21.01.Χ Ιφρεσ ςιδθρζσ από ευκφγραμμεσ ράβδουσ 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 6221 

Καταςκευι και τοποκζτθςθ ςιδθρϊν κυρϊν, ςτον περιβάλλοντα χϊρο, οιοδιποτε ςχεδίου, ςφμφωνα 
με τθν αρχιτεκτονικι μελζτθ, από ράβδουσ οποιαςδιποτε διατομισ, καρφωτϊν, με ι χωρίσ εντορμίεσ, 
με όλα τα εξαρτιματα ςτερζωςθσ, ανάρτθςθσ και λειτουργίασ, με κοινι κλειδαριά και χειρολαβζσ, 
ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-08-02-00 "Σιδθρά κουφϊματα".  
Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-62.21 λόγω καταςκευισ ςυμφωνα με τθν αρχιτεκτονικι μελζτθ.  
 
Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             6,00   

(Ολογράφωσ): ζξι ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 

 
Α.Σ.: 116 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-64.01.03.Ν Εξωτερικι μεταλλικι κλίμακα 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 6401 
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Καταςκευι και τοποκζτθςθ μεταλλικισ ςκάλασ πλάτουσ 1,00 με 1,10μ που οδθγεί από τον 
περιβάλλοντα χϊρο ςτον α’ όροφο, από μεταλλικό ςκελετό αποτελοφμενο από ράβδουσ ςυνικων 
διατομϊν, βακμίδεσ από θλεκτροπρεςςαριςτι ςχάρα και κουπαςτι, ςτατικά επαρκζσ. Εργαςία 
πλιρουσ τοποκζτθςθσ και πάκτωςθσ με όλα τα υλικά και μικροχλικά κακϊσ και ο χρωματιςμόσ τθσ 
κλίμακασ . 
 
Τιμι ανά τεμ (τεμ) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             4.000,00   

(Ολογράφωσ): τζςςερεισ χιλιάδεσ ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 117 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-64.01.04.Χ Μεταλλικό κιγκλιδωμα κλίμακασ 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 6402 

Μεταλλικό κιγκλιδωμα κλίμακασ αποτελοφμενο από ορκοςτάτεσ, εκ λαμϊν φψουσ περίπου 90cm, 
πλάτουσ 5cm και πάχουσ 1cm, τοποκετθμζνων ανά 1,00m και χειρολιςκιρα 50x10 cm. Ανάμεςα ςτουσ 
ορκοςτάτεσ κα υπάρχουν ςυρματόςχοινα Φ6 τοποκετθμζνα ανά 10 cm, ςφμφωνα με τθν μελζτθ. 
Ρεριλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροχλικά και θ πλιρθσ τοποκζτθςθ με τισ πακτϊςεισ των 
ορκοςτατϊν, όπωσ επίςθσ και ο χρωματιςμόσ τθσ κουπαςτισ. 
Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-64.01.02 λόγω εξειδικευμζνθσ καταςκευισ.  
 
Τιμι ανά μζτρο μικουσ (m) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             110,00   

(Ολογράφωσ): εκατόν δζκα ευρϊ και  μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 118 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-64.01.05.Χ Ανοξείδωτοσ χειρολιςκιρασ Φ50/2mm 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 6402 

Καταςκευι και τοποκζτθςθ χειρολιςκιρα από ςτρογγυλι ανοξείδωτθ διατομι Φ50/2mm, ποιότθτασ 
AISI 304, οποιαδιποτε ςχεδίου, ςτερζωςθ με κατάλλθλο πείρο (αρςενικό-κθλυκό) ι με ιλωςθ ι 
θλεκτροςυγκόλλθςθ Argon με θλεκτρόδια ανοξείδωτων χαλφβων. Συμπεριλαμβάνονται υλικά , 
μικροχλικά ςφνδεςθσ, ςτερζωςθσ κακϊσ και εργαςία πλιρουσ καταςκευισ και τοποκετιςεωσ. 
Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-64.01.02 λόγω εξειδικευμζνθσ καταςκευισ από ανοξείδωτο υλικό.  
 
Τιμι ανά μζτρο μικουσ (m) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             18,00   

(Ολογράφωσ): δζκα οκτϊ ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 119 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-54.20.01.Χ Παράκυρα ι μπαλκονόπορτεσ με εξϊφυλλα δίφυλλα από ξυλεία 

Δρφινθ με κινθτζσ γρίλιεσ ι χωρίσ.  
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Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-5422 

Καταςκευι και τοποκζτθςθ παρακφρων ι μπαλκονόπορτων με εξϊφυλλα δίφυλλα από ξυλεία Δρφινθ 
με κινθτζσ γρίλιεσ ι χωρίσ. Ρεριλαμβάνονται τα υαλοςτάςια (τηαμιλίκια, ενεργειακοφ τφπου), 
ανοιγόμενα ι ανακλινόμενα , μονόφυλλα ι πολφφυλλα, από ξυλεία τρικολιτι Δρφινθ με καϊτια,, 
οιονδιποτε διαςτάςεων και ςχεδίου, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-08-01-00 "Ξφλινα 
κουφϊματα", με ι χωρίσ ενδιάμεςθ τραβζρςα (μεςοκάςςι) 8x8 cm για φεγγίτθ, με νεροχφτθ, πλαίςια 
φφλλων (τελάρα) 5x7.5 cm, με ι χωρίσ πθχάκια μονϊν ι διπλϊν υαλοπινάκων, με καϊτια για τουσ 
υαλοπίνακεσ 5x4 cm, νεροχφτθ ατόφιο 9x9 cm, περικϊρια (περβάηια) 2x5.5 cm, αρμοκάλυπτρα κάςςασ 
2.5x2.5 cm μεγαλφτερα του τεταρτοκφκλου και αρμοκάλυπτρα φφλλων (μπινιά) 2x5.5 cm, κορδόνι 
πολυπροπυλζνιου ςε εγκοπι (γκινιςιά) για εξαςφάλιςθ ανεμοςτεγανότθτασ,  και τα εξϊφυλλα με 
κινθτζσ γρίλιεσ. Στθν τιμι περιλαμβάνεται γενικά θ ξυλεία, τα ςιδθρικά, όλα τα αναγκαία υλικά 
καταςκευισ ςτερζωςθσ και ανάρτθςθσ των υαλοςταςίων και των εξωφφλλων, οι μθχανιςμοί 
ανοίγματοσ (πιςτοποιθμζνοι με ανάκλθςθ και τρεισ ςειρζσ λάςτιχα), χειρολαβζσ και αςφάλειεσ κακϊσ 
και ο χρωματιςμόσ τουσ. Τα υφιςτάμενα βδζλια και μπατηουρόβεργεσ κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν νζα 
καταςκευι. Η εμφάνιςθ των κουφωμάτων και των εξαρτθμάτων τουσ, κα ανταποκρίνεται ςτισ 
αιςκθτικζσ απαιτιςεισ που κα τεκοφν από τθν υπθρεςία. 
Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-54.20.02 λόγω διαφορετικοφ υλικοφ καταςκευισ και ςχεδίου 
ςφμφωνα με το αρχικό ςχεδιο των κουφωμάτων.  
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²)  
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             1.200,00  

(Ολογράφωσ): χίλια διακόςια ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 120 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-54.25.01.Χ Ταλοςτάςια ειδικά (τοξωτά, καμπφλα, κλπ), ανοιγόμενα ι ςτακερά 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 5422 

Καταςκευι και τοποκζτθςθ ειδικϊν υαλοςταςίων (τοξωτά, καμπφλα κλπ), ανοιγόμενα ι ανακλινόμενα, 
μονόφυλλα ι πολφφυλλα, από ξυλεία τρικολιτι Δρφινθ με καϊτια,, οιονδιποτε διαςτάςεων και 
ςχεδίου, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-08-01-00 "Ξφλινα κουφϊματα", με ι χωρίσ 
ενδιάμεςθ τραβζρςα (μεςοκάςςι) 8x8 cm για φεγγίτθ, με νεροχφτθ, πλαίςια φφλλων (τελάρα) 5x7.5 
cm, με ι χωρίσ πθχάκια μονϊν ι διπλϊν υαλοπινάκων, με καϊτια για τουσ υαλοπίνακεσ 5x4 cm, 
νεροχφτθ ατόφιο 9x9 cm, περικϊρια (περβάηια) 2x5.5 cm, αρμοκάλυπτρα κάςςασ 2.5x2.5 cm 
μεγαλφτερα του τεταρτοκφκλου και αρμοκάλυπτρα φφλλων (μπινιά) 2x5.5 cm, κορδόνι 
πολυπροπυλζνιου ςε εγκοπι (γκινιςιά) για εξαςφάλιςθ ανεμοςτεγανότθτασ. Στθν τιμι περιλαμβάνεται 
γενικά θ ξυλεία, τα ςιδθρικά, όλα τα αναγκαία υλικά καταςκευισ ςτερζωςθσ και ανάρτθςθσ των 
υαλοςταςίων, οι τυχόν μθχανιςμοί ανοίγματοσ (πιςτοποιθμζνοι με ανάκλθςθ και τρεισ ςειρζσ λάςτιχα), 
χειρολαβζσ και αςφάλειεσ κακϊσ και ο χρωματιςμόσ τουσ. Η εμφάνιςθ των κουφωμάτων και των 
εξαρτθμάτων τουσ, κα ανταποκρίνεται ςτισ αιςκθτικζσ απαιτιςεισ που κα τεκοφν από τθν υπθρεςία. 
Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-54.25 λόγω διαφορετικοφ υλικοφ καταςκευισ και ςχεδίου 
ςφμφωνα με το αρχικό ςχεδιο των κουφωμάτων.  
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²)  
  
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             1.300,00  

(Ολογράφωσ): χίλια τριακόςια ευρϊ και μθδζν λεπτά 
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Α.Σ.: 121 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-54.51.01.Χ Ιφρεσ εξωτερικζσ δίφυλλεσ ι μονόφυλλεσ, με ταμπλάδεσ ι χωρίσ, με 
υαλοπίνακεσ ι χωρίσ, με ι χωρίσ φεγγίτεσ, από μαςίφ ξφλο δρυόσ   

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 5451.01 

Θφρεσ εξωτερικζσ δίφυλλεσ ι μονόφυλλεσ, με ταμπλάδεσ ι χωρίσ, με υαλοπίνακεσ ι χωρίσ, με ι χωρίσ 
φεγγίτεσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-08-01-00 "Ξφλινα κουφϊματα", από μαςίφ ξφλο 
δρυόσ, με τετράξυλο (κάςςα) 9x9 cm, αρμοκαλφπτρα 2,5x2,5 cm, κυρόφυλλα με πλαίςια (τελάρα) 5x13 
cm, κακρζφτεσ (ταμπλάδεσ), οποιουδιποτε ςχεδίου πάχουσ 5,6mm. Στθν τιμι περιλαμβάνεται γενικά 
ξυλεία, κάςωμα, ςιδθρικά αναρτιςεωσ, ςτερεϊςεωσ και λειτουργίασ, κλειδαριζσ, χειρολαβζσ  και 
μικροχλικά και γενικά κάκε εργαςία για πλιρθ καταςκευι, τοποκζτθςθ και ςτερζωςθ 
περιλαμβανομζνθσ και τθσ εργαςίασ τοποκζτθςθσ χωνευτισ κλειδαριάσ και χειρολαβϊν. Επίςθσ 
περιλαμβάνεται και ο χρωματιςμόσ τουσ με χρϊματα εξωτερικισ χριςθσ. 
Η εμφάνιςθ των κυρϊν και των εξαρτθμάτων τουσ, κα ανταποκρίνεται ςτισ αιςκθτικζσ απαιτιςεισ που 
κα τεκοφν από τθν υπθρεςία. 
Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-54.51 λόγω διαφορετικοφ υλικοφ καταςκευισ και ςχεδίου 
ςφμφωνα με το αρχικό ςχεδιο των κουφωμάτων.  
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²)  
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             1.400,00  

(Ολογράφωσ): χίλια τετρακόςια ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 122 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-54.51.02.Χ Ιφρεσ εξωτερικζσ ειδικοφ τφπου, δίφυλλεσ ι μονόφυλλεσ, με 

ταμπλάδεσ και ςτακεροφσ φεγγίτεσ από μαςίφ ξφλο δρυόσ   

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 5451.01 

Θφρεσ εξωτερικζσ, ειδικοφ τφπου δίφυλλεσ ι μονόφυλλεσ, με ταμπλάδεσ και ςτακεροφσ φεγγίτεσ, 
ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-08-01-00 "Ξφλινα κουφϊματα", από μαςίφ ξφλο δρυόσ. Οι 
κφρεσ αυτζσ είναι θ μια που οδθγεί από το μπροςτινό λίκινο κλιμακοςτάςιο ςτο χϊρο του Μουςείου 
(Θ21) και θ άλλθ βρίςκεται ςτθν όψθ επί τθσ πλατείασ Βλάχου και οδθγεί από τον ακάλυπτο χϊρο ςτον 
α’ όροφο (Θ23) και κα ζχουν μορφι που κα προςομοιάηει τθν ςθμερινι. Στθν τιμι περιλαμβάνεται 
γενικά ξυλεία, κάςωμα, ςιδθρικά αναρτιςεωσ, ςτερεϊςεωσ και λειτουργίασ, κλειδαριζσ, χειρολαβζσ, 
υαλοπίνακεσ, μικροχλικά και γενικά κάκε εργαςία για πλιρθ καταςκευι, τοποκζτθςθ και ςτερζωςθ 
περιλαμβανομζνθσ και τθσ εργαςίασ τοποκζτθςθσ χωνευτισ κλειδαριάσ και χειρολαβϊν. Επίςθσ 
περιλαμβάνεται και ο χρωματιςμόσ τουσ με χρϊματα εξωτερικισ χριςθσ. 
Η εμφάνιςθ των κυρϊν και των εξαρτθμάτων τουσ, κα ανταποκρίνεται ςτισ αιςκθτικζσ απαιτιςεισ που 
κα τεκοφν από τθν υπθρεςία. 
Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-54.51 λόγω διαφορετικοφ υλικοφ καταςκευισ και ςχεδίου 
ςφμφωνα με το αρχικό ςχεδιο των κουφωμάτων.  
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²)  
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             2.200,00  

(Ολογράφωσ): δφο χιλιάδεσ διακόςια ευρϊ και μθδζν λεπτά 
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Α.Σ.: 123 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-54.40.01.Χ Ιφρεσ εςωτερικζσ δρφινεσ δίφυλλεσ ι μονόφυλλεσ με ταμπλάδεσ ι 
χωρίσ    

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 5441.01 

Καταςκευι εςωτερικϊν κυρϊν από ξυλεία δρυόσ, δίφυλλεσ ι μονόφυλλεσ με ταμπλάδεσ ι χωρίσ, και 
κάςωμα ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-08-01-00 “Ξφλινα κουφϊματα”. Στθν τιμι 
περιλαμβάνεται γενικά ξυλεία, το κάςωμα, ςιδθρικά αναρτιςεωσ, ςτερεϊςεωσ και λειτουργίασ, 
κλειδαριζσ, χειρολαβζσ  και μικροχλικά και γενικά κάκε εργαςία για πλιρθ καταςκευι, τοποκζτθςθ και 
ςτερζωςθ περιλαμβανομζνθσ και τθσ εργαςίασ τοποκζτθςθσ χωνευτισ κλειδαριάσ, χειρολαβϊν και 
ςτοπ πόρτασ. Επίςθσ περιλαμβάνεται και ο χρωματιςμόσ τουσ με χρϊματα νεροφ εςωτερικισ χριςθσ. 
Η εμφάνιςθ των κυρϊν και των εξαρτθμάτων τουσ, κα ανταποκρίνεται ςτισ αιςκθτικζσ απαιτιςεισ που 
κα τεκοφν από τθν υπθρεςία. 
Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-54.40.01 λόγω διαφορετικοφ υλικοφ καταςκευισ και ςχεδίου 
ςφμφωνα με το αρχικό ςχεδιο των κουφωμάτων.  
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²)  
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             600,00  

(Ολογράφωσ): Εξακόςια ευρϊ και μθδζν λεπτά 

Α.Σ.: 124 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-54.46.01.Χ Ιφρεσ ξφλινεσ πρεςςαριςτζσ  
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 5446.01 

Καταςκευι πρεςςαριςτισ κφρασ, με κάςςα δρομικι ι μπατικι ι υπερμπατικι , από ξυλεία δρυόσ , 
ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-08-01-00 "Ξφλινα κουφϊματα", με περικϊρια (περβάηια) 
2x5,5 cm και ςτισ δφο όψεισ με φφλλα πρεςςαριςτά με κόντρα - πλακζ, πλιρθ ι με φεγγίτθ, ςυνολικοφ 
πάχουσ 5 cm αποτελοφμενα από πλαίςιο 4x7 cm με ενίςχυςθ ςτο φψοσ τθσ κλειδαριάσ με ξφλο 
διαςτάςεων 4x5x40 cm, με ςκελετό ςταυρωτό από ξφλα "μιςοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολφ ι 
από πιχεισ ςταυρωτζσ "μιςοχαρακτζσ" κακαρισ διατομισ τουλάχιςτον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, 
περικϊρια 5x2,5 cm ςε κάκε πλευρά και κόντρα πλακζ των 5 mm και γενικά ξυλεία, το κάςωμα, 
ςιδθρικά αναρτιςεωσ, ςτερεϊςεωσ και λειτουργίασ λοιπά εξαρτιματα (κλειδαριζσ, χειρολαβζσ stop 
κλπ), υλικά και μικροχλικά και εργαςία για καταςκευι, τοποκζτθςθ και ςτερζωςθ περιλαμβανομζνθσ 
και τθσ εργαςίασ τοποκζτθςθσ χωνευτισ κλειδαριάσ, χειρολαβϊν, ςτοπ πόρτασ και χρωματιςμοφ τουσ 
με χρϊματα νεροφ εςωτερικισ χριςθσ. 
Η εμφάνιςθ των κυρϊν και των εξαρτθμάτων τουσ, κα ανταποκρίνεται ςτισ αιςκθτικζσ απαιτιςεισ που 
κα τεκοφν από τθν υπθρεςία. 
Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-54.46.01 λόγω διαφορετικοφ υλικοφ καταςκευισ και ςχεδίου 
ςφμφωνα με το αρχικό ςχεδιο των κουφωμάτων.  
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²)  
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):            300,00  

(Ολογράφωσ): τριακόςια ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 125 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-62.50.01.Χ Μεταλλικζσ κφρεσ, τυποποιθμζνεσ, βιομθχανικισ προζλευςθσ   
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Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 6236 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ μονόφυλλθσ ι δίφυλλθσ κφρασ βιομθχανικισ προζλευςθσ, ςφμφωνα με 
τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-08-02-00 "Σιδθρά κουφϊματα", με ι χωρίσ φεγγίτεσ, κυρίδεσ ι περςίδεσ, 
ανοιγόμενεσ ι μθ, με κυρόφυλλα από δφο φφλλα λαμαρίνασ DKP, ελάχιςτου πάχουσ 1,5 mm, με 
πλιρωςθ από ορυκτοβάμβακα των 50 kg/m3, κάςςα δρομικι ι μπατικι από ςτρατηαριςτι λαμαρίνα 
DKP πάχουσ τουλάχιςτον 1,5 mm, με ελαςτικά παρεμβφςματα, αντιςκωριακι προςταςία με δφο 
ςτρϊςεισ βερνικοχρϊματοσ ςυνκετικϊν ρθτινϊν, με τθν προμικεια και τοποκζτθςθ των εξαρτθμάτων 
λειτουργίασ, και γενικά υλικά και εργαςία πλιρουσ τοποκζτθςθσ. Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι 
χειρολαβζσ και θ τοποκζτθςθ κλειδαριάσ. 
Η εμφάνιςθ των κυρϊν και των εξαρτθμάτων τουσ, κα ανταποκρίνεται ςτισ αιςκθτικζσ απαιτιςεισ που 
κα τεκοφν από τθν υπθρεςία. 
Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-62.50.01 λόγω ςχεδίου ςφμφωνα με τθν αρχιτεκτονικι μελζτθ.  
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) επιφάνειασ κυροφφλλου 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             280,00  

(Ολογράφωσ): διακόςια ογδόντα ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 126 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-76.35.02.Χ Ταλόκυρεσ από κρφςταλλο τφπου Securit, μονόφυλλεσ, από 

κρφςταλλο πάχουσ 10,0 mm 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 7626.02 

Yαλόκυρεσ αςφαλείασ από κρφςταλλο τφπου SECURIT, μονόφυλλεσ, από κρφςταλλο πάχουσ 10,0 mm, 
ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-08-09-00 "Υαλόκυρεσ από γυαλί αςφαλείασ", με τουσ 
μεντεςζδεσ, τουσ μθχανιςμοφσ, το κλείκρο, τθν ςοφςτα δαπζδου, τισ χειρολαβζσ και λοιπά εξαρτιματα 
και τθν εργαςία πλιρουσ καταςκευισ και τοποκζτθςθσ 
Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-76.35.02 λόγω ςχεδίου ςφμφωνα με τθν αρχιτεκτονικι μελζτθ.  
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²)  
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             350,00   

(Ολογράφωσ): τριακόςια πενιντα ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 127 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-76.25.01.Χ Ταλοπζταςμα επζνδυςθσ ανελκυςτιρα αποτελοφμενο από 

ανοξείδωτο ςφςτθμα ςθμειακισ ςτιριξθσ υαλοπινάκων τφπου 
“Glasscon Spider & Planar” και ενεργειακοφσ υαλοπίνακεσ αςφαλείασ 

 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 7609.02 

Υαλοπζταςμα επζνδυςθσ υφιςτάμενου μεταλλικοφ ςκελετοφ ανελκυςτιρα αποτελοφμενο από 
ανοξείδωτο ςφςτθμα ςθμειακισ ςτιριξθσ υαλοπινάκων τφπου “Glasscon Spider & Planar” και 
ενεργειακοφσ υαλοπίνακεσ αςφαλείασ. 
Το υαλοπζταςμα αποτελείται από ενεργειακοφσ υαλοπίνακεσ αςφαλείασ και θ ςτιριξι τουσ 
επιτυγχάνεται μζςω χυτϊν ανοξείδωτων εξαρτθμάτων ςτιριξθσ τφπου “glasscon spider” (ι 
ιςοδυνάμου) και τφπου “glasscon planar” (ι ιςοδυνάμου) με ειδικι επεξεργαςία επιφάνειασ αρίςτθσ 



Τιμολόγιο Μελζτθσ  76 

ποιότθτασ “mirror polished” τα οποία ςυγκρατοφν ςθμειακά τουσ υαλοπίνακεσ και τα οποία 
τοποκετοφνται ςε υπάρχουςα μεταλλικι υποδομι. 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται όλεσ οι δαπάνεσ για τθν πλιρθ καταςκευι και τοποκζτθςθ του 
υαλοπετάςματοσ, για τισ αναφερόμενεσ διαςτάςεισ τθσ μελζτθσ, ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ 
του ζργου, τθν τεχνικι περιγραφι τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι του ςυςτιματοσ, τουσ 
ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ καταςκευϊν ( φορτίςεων, Ευροκϊδικα, Αντιςειςμικό), ςυμπεριλαμβανομζνων 
όλων των υλικϊν, εξαρτθμάτων, μθχανθμάτων, ικριωμάτων, δαπάνεσ εργατικϊν, εργαλείων 
ανυψωτικϊν μθχανθμάτων κακϊσ και οποιαδιποτε άλλθ δαπάνθ απαιτθκεί για τθν πλιρθ, αςφαλι, 
ζντεχνθ καταςκευι, ςτερζωςθ, τοποκζτθςθ και λειτουργία του υαλοπετάςματοσ, εκτόσ τθσ φζρουςασ 
μεταλλικισ καταςκευισ θ οποία τιμολογείται ιδιαίτερα. 
Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-76.25 λόγω εξειδικευμζνθσ καταςκευισ ςφμφωνα με τθν 
αρχιτεκτονικι μελζτθ.  
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) τοποκετθμζνου υαλοπετάςματοσ 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             450,00   

(Ολογράφωσ): τετρακόςια πενιντα ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 128 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-76.23.03.Χ Καταςκευι ςυςτιματοσ πυράντοχων υαλοπεταςμάτων  

πυραντίςταςθσ  120min  
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 7609.02 

Καταςκευι ςυςτιματοσ πυράντοχων υαλοπεταςμάτων αποτελοφμενο από ςτακερά υαλοςτάςια 
καικφρεσ κλάςθσ πυραντίςταςθσ 120min ςυνοδευόμενα από πιςτοποιθτικό κλάςθσ πυραντίςταςθσ από 
διαπιςτευόμενο φορζα, αποτελοφμενο από ςκελετό χαλφβδινου ι αλουμινζνιου προφίλ και ςφμφωνα 
με τισ απαιτιςεισ τθσ μελζτθσ πυροπροςταςίασ. 
Ρλιρωσ περαιωμζνθ εργαςία με όλα τα απαιτοφμενα υλικά και μικροχλικά καταςκευισ, πάκτωςθσ και 
ςτερζωςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των χειρολαβϊν, χωνευτϊν κλειδαριϊν, μθχανιςμϊν, μπαρϊν 
πανικοφ και πάςθσ φφςεωσ εξαρτθμάτων. 
Η εμφάνιςθ των υαλοςταςίων και των κυρϊν κα ανταποκρίνεται ςτισ αιςκθτικζσ απαιτιςεισ που κα 
τεκοφν από τθν υπθρεςία και κα υπάρχει ευελιξία ςτθν επιλογι των ςυνοδευτικϊν εξαρτθμάτων τουσ 
ςε απόχρωςθ επιλογισ τθσ υπθρεςίασ. 
Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-76.23.03 λόγω εξειδικευμζνθσ καταςκευισ ςφμφωνα με τθν 
αρχιτεκτονικι μελζτθ.  
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²)  
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             650,00   

(Ολογράφωσ): εξακόςια πενιντα ευρϊ και μθδζν λεπτά 

 

ΟΜΑΔΑ Ζ : ΛΟΚΠΑ, ΣΕΛΕΚΩΜΑΣΑ 
Α.Σ.: 129 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-77.02.05.Ν Επάλειψθ φυςικϊν ι τεχνιτϊν λίκων με βερνίκι πζτρασ  
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 7708 

Εφαρμογι διαφανοφσ βερνικιοφ πζτρασ κατάλλθλων προδιαγραφϊν για τθν προςταςία και ανάδειξθ 
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φυςικϊν και τεχνικϊν λίκων ςε 2 ςτρϊςεισ. Το υλικό πρζπει να παρουςιάηει αντοχι ςε νερό και 
αλκάλια. Κατά τθν εφαρμογι κα τθρθκοφν πλιρωσ οι προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι και κα 
ακολουκθκεί πιςτά θ προτεινόμενθ διαδικαςία εφαρμογισ. Ρριν τθν εφαρμογι, το υλικό κα πρζπει να 
ζχει τθν ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ.  
Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προετοιμαςία τθσ επιφάνειασ, υλικά και εργαςία εφαρμογισ 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             9,00  

(Ολογράφωσ): εννζα ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 130 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-77.20.02 Εφαρμογι αντιςκωριακοφ υποςτρϊματοσ δφο ι τριϊν ςυςτατικϊν 

διαλφτου, με βάςθ εποξειδικό, πολυουρεκανικό ι ανόργανο πυριτικό 
ψευδάργυρο  

 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 7744 

Εφαρμογι αντιςκωριακισ βαφισ με τθν απαιτοφμενθ προετοιμαςία τθσ επιφανείασ, ςφμφωνα με τθν 
μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-10-03-00 "Αντιςκωριακι προςταςία και χρωματιςμόσ ςιδθρϊν επιφανειϊν". 
Εφαρμογι υλικοφ με ι ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο (Zinc EthylSilicate) ωσ βαςικό φορζα του 
ςυςτιματοσ προςταςίασ και υψθλισ περιεκτικότθτασ ςε ψευδάργυρο (Zinc Rich Primer) με ςυνολικό 
τελικό πάχοσ ξθροφ υμζνα τα 80 μικρά. Η ςυμμετοχι του ψευδάργυρου ςτο ςυνολικό τελικό πάχοσ του 
ξθροφ υμζνα του υποςτρϊματοσ κα υπερβαίνει το 85%. 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             2,50  

(Ολογράφωσ): δφο ευρϊ και πενιντα λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 131 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-77.55 Ελαιοχρωματιςμοί κοινοί ςιδθρϊν επιφανειϊν με χρϊματα 

αλκυδικϊν ι ακρυλικϊν ρθτινϊν, βάςεωσ νεροφ θ διαλφτου 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 7755 

Ελαιοχρωματιςμοί κοινοί ςιδθρϊν επιφανειϊν, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-10-03-00 
"Αντιςκωριακι προςταςία και χρωματιςμόσ ςιδθρϊν επιφανειϊν". 
Απόξεςθ και κακαριςμόσ με ψικτρα και ςμυριδόπανο, μία ςτρϊςθ αντιδιαβρωτικοφ υποςτρϊματοσ 
ενόσ ςυςτατικοφ και δφο ςτρϊςεισ ελαιοχρϊματοσ. Υλικά και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             6,00  

(Ολογράφωσ): ζξι ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 132 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-77.67.05.Ν Χρωματιςμοί ςωλθνϊςεων 
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Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 7767.8 

Χρωματιςμοί ςωλθνϊςεων, οποιαςδιποτε διαμζτρου, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-10-03-
00 "Αντιςκωριακι προςταςία και χρωματιςμόσ ςιδθρϊν επιφανειϊν". 
 
Τιμι ανά τρζχον μζτρο (m) ςωλινων 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             2,60  

(Ολογράφωσ): δφο ευρϊ και εξιντα λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 133 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-77.68 Απόξεςθ και βερνίκωμα ξφλινων δαπζδων  
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 7768 

Συμπλθρωματικι επεξεργαςία τθσ επιφανείασ του δαπζδου για τθν επίτευξθ λείασ επιφάνειασ 
κατάλλθλθσ για βερνίκωμα: πλιρθσ απόξεςθ τθσ επιφανείασ με κατάλλθλο μθχάνθμα εφοδιαςμζνο με 
απορροφθτιρα, ψιλοςτοκάριςμα, 1θ ςτρϊςθ βερνικιοφ, τρίψιμο και κακάριςμα, 2θ ςτρϊςθ 
εκτελουμζνθ όπωσ πρϊτθ και 3θ ςτρϊςθ (τελικι) χωρίσ τρίψιμο. Υλικά, μικροχλικά και εξοπλιςμόσ επί 
τόπου και εργαςία. 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²)  
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             6,50  

(Ολογράφωσ): ζξι ευρϊ και πενιντα λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 134 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-77.71.03 Βερνικοχρωματιςμοί ξφλινων επιφανειϊν με βερνικόχρωμα δφο 

ςυςτατικϊν βάςεωσ νεροφ θ διαλφτου. 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 7771 

Βερνικοχρωματιςμοί ξφλινων επιφανειϊν, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-10-05-00 
"Χρωματιςμοί ξφλινων επιφανειϊν". 
Απόξεςθ, αςτάρι, ξερόηιαςμα, ςπατουλάριςμα, ςτοκαρίςματα, ψιλοςτοκαρίςματα, διάςτρωςθ 
αλκυδικοφ υποςτρϊματοσ ι υποςτρϊματοσ δφο ςυςτατικϊν και διάςτρωςθ βερνικοχρϊματοσ. Υλικά 
και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία. 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²)  
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             14,00  

(Ολογράφωσ): δεκατζςςερα ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 135 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-77.80.05.Ν Χρωματιςμοί εξωτερικϊν επιφανειϊν  
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 7785 

Χρωματιςμοί εξωτερικϊν όψεων, επί επιφανειϊν επιχριςμάτων, με χριςθ βαφϊν με βάςθ τον αςβζςτθ 
ι άλλο υλικό που προςδίδει τθν ίδια με τον αςβζςτθ πατίνα, ςφμφωνα με τθ μελζτθ, τισ προδιαγραφζσ 
του υλικοφ και κατόπιν εγκρίςεωσ τθσ Επίβλεψθσ.  
Ρροετοιμαςία των επιφανειϊν, χρωματιςμόσ, υλικά και μικροχλικά επί τόπου, ικριϊματα και εργαςία. 
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Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             17,45  

(Ολογράφωσ): δζκα επτά ευρϊ και ςαράντα πζντε λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 136 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-77.81.01.Χ Χρωματιςμοί εςωτερικϊν επιφανειϊν επί επιχριςμάτων με χριςθ 

οικολογικϊν χρωμάτων 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 7786.01 

Χρωματιςμοί ςπατουλαριςτοί επί εςωτερικϊν επιφανειϊν επιχριςμάτων με χριςθ οικολογικϊν 
χρωμάτων ςε δυο διαςτρϊςεισ ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τισ ΕΤΕΡ 03-10-01-00 "Χρωματιςμοί 
επιφανειϊν ςκυροδζματοσ", 03-10-02-00 "Χρωματιςμοί επιφανειϊν επιχριςμάτων". 
Ρροετοιμαςία τθσ επιφανείασ, ςπατουλάριςμα και διάςτρωςθ οικολογικοφ χρϊματοσ ςε δφο ςτρϊςεισ 
απόχρωςθσ ςφμφωνα με τθν μελζτθ και κατόπιν εγκρίςεωσ τθσ επίβλεψθσ. Υλικά και μικροχλικά επί 
τόπου, ικριϊματα και εργαςία. 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) 
Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-77.81.01 λόγω διαφορετικοφ υλικοφ.  
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             21,55  

(Ολογράφωσ): είκοςι ζνα ευρϊ και πενιντα πζντε λεπτά 

 
 
Α.Σ.: 137 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-77.84.02.Χ Χρωματιςμοί επιφανειϊν γυψοςανίδων, με ςπατουλάριςμα τθσ 

γυψοςανίδασ, με οικολογικό χρϊμα  
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 7786.1 

Χρωματιςμοί επιφανειϊν γυψοςανίδων, με ςπατουλάριςμα τθσ γυψοςανίδασ, με  οικολογικό χρϊμα 
ςε δφο διαςτρϊςεισ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-10-02-00 "Χρωματιςμοί επιφανειϊν 
επιχριςμάτων". 
Ρροετοιμαςία των επιφανειϊν, εφαρμογι ειδικισ γάηασ ςτισ ςυναρμογζσ των γυψοςανίδων, 
αςτάρωμα με υλικό ζμφραξθσ των πόρων τθσ γυψοςανίδασ (για τθν μείωςθ τθσ απορροφιτικότθτάσ 
τθσ) και διάςτρωςθ δφο ςτρϊςεων οικολογικοφ χρϊματοσ απόχρωςθσ ςφμφωνα με τθν μελζτθ και 
κατόπιν εγκρίςεωσ τθσ επίβλεψθσ. Υλικά επί τόπου του ζργου, ικριϊματα και εργαςία. 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) 
Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-77.84.02 λόγω διαφορετικοφ υλικοφ.  
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             21,55  

(Ολογράφωσ): είκοςι ζνα ευρϊ και πενιντα πζντε λεπτά 
 
 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-77.93 Εφαρμογι πυρίμαχθσ επίςτρωςθσ επί ςιδθρϊν επιφανειϊν 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 7744 

Εφαρμογι πυρίμαχθσ επίςτρωςθσ κλάςεωσ πυραντοχισ 60 min επί ςιδθρϊν επιφανειϊν οποιαςδιποτε 
μορφισ και ςχιματοσ, μετά από εφαρμογι primer (υπόςτρωμα) ςυμβατοφ με τθν βαςικι βαφι, 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του προμθκευτι. 
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Τα υλικά τθσ πυρίμαχθσ επίςτρωςθσ υπόκεινται ςτθν ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ, μετά από ςχετικι 
πρόταςθ του Αναδόχου ςυνοδευόμενθ από πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία του προϊόντοσ. 
Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) ειδικοφ υλικοφ πυροπροςταςίασ. 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             20,00  

(Ολογράφωσ): είκοςι ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 139 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-77.94 Αντιπυρικι επάλειψθ ξφλινων επιφανειϊν 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 7744 

Επαλείψεισ επιφανείασ (sealers) ι εμποτιςμοί (impregnators) ξφλου, για προςταςία ζναντι τθσ φωτιάσ 
επί 60 λεπτά, οποιαδιποτε μορφισ ξφλινων επιφανειϊν, μετά από κατάλλθλο κακαριςμό και 
προετοιμαςία τθσ επιφάνειασ εφαρμογισ με primer (υπόςτρωμα) ςυμβατοφ με τθν βαςικι βαφι, 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του προμθκευτι. 
Τα υλικά τθσ αντιπυρικισ επάλειψθσ ι εμποτιςμοφ υπόκεινται ςτθν ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ, μετά από 
ςχετικι πρόταςθ του Αναδόχου ςυνοδευόμενθ από πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία του προϊόντοσ. 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) καλυπτόμενθσ επιφάνειασ 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             20,00 

(Ολογράφωσ): είκοςι ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 140 

AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-77.96 Μυκθτοκτόνεσ επαλείψεισ ξφλινων επιφανειϊν 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 7744 

Επάλειψθ ξφλινων επιφανειϊν με μυκθτοκτόνα ςκευάςματα για τθν προςταςία του ξφλου ζναντι 
προςβολισ από μικροοργανιςμοφσ (παράςιτα, μφκθτεσ, κλπ). Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια του 
ςκευάςματοσ, θ κατάλλθλθ προετοιμαςία τθσ επιφάνειασ, θ εφαρμογι ςτρϊςθσ εμποτιςμοφ αλκυδικισ 
βάςεωσ και δφο ςτρϊςεων ακρυλικισ βάςεωσ πάχουσ 80 μm.  
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             2,50 

(Ολογράφωσ): δφο ευρϊ και πενιντα λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 141 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-79.09 Επίςτρωςθ απλι με αςφαλτόπανο 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 7912 

Επίςτρωςθ απλι με αςφαλτόπανο βάρουσ 2,5 kg ανά m², ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 08-05-
01-02 "Στεγανοποίθςθ καταςκευϊν από ςκυρόδεμα με αςφαλτικζσ μεμβράνεσ". Ρεριλαμβάνεται θ 
χριςθ αςφαλτόκολλασ και οι επικαλφψεισ των λωρίδων ςτισ ςυνδζςεισ. 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο καλυπτόμενθσ επιφάνειασ (m²) 



Τιμολόγιο Μελζτθσ  81 

 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             7,00  

(Ολογράφωσ): επτά ευρϊ και μθδζν λεπτά 

 
 
Α.Σ.: 142 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-79.10 Επίςτρωςθ με ελαςτομερι υδρατμοπερατι μεμβράνθ 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 7912 

Επίςτρωςθ με ελαφρά ελαςτομερι αςφαλτικι μεμβράνθ βάρουσ 0,5 kg/m², υδρατμοπερατι, ειδικι για 
ςτεγάνωςθ ξφλινθσ ςτζγθσ, με πυρινα από μθ υφαντζσ ίνεσ πολυπροπυλενίου. 
Ρεριλαμβάνεται θ ςτερζωςθ ςτθν ξφλινθ υποδομι με καρφωτικό εργαλείο με χριςθ πλατυκζφαλων 
καρφιϊν ι με διχαλωτζσ αγράφεσ, θ επικάλυψθ των λωρίδων τθσ ςτρϊςθσ κατά 20 cm και θ προςταςία 
των άκρων με αυτοκόλλθτθ ταινία, ςυμβατι με το υλικό  
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) καλυπτόμενθσ επιφανείασ (εργαςία και υλικά) 
 

ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             7,00  

(Ολογράφωσ): επτά ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 143 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-79.14.Ν Ηχομόνωςθ ξφλινου δαπζδου με αφρϊδεσ εξθλαςμζνο 

πολυαικυλζνιο τφπου FIBRANXPE 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 7914 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ φφλλων αφρϊδουσ εξθλαςμζνου πολυαικυλαινίου, τφπου FIBRANXPE (ι 
ιςοδυνάμου), για τθν θχομόνωςθ ξφλινων δαπζδων. 
Επί λείασ και κακαρισ επιφάνειασ διαςταυρϊνονται τα φφλλα με αλλθλοεπικάλυψθ τουλάχιςτον 10εκ.  
Στθν τιμι περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροχλικά για πλιρωσ περαιωμζνθ εργαςία.  
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) πραγματικισ επιφανείασ. 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             3,25 

(Ολογράφωσ): τρία ευρϊ και είκοςι πζντε λεπτά  
 
 

Α.Σ.: 144 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-79.16.01 Φράγματα υδρατμϊν με φφλλα πολυαικυλενίου πάχουσ 40 mm 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 7914 

Δθμιουργία φράγματοσ υδρατμϊν με διάςτρωςθ φφλλων πολυαικυλενίου, πάχουσ 40 mm, ςε 
οποιαδιποτε κζςθ του ζργου. 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) καλυπτόμενθσ επιφανείασ. 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             0,50 

(Ολογράφωσ): μθδζν ευρϊ και πενιντα λεπτά 
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Α.Σ.: 145 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-79.16.03.Ν Επίςτρωςθ απλι με μεμβράνθ πολυαικυλενίου (νάιλον) 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 7914 

Επίςτρωςθ απλι με μεμβράνθ πολυαικυλενίου (νάιλον), πάχουσ 2mm, με αλλθλοεπικάλυψθ των 
φφλλων κατά 10cm τουλάχιςτον και επικόλλθςθ των άκρων των φφλλων κατά μικοσ με αυτοκόλλθτθ 
πλαςτικι ταινία πλάτουσ 50mm, ϊςτε να ςχθματιςτεί ςτεγανι μεμβράνθ ι χωρίσ επικόλλθςθ των 
φφλλων αλλά με αλλθλοεπικάλυψθ 15 cm τουλάχιςτον. Δθλαδι όλα τα υλικά επί τόπου και εργαςία 
πλιρουσ καταςκευισ ςφμφωνα με τθ μελζτθ και τισ οδθγίεσ τθσ Επίβλεψθσ. Οι αλλθλοεπικαλφψεισ των 
φφλλων κατά πλάτοσ και μικοσ δεν επιμετροφνται 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) 
 

ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             2,21 

(Ολογράφωσ): δφο ευρϊ και είκοςι ζνα λεπτά  

 
 
Α.Σ.: 146 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-79.40 Επζνδυςθ τοίχων με πλάκεσ πετροβάμβακα πάχουσ 50 mm 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 7940 

Επζνδυςθ τοίχων με πλάκεσ πετροβάμβακα πάχουσ 50 mm, πυκνότθτασ 50 kg/m³, ςτερεωμζνεσ με 
κατάλλθλθ ιλωςθ επί υπάρχοντοσ ςκελετοφ, με τα υλικά και μικροχλικά και εργαςία πλιρουσ 
καταςκευισ. 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             12,00 

(Ολογράφωσ): δϊδεκα ευρϊ και μθδζν λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 147 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-79.45 Ιερμικι απομόνωςθ ορόφων και δαπζδων με φφλλα διογκωμζνθσ 

πολυςτερίνθσ πάχουσ 50 mm 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ- 7934 

Θερμομόνωςθ οροφϊν και δαπζδων με πλάκεσ μονωτικοφ υλικοφ, με φφλλα διογκωμζνθσ 
πολυςτερίνθσ, χωρίσ ςτερζωςθ αυτϊν. Υλικά επί τόπου και εργαςία πλιρουσ καταςκευισ, ςφμφωνα με 
τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-06-02-01 "Θερμομονϊςεισ δωμάτων". 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) πραγματικισ επιφανείασ. 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             12,50 

(Ολογράφωσ): δϊδεκα ευρϊ και πενιντα λεπτά  

 
 
Α.Σ.: 148 
AΡΙΡΟ ΟΚΚ ΚΠΣ-73.96.01.Χ Επίςτρωςθ δαπζδου, με χαλί τφπου Nomad Carpet Matting 9800 τθσ 

3Μ 
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Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 7398 

Επίςτρωςθ δαπζδου ειςόδου με χαλί τφπου Nomad Carpet Matting 9800 τθσ 3Μ, ι ιςοδφναμου τφπου. 
Το χαλί κα είναι βαριάσ χριςθσ και κα αποτελείται από ίνεσ πολυπροπυλενίου και νάιλον, ςτερεωμζνεσ 
ςε ενιςχυμζνθ υπόβαςθ και κα χρθςιμεφει για τον κακαριςμό τθσ ςόλασ των παπουτςιϊν των 
επιςκεπτϊν και τθ ςυγκζντρωςθ όλθσ τθσ ςκόνθσ και τθσ λάςπθσ. Ήτοι υλικά γενικά, μικροχλικά και 
εργαςία προμικειασ και πλιρουσ τοποκζτθςθσ ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, τισ οδθγίεσ τθσ 
επίβλεψθσ και τισ προδιαγραφζσ του υλικοφ. 
Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΟΙΚ ΚΡΤ-73.98 λόγω διαφορετικοφ υλικοφ.  
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) επιφάνειασ που επιςτρϊνεται.  
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             137,00  

(Ολογράφωσ): εκατόν τριάντα επτά ευρϊ και μθδζν λεπτά. 
 
 

 
Α.Σ.: 149 
AΡΙΡΟ ΠΡ ΚΠΣ-Β4 Πρόχυτα κράςπεδα από ςκυρόδεμα 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΔΟ 2921 

Τοποκζτθςθ προκαταςκευαςμζνων κραςπζδων από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C20/25, διατομισ πλάτουσ 
0,15 m και φψουσ 0,25 ζωσ 0,30 m, ςφμφωνα με τα ςχζδια λεπτομερειϊν τθσ μελζτθσ, με απότμθςθ, 
ευκυγράμμων ι καμπφλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προσ καταςκευι νθςίδων αςφαλείασ, πεηοδρομίων, 
κόμβων κ.λ.π., τα οποία κα παραςκευάηονται ςε βιομθχανικι εγκατάςταςθ με δόνθςθ και ςυμπίεςθ, 
αποκλειόμενθσ τθσ παραςκευισ τουσ επί τόπου του ζργου με αυτοςχζδιουσ ξυλότυπουσ. Εκτζλεςθ 
εργαςιϊν ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 05-02-01-00 "Κράςπεδα, ρείκρα και τάφροι ομβρίων καταςτρϊματοσ 
οδϊν υπενδεδυμζνεσ με ςκυρόδεμα". 
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 
- θ προμικεια και μεταφορά των κραςπζδων και όλων των απαιτοφμενων υλικϊν πλθν του 
ςκυροδζματοσ τθσ βάςθσ ζδραςθσ, 
- θ τοποκζτθςι τουσ ςε ευκυγραμμία ι καμπφλθ ςτισ προβλεπόμενεσ κζςεισ από τα ςχζδια 
οριηοντιογραφικά και υψομετρικά, με χριςθ τεμαχίων μικουσ όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία 
επιφάνεια, θ ςτερζωςθ των κραςπζδων με καταςκευι πίςω από αυτά ςυνεχοφσ πρίςματοσ διατομισ 
0,10x0,20 m από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C8/10, ο εγκιβωτιςμόσ τουσ και θ αρμολόγθςι τουσ με 
τςιμεντοκονία αναλογίασ 650 kg τςιμζντου ανά m3 άμμου. 
Τιμι ανά μζτρο μικουσ πλιρωσ τοποκετθμζνου κραςπζδου χωρίσ τθν βάςθ ζδραςισ του, θ οποία 
επιμετρείται ιδιαιτζρωσ. 
 
Τιμι ανά μζτρο μικουσ (m) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             9,50 

(Ολογράφωσ): εννζα ευρϊ και πενιντα λεπτά  
 
 

Α.Σ.: 150 
AΡΙΡΟ ΠΡ ΚΠΣ-Δ1.6 Προμικεια δζνδρων κατθγορίασ Δ6 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΡΣ- 5210 

Ρρομικεια καλλωπιςτικϊν δζνδρων με τισ δαπάνεσ ςυςκευαςίασ, φορτοεκφόρτωςθσ και μεταφοράσ 
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ςτον τόπο του ζργου, τυχόν προςωρινισ αποκικευςθσ και ςυντιρθςθσ ςτο φυτϊριο του εργοταξίου, 
πλαγίων μεταφορϊν, τυχόν απωλειϊν κατά τθ μεταφορά, τισ δαπάνεσ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ 
και μζςων που κα απαςχολθκοφν, κακϊσ και όποια άλλθ δαπάνθ απαιτείται για τθν διατιρθςθ των 
δζνδρων ςε άριςτθ κατάςταςθ μζχρι και τθν φφτευςι τουσ, ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και 
τθν ΕΤΕΡ 10-09-01-00. 
  
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             80,00  

(Ολογράφωσ): ογδόντα ευρϊ και μθδζν λεπτά 

 
 
Α.Σ.: 151 
AΡΙΡΟ ΠΡ ΚΠΣ-Δ2.3 Προμικεια κάμνων κατθγορίασ Ι3 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΡΣ- 5210 

Ρρομικεια καλλωπιςτικϊν κάμνων κατθγορίασ Θ3 με τισ δαπάνεσ ςυςκευαςίασ, φορτοεκφόρτωςθσ και 
μεταφοράσ ςτον τόπο του ζργου, τυχόν προςωρινισ αποκικευςθσ και ςυντιρθςθσ ςτο φυτϊριο του 
εργοταξίου, πλαγίων μεταφορϊν, τυχόν απωλειϊν κατά τθ μεταφορά, τισ δαπάνεσ του εργατοτεχνικοφ 
προςωπικοφ και μζςων που κα απαςχολθκοφν, κακϊσ και όποια άλλθ δαπάνθ απαιτείται για τθν 
διατιρθςθ των δζνδρων ςε άριςτθ κατάςταςθ μζχρι και τθν φφτευςι τουσ, ςφμφωνα με τθν 
φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-09-01-00. 
  
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             7,40  

(Ολογράφωσ): επτά ευρϊ και ςαράντα λεπτά 

 
 
Α.Σ.: 152 

AΡΙΡΟ ΠΡ ΚΠΣ-Δ6.2 Προμικεια ποωδϊν – πολυετϊν φυτϊν και ετθςίων, διετϊν, 
βολβωδϊν κλπ φυτά κατθγ. Π2 

 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΡΣ- 5220 

Ρρομικεια ποωδϊν – πολυετϊν φυτϊν και ετθςίων, διετϊν, βολβωδϊν κλπ φυτά κατθγ. Ρ2 με τισ 
δαπάνεσ ςυςκευαςίασ, φορτοεκφόρτωςθσ και μεταφοράσ ςτον τόπο του ζργου, τυχόν προςωρινισ 
αποκικευςθσ και ςυντιρθςθσ ςτο φυτϊριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορϊν, τυχόν απωλειϊν 
κατά τθ μεταφορά, φορτοεκφόρτωςθ, αποκικευςθ και φφλαξθ, τισ δαπάνεσ του εργατοτεχνικοφ 
προςωπικοφ και μζςων που κα απαςχολθκοφν, κακϊσ και όποια άλλθ δαπάνθ απαιτείται για τθν 
διατιρθςθ των ποωδϊν – πολυετϊν φυτϊν ςε άριςτθ κατάςταςθ μζχρι και τθν φφτευςι τουσ, 
ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-05-07-00. 
  
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             1,65  

(Ολογράφωσ): ζνα ευρϊ και εξιντα πζντε  λεπτά 
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Α.Σ.: 153 

AΡΙΡΟ ΠΡ ΚΠΣ-Δ7.1.Χ Κθπόχωμα 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΡΣ- 1710 

Ρρομικεια, τοποκζτθςθ και διαμόρφωςθ κθπευτικοφ χϊματοσ μζςα ςε παρτζρια ι ηαρντινιζρεσ 
αυλείου χϊρου ι ςε οποιαδιποτε άλλθ κζςθ του αυλείου χϊρου προβλζπει θ μελζτθ ι υποδείξει θ 
Υπθρεςία.  
Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια του υλικοφ, οι φορτοεκφορτϊςεισ και πλάγιεσ μεταφορζσ δια 
χειρόσ, θ ςταλία των αυτοκινιτων μεταφοράσ, θ δαπάνθ προετοιμαςίασ τθσ επιφάνειασ υποδοχισ, θ 
τοποκζτθςθ, θ διάςτρωςθ και ελαφρά ςυμπφκνωςθ του κθπευτικοφ χϊματοσ ι φυτικισ γθσ και θ 
ςυντιρθςι τουσ μζχρι τθ λιξθ του χρόνου ςυντιρθςθσ του ζργου. Ωσ ςυντιρθςθ νοείται θ διάςτρωςθ 
τθσ επικυμθτισ ςτάκμθσ και μορφισ (που τυχόν αλλοιωκεί μζςα ςτο χρόνο ςυντιρθςθσ) με 
προςκόμιςθ και τοποκζτθςθ ςυμπλθρωματικισ ποςότθτασ. 
Το κθπευτικό χϊμα κα είναι απαλλαγμζνο από ςβϊλουσ, αγριόχορτα, υπολείμματα ριηϊν, λίκουσ και 
άλλα ξζνα ι τοξικά υλικά βλαβερά για τθν ανάπτυξθ των φυτϊν. 
Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΡΣ ΚΡΤ-Δ07 λόγω διαφορετικοφ υλικοφ.  
 
Τιμι ανά κυβικοφ διαςτρωμζνου όγκου κθποχϊματοσ (m³) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             11,62  

(Ολογράφωσ): ζντεκα ευρϊ και εξιντα δφο λεπτά 
 

 
Α.Σ.: 154 

AΡΙΡΟ ΠΡ ΚΠΣ-Ε9.1 Φφτευςθ ποωδϊν φυτϊν και βολβϊν 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΡΣ- 5220 

Φφτευςθ ποωδϊν και βολβωδϊν φυτϊν, δθλαδι διάνοιξθ λάκκου κυλινδρικισ διατομισ, φφτευςθ με 
τθ ςωςτι τοποκζτθςθ του φυτοφ μζςα ςτο λάκκο μζχρι το λαιμό τθσ ρίηασ, γζμιςμα του λάκκου μζχρι 
τθν επιφάνεια του εδάφουσ, πάτθμα του χϊματοσ μζςα ςτο λάκκο, λίπανςθ και ςχθματιςμόσ λεκάνθσ 
άρδευςθσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθσ ΕΤΕΡ 10-05-01-00. 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται και θ αξία του λιπάςματοσ και του νεροφ και θ δαπάνθ απομάκρυνςθσ 
όλων των υλικϊν που κα προκφψουν από τθ φφτευςθ (πζτρεσ, ςακοφλεσ, δοχεία κλπ). 
 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             0,40  

(Ολογράφωσ): μθδζν ευρϊ και ςαράντα  λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 155 

AΡΙΡΟ ΠΡ ΚΠΣ-Ε9.4 Φφτευςθ φυτϊν με μπάλα χϊματοσ όγκου 2,00 – 4,00 lt 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΡΣ- 5210 

Φφτευςθ φυτϊν με μπάλα χϊματοσ όγκου 2,00 – 4,00 lt, δθλαδι φφτευςθ με τθ ςωςτι τοποκζτθςθ 
του φυτοφ μζςα ςτο λάκκο μζχρι το λαιμό τθσ ρίηασ, γζμιςμα του λάκκου μζχρι τθν επιφάνεια του 
εδάφουσ, πάτθμα του χϊματοσ μζςα ςτο λάκκο φφτευςθσ, ςχθματιςμόσ λεκάνθσ άρδευςθσ και μια 
άρδευςθ του με κατάκλιςθ τθσ λεκάνθσ,, ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-05-01-
00. 
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Στθν τιμι περιλαμβάνονται και θ αξία του λιπάςματοσ και του νεροφ και θ δαπάνθ απομάκρυνςθσ 
όλων των υλικϊν που κα προκφψουν από τθ φφτευςθ (πζτρεσ, ςακοφλεσ, δοχεία κλπ). 
 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             1,10  

(Ολογράφωσ): ζνα ευρϊ και δζκα λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 156 

AΡΙΡΟ ΠΡ ΚΠΣ-Ε9.6 Φφτευςθ φυτϊν με μπάλα χϊματοσ όγκου 12,50 – 22,00 lt 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΡΣ- 5210 

Φφτευςθ φυτϊν με μπάλα χϊματοσ όγκου 12,50 – 22,00 lt, δθλαδι φφτευςθ με τθ ςωςτι τοποκζτθςθ 
του φυτοφ μζςα ςτο λάκκο μζχρι το λαιμό τθσ ρίηασ, γζμιςμα του λάκκου μζχρι τθν επιφάνεια του 
εδάφουσ, πάτθμα του χϊματοσ μζςα ςτο λάκκο φφτευςθσ, ςχθματιςμόσ λεκάνθσ άρδευςθσ και μια 
άρδευςθ του με κατάκλιςθ τθσ λεκάνθσ,, ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-05-01-
00. 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται και θ αξία του λιπάςματοσ και του νεροφ και θ δαπάνθ απομάκρυνςθσ 
όλων των υλικϊν που κα προκφψουν από τθ φφτευςθ (πζτρεσ, ςακοφλεσ, δοχεία κλπ). 
 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             3,00  

(Ολογράφωσ): τρία  ευρϊ και μθδζν  λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 157 

AΡΙΡΟ ΚΠΣ-ΠΡ Ε9.7 Φφτευςθ φυτϊν με μπάλα χϊματοσ όγκου 23,00 – 40,00 lt 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΡΣ- 5210 

Φφτευςθ φυτϊν με μπάλα χϊματοσ όγκου 23,00 – 40,00 lt, δθλαδι φφτευςθ με τθ ςωςτι τοποκζτθςθ 
του φυτοφ μζςα ςτο λάκκο μζχρι το λαιμό τθσ ρίηασ, γζμιςμα του λάκκου μζχρι τθν επιφάνεια του 
εδάφουσ, πάτθμα του χϊματοσ μζςα ςτο λάκκο φφτευςθσ, ςχθματιςμόσ λεκάνθσ άρδευςθσ και μια 
άρδευςθ του με κατάκλιςθ τθσ λεκάνθσ,, ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-05-01-
00. 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται και θ αξία του λιπάςματοσ και του νεροφ και θ δαπάνθ απομάκρυνςθσ 
όλων των υλικϊν που κα προκφψουν από τθ φφτευςθ (πζτρεσ, ςακοφλεσ, δοχεία κλπ). 
 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             4,00  

(Ολογράφωσ): τζςςερα ευρϊ και μθδζν  λεπτά 
 
 

Α.Σ.: 158 

AΡΙΡΟ ΠΡ ΚΠΣ-Ε13.1.Χ Εγκατάςταςθ χλοοτάπθτα με ςπορά 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΡΣ- 5510 
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Εγκατάςταςθ χλοοτάπθτα με ςπορά ςτον περιβάλλοντα χϊρο.  
Ρλιρωσ περαιωμζνθ εργαςία. 
Ρροςαφξθςθ τιμισ άρκρου ΡΣ ΚΡΤ-Ε13.1 λόγω δυςχζριασ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ ςτον αφλιο χωρο.  
 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m²) 
 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά):             8,50  

(Ολογράφωσ): οκτϊ ευρϊ και πενιντα λεπτά 
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ΕΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΚΑ 
ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ  
ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ  
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΚΚΩΝ ΤΠΗΡΕΚΩΝ 

 

ΕΡΓΟ:  ΕΡΓΑΚΕ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΚ ΕΠΑΝΑΧΡΗΗ 
ΔΚΑΣΗΡΗΣΕΟΤ ΚΣΚΡΚΟΤ ΠΚΝΑΚΟΙΗΚΗ ΆΓΓΕΛΟΤ ΓΚΑΛΛΚΝΑ 

Σηκνιόγην Μειέηεο  
 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ 
είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Σεχρε 
Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

1. Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ 

εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Έξγνπ. Οη ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα 

θαη κε ηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 

Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ 

απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ 

δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή κή κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ 

παξφληνο. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κε ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνθχπηεη ην 

πξνυπνινγηδφκελν άκεζν θφζηνο ηνπ Έξγνπ, δειαδή ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ 

ή ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ. ηηο ηηκέο κνλάδνο απηέο, 

ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

1.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, έμνδα 

εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ., πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε 

δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ. 

1.2 Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ 

πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο 

ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο 

ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιηέο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο 

ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ 

Σηκνινγίνπ. 

Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε 
θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, 
ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

Σν θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο, ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο 

θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ), φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 

1312Β/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην αξ. πξση. νηθ 4834/25-1-2013 ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ 

ηηκνινγίνπ. 

Χο «θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο» λνείηαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ απφ ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ θαη ηελ ελ ζπλερεία δηαρείξηζή ηνπο. 

1.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζην 

Ι.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε 

πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξέζηκσλ 

αξγηψλ θ.ιπ.), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά 

ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θ.ιπ., ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ 
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(εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ 

ζπλεξγείσλ, επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζηαηψλ κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν, εκεδαπνχ 

ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

1.4 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, 

εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε 

ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.5 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, 

εθ’ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηεκάησλ παξαγσγήο ζξαπζηψλ 

πιηθψλ (ζπαζηεξνηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ θ.ιπ., ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο 

απηνχ. 

ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε 

θαηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ 

απαηηνπκέλνπ θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη 

θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ 

πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο ζην Έξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θιπ 

θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ 

απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ 

εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

(α) Όηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην Γεκφζην 

(β) Όηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, αιιά έρεη 

δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

1.6 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά κέζα, 

ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, 

1.7 Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο θαη 

ηελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ 

φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ 

εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο 

ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θ.ιπ., θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ 

έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, 

ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θ.ιπ.) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο. 

1.8 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο θχζεσο 

"δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ” πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο 

(κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θ.ιπ.) 

1.9 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίεο/ιεηηνπξγίεο ηνπ έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο 

πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε 

απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα 

θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ 

ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιηέο θαη θαζπζηεξήζεηο 

(πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ 

απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν. 

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ 

δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

1.10 Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε ελζσκάησζεο 

θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ πιηθψλ πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, 

νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη 

ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν ). 
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Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Έξγνπ πξνδηαγξαθέο, ιακβαλνκέλσλ 

ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ 

1.11 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη 

πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 

 (α) ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα Ο.Κ.Χ. θ.ιπ.), 

(β) ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ), 

(γ) ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα απηά 

θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Η, ΓΔΤΑρ θ.ιπ.), 

(δ) ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ, 

(ε) ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ, 

εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη 

αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ 

(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, 

(δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα 

νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, βιάβεο 

ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.). 

1.12 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηηο ζέζεηο 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 

(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο 

αξκφδηεο Αξρέο 

(2)  Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία 

πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, 

ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά 

ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη 
θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε 
ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο 
θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ πξνζσξηλψλ 
θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε 
ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο. 

1.13 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ, 
πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ 
αθεηεξηψλ θ.ιπ.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο 
ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο 
κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ 
θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο 
ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξίδνληαο 
ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο ), 

1.14 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη ζην ρψξν 
ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο θαζψο θαη 
νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη’ αληηπαξάζηαζε κε εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη 
ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα 
ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

1.15 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε. 

1.16 Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ εληνπηδνκέλσλ κε 
εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ 

Ο.Κ.Χ. 
1.17 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο θνίηεο 

πνηακψλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή ηερλεηφ 
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απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα 
νζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα 
ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.18 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ πνπ 
εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

1.19 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα δηάθνξα 
ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε 
ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, 
θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη πεξηβαιινληηθήο 
απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ιπ.) εθηφο εάλ 
ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο. 

1.20 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ. πνπ 
δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Σελ 
απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά 
φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ. 

1.21 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο γηα θάζε 
είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή 
ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, 
εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θ.ιπ.) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ 
ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.22 Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο δαπάλεο 
γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεζνδνινγία θαηαζθεπήο ηνπ Αλαδφρνπ θαη 
απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ (κίζζσζε ή 
εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή βειηίσζε 
ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο θαη νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ 
απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (θαηαβνιή ηηκήκαηνο πξνο 
ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη, εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή νδψλ πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε 
ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ) θαη ε ηειηθή δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, 
ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

1.23 Οη δαπάλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο νδνζηξσκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή 
αζθαιηηθψλ επηζηξψζεσλ επ' απηψλ, φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, δεκηνπξγία νπψλ 
αγθχξσζεο (πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη απφζεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ 
παξάγνληαη σο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. 

1.24 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, ηερληθψλ 
έξγσλ θ.ιπ., κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, εθηφο αλ 
πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.25 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα εθπνλεζνχλ απφ 
ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, 
κειέηεο ηθξησκάησλ θ,ιπ. 

1.26 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ηελ 
Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθειείαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο 
ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.27 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 
ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη 
απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θ.ιπ.), ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 

(1)  ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε, 

(2)   ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ ιάβεη κέηξα γηα 
λα απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή άιιεο εξγαζίεο. 

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ 
(Γ.Δ.) θαη Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο νη 
νπνίεο δελ κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο αιιά αθνξνχλ ζπλνιηθά ην θφζηνο ηνπ 
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έξγνπ φπσο, θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, 
ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ 
επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην 
πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ 
αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη δηαθξίλεηαη ζε: 

(α) ηαζεξά έμνδα, δειαδή άπαμ αλαιακβαλφκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ 
ηηο δαπάλεο: 

(1) Δμαζθάιηζεο θαη δηαξξχζκηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, γηα ηελ αλέγεξζε θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ 
εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ π.ρ. γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
Αλαδφρνπ ή άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(2) Αλέγεξζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή άιισλ, 
εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(3) Πεξίθξαμεο ή/θαη δηαηάμεσλ επηηήξεζεο εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ εθηέιεζεο 
εξγαζηψλ εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(4) Δμνπιηζκνχ θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε 
ιεηηνπξγηθήο εηνηκφηεηαο, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο 
θαη απνρέηεπζεο, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο. 

(5) Απνκάθξπλζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ 
έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ θαη ζχκθσλα 
κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο. 

(6) Κηλεηνπνίεζεο (εηζθφκηζεο ζην εξγνηάμην) ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ γεληθήο ρξήζεο (π.ρ. 
γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ), φπσο πξνβιέπεηαη ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ 
θαη απνθηλεηνπνίεζεο κε ην πέξαο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο. 

(7) Οη δαπάλεο επηζθφπεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηπρφλ ζπκπιεξψζεηο ηξνπνπνηήζεηο, 
εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην άκεζν θφζηνο. 

(8) Οη δαπάλεο ζπκπιήξσζεο ησλ ΑΤ/ΦΑΤ (ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο/Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη 
Τγείαο), ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

(9) Γηα θφξνπο. 

(10) Γηα εγγπεηηθέο. 

(11) Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ. 

(12) Πξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ. 

(13) Γηάζεζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

(14) Γηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο (π.ρ. εμεχξεζεο ρψξσλ γξαθείσλ θαη ινηπψλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ, απαηηήζεσο γηα κειέηεο πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςνπλ θαηά ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ, εθηεηακέλεο δηαθσλίεο θαη απαίηεζε ηζρπξήο 
λνκηθήο ππνζηήξημεο, απαηηήζεηο γηα κέηξα πξνζηαζίαο απφ κε ιεθζείζεο ππφςε αθξαίεο 
επηηφπνπ ζπλζήθεο, θινπέο κε θαιππηφκελεο απφ αζθάιηζε). 

(β) Υξνληθψο ζπλεξηεκέλα έμνδα, δειαδή εμαξηψκελα απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία 
πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) (Υξήζεσο - ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ (πεξηιακβάλεη ηε 

ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ θαζαξψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ 

εγθεθξηκέλσλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ) 

(2) Πξνζσπηθνχ γεληθήο επηζηαζίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζην έξγν (ζε πεξίπησζε κε κφληκεο θαη 

απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο απαζρφιεζεο θαη ε 

δηαζεζηκφηεηα ζην έξγν). Αλεγκέλεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα πξνβιεπφκελεο 

λφκηκεο απνδεκηψζεηο. Σν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη νη επηζηάηεο, κε εμεηδηθεπκέλν 

αληηθείκελν (π.ρ. ρσκαηνπξγηθά, ηερληθά, αζθαιηηθά) δελ πεξηιακβάλνληαη. 
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(3) Ννκηθήο ππνζηήξημεο 

(4) Δμσηεξηθψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ κε ad hoc κεηάθιεζε 

(5) Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ π.ρ. ρξήζε 

απηνθηλήησλ 

(6) Λεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ 

(7) Μεηξήζεσλ γεληθψλ δεηθηψλ θαη παξακέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο 

πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο 

(8) πληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν 

(9) Σφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 

(10) Σν αλαινγνχλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, 

θφζηνο έδξαο επηρείξεζεο ή/θαη ιεηηνπξγίαο θνηλνπξαμίαο 

Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ 

βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά έλαληη παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ 
Σηκνιφγην, απνδεθηά φκσο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ πνπ 
επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα: 

(1) Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο φκβξησλ θαη αθαζάξησλ απφ 

ζθπξφδεκα, PVC θ.ιπ. 

Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο 
αλαθεξφκελεο ζηα ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη γηα 
αληίζηνηρν πιηθφ θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη αλαγσγή 
ηνπ κήθνπο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο ζην 
παξφλ Σηκνιφγην νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: 

DN / DM 

φπνπ DN: Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 

DM: Η ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην 
παξφλ Σηκνιφγην. 

Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο 

κεγαιχηεξε ππάξρνπζα δηάκεηξνο. 

(2) Μφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζηηέλεο πιάθεο ηχπνπ FLEXCELL ή 

αλαιφλνπ 

Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο 

ζπκβαηηθήο πιάθαο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ (12 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηεο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο πάρνπο 12 mm, κε βάζε ην 

ιφγν: 

DN/12 

φπνπ DN: ΣΟ πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm. 

(3) ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC 

Γηα πιάηνο ΒΝ ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζπκβαηηθήο 
ηαηλίαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ (240 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο 
ηαηλίαο ζε κήθνο ζπκβαηηθή ηαηλίαο πιάηνπο 240 mm, κε βάζε ην ιφγν: 

ΒΝ / 240 

φπνπ ΒΝ: ΣΟ πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm 
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Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

Δπηζήκαλζε : Όπνπ ζηα επηκέξνπο άξζξα ππάξρεη αλαθνξά ζε ΔΣΔΠ ησλ νπνίσλ έρεη αξζεί κε 
απφθαζε ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή, ε ζρεηηθή αλαθνξά κπνξεί λα αληηζηνηρίδεηαη κε αλαθνξά ζε ΠΔΣΔΠ 
ή άιιν πξφηππν πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο. 
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1. ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΚΚΑ  
1.1 ΙΥΤΡΑ ΡΔΤΜΑΣΑ 

A.T.: 159 
 
ΑΣΗΔ 8751.1.2  Αγσγόο ηύπνπ ΝΤΑ Μνλόθισλνο Γηαηνκήο: 1,5 mm2  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 44  100,00%  
 
      Αγσγφο ηχπνπ ΝΤΑ ράιθηλνο πιαζηηθήο επελδχζεσο ηνπνζεηνχκελνο κέζα ζε ζσιήλεο, δειαδή 
πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε αγσγνχ θαη κηθξνπιηθψλ (δηαθιαδσηήξεο, βίδεο, ζχξκα ζπλδέζεσο, κνλσηηθά 
πάζεο θχζεσο θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ κνλψζεσο γηα πιήξε 
θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.  Μνλφθισλνο Γηαηνκήο: 1,5 mm2  
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΑ  ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΔΠΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 1,27      
 

A.T.: 160  
 
ΑΣΗΔ 8751.1.3  Αγσγόο ηύπνπ ΝΤΑ Μνλόθισλνο Γηαηνκήο: 2,5 mm2  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 44  100,00%  
 
      Αγσγφο ηχπνπ ΝΤΑ ράιθηλνο πιαζηηθήο επελδχζεσο ηνπνζεηνχκελνο κέζα ζε ζσιήλεο, δειαδή 
πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε αγσγνχ θαη κηθξνπιηθψλ (δηαθιαδσηήξεο, βίδεο, ζχξκα ζπλδέζεσο, κνλσηηθά 
πάζεο θχζεσο θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ κνλψζεσο γηα πιήξε 
θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.  Μνλφθισλνο Γηαηνκήο: 2,5 mm2  
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΑ  ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΔΠΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 1,37      
 

A.T.: 161  
 
ΑΣΗΔ 8751.1.4  Αγσγόο ηύπνπ ΝΤΑ Μνλόθισλνο Γηαηνκήο: 4 mm2  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 44  100,00%  
 
      Αγσγφο ηχπνπ ΝΤΑ ράιθηλνο πιαζηηθήο επελδχζεσο ηνπνζεηνχκελνο κέζα ζε ζσιήλεο, δειαδή 
πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε αγσγνχ θαη κηθξνπιηθψλ (δηαθιαδσηήξεο, βίδεο, ζχξκα ζπλδέζεσο, κνλσηηθά 
πάζεο θχζεσο θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ κνλψζεσο γηα πιήξε 
θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.  Μνλφθισλνο Γηαηνκήο: 4 mm2  
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΑ  ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΣΔΔΡΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 1,54      
 

A.T.: 163  
 
ΑΣΗΔ 8751.2.1  Αγσγόο ηύπνπ ΝΤΑ Πνιύθισλνο Γηαηνκήο: 6 mm2  
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Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 44  100,00%  
 
      Αγσγφο ηχπνπ ΝΤΑ ράιθηλνο πιαζηηθήο επελδχζεσο ηνπνζεηνχκελνο κέζα ζε ζσιήλεο, δειαδή 
πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε αγσγνχ θαη κηθξνπιηθψλ (δηαθιαδσηήξεο, βίδεο, ζχξκα ζπλδέζεσο, κνλσηηθά 
πάζεο θχζεσο θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ κνλψζεσο γηα πιήξε 
θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.  Πνιχθισλνο Γηαηνκήο: 6 mm2  
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΤΟ  ΚΑΙ ΓΔΚΑ ΣΡΙΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 2,13      
 

A.T.: 163 
 
ΑΣΗΔ 8751.2.2  Αγσγόο ηύπνπ ΝΤΑ Πνιύθισλνο Γηαηνκήο: 10 mm2  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 44  100,00%  
 
      Αγσγφο ηχπνπ ΝΤΑ ράιθηλνο πιαζηηθήο επελδχζεσο ηνπνζεηνχκελνο κέζα ζε ζσιήλεο, δειαδή 
πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε αγσγνχ θαη κηθξνπιηθψλ (δηαθιαδσηήξεο, βίδεο, ζχξκα ζπλδέζεσο, κνλσηηθά 
πάζεο θχζεσο θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ κνλψζεσο γηα πιήξε 
θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.  Πνιχθισλνο Γηαηνκήο: 10 mm2  
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΤΟ  ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΔΞΙ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 2,56      
 

A.T.: 164 
 
ΑΣΗΔ 8766.3.2  Καιώδην ηύπνπ ΝΤM ηξηπνιηθό Γηαηνκήο:3 Υ 2,5 mm2  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Καιψδην ηχπνπ ΝΤM ράιθηλσλ αγσγψλ νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε 
πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ (θνιιάξα, θνριίαο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, 
θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά πάζεο θχζεσο, φπσο θαη εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο, 
θαισδίσλ θιπ.)επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ 
θηεξίνπ ηνπνζεηήζεσο, δηακνξθψζεσο θαη ζπλδέζεσο ησλ άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα ηεο 
εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.  ηξηπνιηθφ Γηαηνκήο:3 Υ 2,5 mm2  
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΔ  ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 5,42      
 

A.T.: 165 
 
ΑΣΗΔ 8751.2.3  Αγσγόο ηύπνπ ΝΤΑ Πνιύθισλνο Γηαηνκήο: 16 mm2  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 44  100,00%  
 
      Αγσγφο ηχπνπ ΝΤΑ ράιθηλνο πιαζηηθήο επελδχζεσο ηνπνζεηνχκελνο κέζα ζε ζσιήλεο, δειαδή 
πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε αγσγνχ θαη κηθξνπιηθψλ (δηαθιαδσηήξεο, βίδεο, ζχξκα ζπλδέζεσο, κνλσηηθά 
πάζεο θχζεσο θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ κνλψζεσο γηα πιήξε 
θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.  Πνιχθισλνο Γηαηνκήο: 16 mm2  
( 1 m )  Μέηξν  
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ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΟΚΣΧ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 3,98      
 

A.T.: 166 
 
ΑΣΗΔ 8766.3.3  Καιώδην ηύπνπ ΝΤM ηξηπνιηθό Γηαηνκήο:3 Υ 4 mm2  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Καιψδην ηχπνπ ΝΤM ράιθηλσλ αγσγψλ νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε 
πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ (θνιιάξα, θνριίαο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, 
θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά πάζεο θχζεσο, φπσο θαη εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο, 
θαισδίσλ θιπ.)επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ 
θηεξίνπ ηνπνζεηήζεσο, δηακνξθψζεσο θαη ζπλδέζεσο ησλ άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα ηεο 
εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.  ηξηπνιηθφ Γηαηνκήο:3 Υ 4 mm2  
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΙ  ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΣΔΔΡΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 6,74      
 

A.T.: 167 
 
ΑΣΗΔ 8766.5.2  Καιώδην ηύπνπ ΝΤM πεληαπνιηθό Γηαηνκήο:5 Υ 2,5 mm2  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Καιψδην ηχπνπ ΝΤM ράιθηλσλ αγσγψλ νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε 
πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ (θνιιάξα, θνριίαο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, 
θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά πάζεο θχζεσο, φπσο θαη εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο, 
θαισδίσλ θιπ.)επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ 
θηεξίνπ ηνπνζεηήζεσο, δηακνξθψζεσο θαη ζπλδέζεσο ησλ άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα ηεο 
εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.  πεληαπνιηθφ Γηαηνκήο:5 Υ 2,5 mm2  
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΠΣΑ  ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 7,55      
 

A.T.: 168  
 
ΑΣΗΔ 8766.5.3  Καιώδην ηύπνπ ΝΤM πεληαπνιηθό Γηαηνκήο:5 Υ 4 mm2  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Καιψδην ηχπνπ ΝΤM ράιθηλσλ αγσγψλ νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε 
πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ (θνιιάξα, θνριίαο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, 
θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά πάζεο θχζεσο, φπσο θαη εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο, 
θαισδίσλ θιπ.)επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ 
θηεξίνπ ηνπνζεηήζεσο, δηακνξθψζεσο θαη ζπλδέζεσο ησλ άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα ηεο 
εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.  πεληαπνιηθφ Γηαηνκήο:5 Υ 4 mm2  
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 9,20      
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A.T.: 169 
 
ΑΣΗΔ 8766.5.4  Καιώδην ηύπνπ ΝΤM πεληαπνιηθό Γηαηνκήο:5 Υ 6 mm2  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Καιψδην ηχπνπ ΝΤM ράιθηλσλ αγσγψλ νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε 
πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ (θνιιάξα, θνριίαο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, 
θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά πάζεο θχζεσο, φπσο θαη εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο, 
θαισδίσλ θιπ.)επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ 
θηεξίνπ ηνπνζεηήζεσο, δηακνξθψζεσο θαη ζπλδέζεσο ησλ άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα ηεο 
εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.  πεληαπνιηθφ Γηαηνκήο:5 Υ 6 mm2  
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΓΔΚΑ  ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 11,20      
 

A.T.: 170 
 
ΑΣΗΔ 
8766.5.2.1Υ  

Καιώδην ηύπνπ ΝΤM πεληαπνιηθό Γηαηνκήο: 7 Υ 13,5 mm2  

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 46  100,00%  

 
      Καιψδην ηχπνπ ΝΤM ράιθηλσλ αγσγψλ νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε 
πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ (θνιιάξα, θνριίαο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, 
θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά πάζεο θχζεσο, φπσο θαη εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο, 
θαισδίσλ θιπ.)επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ 
θηεξίνπ ηνπνζεηήζεσο, δηακνξθψζεσο θαη ζπλδέζεσο ησλ άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα ηεο 
εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.     
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΗΝΣΑ ΔΝΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 51,00      
 

A.T.: 171 
 
ΑΣΗΔ 8766.5.2Υ  Καιώδην ηύπνπ ΝΤM πεληαπνιηθό Γηαηνκήο:5 Υ 35 mm2  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Καιψδην ηχπνπ ΝΤM ράιθηλσλ αγσγψλ νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε 
πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ (θνιιάξα, θνριίαο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, 
θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά πάζεο θχζεσο, φπσο θαη εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο, 
θαισδίσλ θιπ.)επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ 
θηεξίνπ ηνπνζεηήζεσο, δηακνξθψζεσο θαη ζπλδέζεσο ησλ άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα ηεο 
εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.     
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΙΑΝΣΑ ΔΝΝΙΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 39,00      
 

A.T.: 172  
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ΑΣΗΔ 8766.5.4ζρ  Καιώδην ηύπνπ ΝΤM πεληαπνιηθό Γηαηνκήο:5 Υ 10mm2  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Καιψδην ηχπνπ ΝΤM ράιθηλσλ αγσγψλ νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε 
πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ (θνιιάξα, θνριίαο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, 
θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά πάζεο θχζεσο, φπσο θαη εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο, 
θαισδίσλ θιπ.)επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ 
θηεξίνπ ηνπνζεηήζεσο, δηακνξθψζεσο θαη ζπλδέζεσο ησλ άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα ηεο 
εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.     
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΓΔΚΑ  ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 11,20      
 

A.T.: 173 
 
ΑΣΗΔ 8766.5.1ζρ  Καιώδην ηύπνπ ΝΤM πεληαπνιηθό Γηαηνκήο:5 Υ 25 mm2  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Καιψδην ηχπνπ ΝΤM ράιθηλσλ αγσγψλ νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε 
πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ (θνιιάξα, θνριίαο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, 
θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά πάζεο θχζεσο, φπσο θαη εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο, 
θαισδίσλ θιπ.)επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ 
θηεξίνπ ηνπνζεηήζεσο, δηακνξθψζεσο θαη ζπλδέζεσο ησλ άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα ηεο 
εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.     
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΙΑΝΣΑ ΓΤΟ     
 (Αξηζκεηηθώο): 32,00      
 

A.T.: 174 
 
ΑΣΗΔ 8774.6.1Υ  Καιώδην ηύπνπ NYY νξαηό ή εληνηρηζκέλν  Γηαηνκήο 10 Υ1 mm2  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 47  100,00%  
 
      Καιψδην ηχπνπ NYY νξαηφ ή εληνηρηζκέλν δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ 
(θνιιάξα, θνριίεο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά, εηδηθά 
ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο θαισδίσλ θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη νπψλ ζε 
νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηηξίνπ, ηνπνζέηεζε δηακφξθσζε θαη ζχλδεζε ησλ άθξσλ ηνπ (ζηα θπηία θαη ηα 
εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε παξαδνηέν ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία     
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΙΚΟΙ ΓΤΟ     
 (Αξηζκεηηθώο): 22,00      
 

A.T.: 175 
 
ΑΣΗΔ 8915.1.4  Μηθξναπηόκαηνο γηά αζθάιηζε ειεθηξηθώλ γξακκώλ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 

WL-SIEMENS κνλνπνιηθόο Δληάζεσο 20 Α  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 55  100,00%  
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      Μηθξναπηφκαηνο γηά αζθάιηζε ειεθηξηθψλ γξακκψλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ WL-SIEMENS θαηάιιεινο γηά 
ηνπνζέηεζε κέζα ζε κεηαιιηθφ πίλαθα δηαλνκήο κε ηελ αλάινγε δαπάλε γηά αγσγνχο εζσηεξηθήο 
ζπλδεζκνινγίαο, γηά θάζε θχζεσο κνλσηηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπέο εζσηεξηθέο δηαηάμεηο ηνπ πίλαθα 
θαζψο θαη βνεζεηηθά πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο ζηνλ πίλαθα  
κνλνπνιηθφο Δληάζεσο 20 Α  
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ  ΚΑΙ ΣΔΔΡΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 10,04      
 

A.T.: 176  
 
ΑΣΗΔ 8915.1.5  Μηθξναπηόκαηνο γηά αζθάιηζε ειεθηξηθώλ γξακκώλ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 

WL-SIEMENS κνλνπνιηθόο Δληάζεσο 25 Α  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μηθξναπηφκαηνο γηά αζθάιηζε ειεθηξηθψλ γξακκψλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ WL-SIEMENS θαηάιιεινο γηά 
ηνπνζέηεζε κέζα ζε κεηαιιηθφ πίλαθα δηαλνκήο κε ηελ αλάινγε δαπάλε γηά αγσγνχο εζσηεξηθήο 
ζπλδεζκνινγίαο, γηά θάζε θχζεσο κνλσηηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπέο εζσηεξηθέο δηαηάμεηο ηνπ πίλαθα 
θαζψο θαη βνεζεηηθά πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο ζηνλ πίλαθα  
κνλνπνιηθφο Δληάζεσο 25 Α  
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΓΔΚΑ  ΚΑΙ ΣΡΙΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 11,03      
 

A.T.: 177 
 
ΑΣΗΔ 8915.2.3  Μηθξναπηόκαηνο γηά αζθάιηζε ειεθηξηθώλ γξακκώλ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 

WL-SIEMENS ηξηπνιηθόο Δληάζεσο 16 Α  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μηθξναπηφκαηνο γηά αζθάιηζε ειεθηξηθψλ γξακκψλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ WL-SIEMENS θαηάιιεινο γηά 
ηνπνζέηεζε κέζα ζε κεηαιιηθφ πίλαθα δηαλνκήο κε ηελ αλάινγε δαπάλε γηά αγσγνχο εζσηεξηθήο 
ζπλδεζκνινγίαο, γηά θάζε θχζεσο κνλσηηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπέο εζσηεξηθέο δηαηάμεηο ηνπ πίλαθα 
θαζψο θαη βνεζεηηθά πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο ζηνλ πίλαθα  
ηξηπνιηθφο Δληάζεσο 16 Α  
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΔΞΙ  ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΔΞΙ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 16,36      
 

A.T.: 178 
 
ΑΣΗΔ 8915.2.5  Μηθξναπηόκαηνο γηά αζθάιηζε ειεθηξηθώλ γξακκώλ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 

WL-SIEMENS ηξηπνιηθόο Δληάζεσο 25 Α  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μηθξναπηφκαηνο γηά αζθάιηζε ειεθηξηθψλ γξακκψλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ WL-SIEMENS θαηάιιεινο γηά 
ηνπνζέηεζε κέζα ζε κεηαιιηθφ πίλαθα δηαλνκήο κε ηελ αλάινγε δαπάλε γηά αγσγνχο εζσηεξηθήο 
ζπλδεζκνινγίαο, γηά θάζε θχζεσο κνλσηηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπέο εζσηεξηθέο δηαηάμεηο ηνπ πίλαθα 
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θαζψο θαη βνεζεηηθά πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο ζηνλ πίλαθα  
ηξηπνιηθφο Δληάζεσο 25 Α  
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΟΚΣΧ  ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΣΔΔΡΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 18,34      
 

A.T.: 179 
 
ΑΣΗΔ 8915.1.2  Μηθξναπηόκαηνο γηά αζθάιηζε ειεθηξηθώλ γξακκώλ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 

WL-SIEMENS κνλνπνιηθόο Δληάζεσο 10 Α  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μηθξναπηφκαηνο γηά αζθάιηζε ειεθηξηθψλ γξακκψλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ WL-SIEMENS θαηάιιεινο γηά 
ηνπνζέηεζε κέζα ζε κεηαιιηθφ πίλαθα δηαλνκήο κε ηελ αλάινγε δαπάλε γηά αγσγνχο εζσηεξηθήο 
ζπλδεζκνινγίαο, γηά θάζε θχζεσο κνλσηηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπέο εζσηεξηθέο δηαηάμεηο ηνπ πίλαθα 
θαζψο θαη βνεζεηηθά πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο ζηνλ πίλαθα  
κνλνπνιηθφο Δληάζεσο 10 Α  
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΔΠΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 9,07      
 

A.T.: 180 
 
ΑΣΗΔ 8880.2.1 Υ Γηαθόπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 5ΣΔ SIEMENS απιόο δηπνιηθόο 

Δληάζεσο 25 Α  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Γηαθφπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 5ΣΔ SIEMENS (ξαγνδηαθφπηεο) πεξηνξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ 
ρσλεπηφο κε κνριίζθν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία  
απιφο δηπνιηθφο Δληάζεσο 25 Α  
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΟΚΣΧ  ΚΑΙ ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΣΔΔΡΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 8,94      
 

A.T.: 181  
 
ΑΣΗΔ 8915.1.3  Μηθξναπηόκαηνο γηά αζθάιηζε ειεθηξηθώλ γξακκώλ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 

WL-SIEMENS κνλνπνιηθόο Δληάζεσο 16 Α  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μηθξναπηφκαηνο γηά αζθάιηζε ειεθηξηθψλ γξακκψλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ WL-SIEMENS θαηάιιεινο γηά 
ηνπνζέηεζε κέζα ζε κεηαιιηθφ πίλαθα δηαλνκήο κε ηελ αλάινγε δαπάλε γηά αγσγνχο εζσηεξηθήο 
ζπλδεζκνινγίαο, γηά θάζε θχζεσο κνλσηηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπέο εζσηεξηθέο δηαηάμεηο ηνπ πίλαθα 
θαζψο θαη βνεζεηηθά πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο ζηνλ πίλαθα  
κνλνπνιηθφο Δληάζεσο 16 Α  
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ  ΚΑΙ ΣΔΔΡΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 10,04      
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A.T.: 182 
 
ΑΣΗΔ 8880.3.1 Υ  Γηαθόπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 5ΣΔ SIEMENS απιόο ηξηπνιηθόο 

Δληάζεσο 25 Α  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Γηαθφπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 5ΣΔ SIEMENS (ξαγνδηαθφπηεο) πεξηνξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ 
ρσλεπηφο κε κνριίζθν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία  
απιφο ηξηπνιηθφο Δληάζεσο 25 Α  
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΟΚΣΧ  ΚΑΙ ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΣΔΔΡΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 8,94      
 

A.T.: 183 
 
ΑΣΗΔ 8880.3.2  Γηαθόπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 5ΣΔ SIEMENS απιόο ηξηπνιηθόο 

Δληάζεσο 40 Α  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Γηαθφπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 5ΣΔ SIEMENS (ξαγνδηαθφπηεο) πεξηνξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ 
ρσλεπηφο κε κνριίζθν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία  
απιφο ηξηπνιηθφο Δληάζεσο 40 Α  
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΙΚΟΙ ΔΝΑ  ΚΑΙ ΔΞΗΝΣΑ ΣΡΙΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 21,63      
 

A.T.: 184 
 
ΑΣΗΔ 8880.3.3  Γηαθόπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 5ΣΔ SIEMENS απιόο ηξηπνιηθόο 

Δληάζεσο 63 Α  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Γηαθφπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 5ΣΔ SIEMENS (ξαγνδηαθφπηεο) πεξηνξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ 
ρσλεπηφο κε κνριίζθν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία  
απιφο ηξηπνιηθφο Δληάζεσο 63 Α  
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΙΚΟΙ ΠΔΝΣΔ  ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΔΝΝΙΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 25,59      
 

A.T.: 185 
 
ΑΣΗΔ 8880.3.4  Γηαθόπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 5ΣΔ SIEMENS απιόο ηξηπνιηθόο 

Δληάζεσο 80 Α  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 55  100,00%  
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      Γηαθφπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 5ΣΔ SIEMENS (ξαγνδηαθφπηεο) πεξηνξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ 
ρσλεπηφο κε κνριίζθν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία  
απιφο ηξηπνιηθφο Δληάζεσο 80 Α  
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΙΑΝΣΑ  ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΟΚΣΧ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 30,28      
 

A.T.: 186 
 
ΑΣΗΔ 8880.3.5  Γηαθόπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 5ΣΔ SIEMENS απιόο ηξηπνιηθόο 

Δληάζεσο 100 Α  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Γηαθφπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 5ΣΔ SIEMENS (ξαγνδηαθφπηεο) πεξηνξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ 
ρσλεπηφο κε κνριίζθν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία  
απιφο ηξηπνιηθφο Δληάζεσο 100 Α  
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΙΑΝΣΑ ΓΤΟ  ΚΑΙ ΔΞΗΝΣΑ ΟΚΣΧ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 32,68      
 

A.T.: 187 
 
ΑΣΗΔ 8880.4.1 Υ Γηαθόπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 5ΣΔ SIEMENS απιόο 

ηεηξαπνιηθόο Δληάζεσο 40 Α  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Γηαθφπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 5ΣΔ SIEMENS (ξαγνδηαθφπηεο) πεξηνξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ 
ρσλεπηφο κε κνριίζθν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία  
απιφο ηεηξαπνιηθφο Δληάζεσο 40 Α  
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΣΡΙΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 9,93      
 

A.T.: 188 
 
ΑΣΗΔ 8915.1.5ζρ  Μηθξναπηόκαηνο γηά αζθάιηζε ειεθηξηθώλ γξακκώλ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 

WL-SIEMENS κνλνπνιηθόο Δληάζεσο 32 Α  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μηθξναπηφκαηνο γηά αζθάιηζε ειεθηξηθψλ γξακκψλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ WL-SIEMENS θαηάιιεινο γηά 
ηνπνζέηεζε κέζα ζε κεηαιιηθφ πίλαθα δηαλνκήο κε ηελ αλάινγε δαπάλε γηά αγσγνχο εζσηεξηθήο 
ζπλδεζκνινγίαο, γηά θάζε θχζεσο κνλσηηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπέο εζσηεξηθέο δηαηάμεηο ηνπ πίλαθα 
θαζψο θαη βνεζεηηθά πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο ζηνλ πίλαθα     
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΓΔΚΑ  ΚΑΙ ΣΡΙΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 11,03      
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A.T.: 189 
 
ΑΣΗΔ 8915.1.ζρ  Μηθξναπηόκαηνο γηά αζθάιηζε ειεθηξηθώλ γξακκώλ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 

WL-SIEMENS κνλνπνιηθόο Δληάζεσο 40 Α  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μηθξναπηφκαηνο γηά αζθάιηζε ειεθηξηθψλ γξακκψλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ WL-SIEMENS θαηάιιεινο γηά 
ηνπνζέηεζε κέζα ζε κεηαιιηθφ πίλαθα δηαλνκήο κε ηελ αλάινγε δαπάλε γηά αγσγνχο εζσηεξηθήο 
ζπλδεζκνινγίαο, γηά θάζε θχζεσο κνλσηηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπέο εζσηεξηθέο δηαηάμεηο ηνπ πίλαθα 
θαζψο θαη βνεζεηηθά πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο ζηνλ πίλαθα     
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΟΚΣΧ     
 (Αξηζκεηηθώο): 18,00      
 

A.T.: 190 
 
ΑΣΗΔ 8915.1.6ζρ  Μηθξναπηόκαηνο γηά αζθάιηζε ειεθηξηθώλ γξακκώλ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 

WL-SIEMENS κνλνπνιηθόο Δληάζεσο 50 Α  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μηθξναπηφκαηνο γηά αζθάιηζε ειεθηξηθψλ γξακκψλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ WL-SIEMENS θαηάιιεινο γηά 
ηνπνζέηεζε κέζα ζε κεηαιιηθφ πίλαθα δηαλνκήο κε ηελ αλάινγε δαπάλε γηά αγσγνχο εζσηεξηθήο 
ζπλδεζκνινγίαο, γηά θάζε θχζεσο κνλσηηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπέο εζσηεξηθέο δηαηάμεηο ηνπ πίλαθα 
θαζψο θαη βνεζεηηθά πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο ζηνλ πίλαθα     
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΙΚΟΙ ΓΤΟ     
 (Αξηζκεηηθώο): 22,00      
 

A.T.: 191  
 
ΑΣΗΔ 8880.2.1Υ  Γηαθόπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 5ΣΔ SIEMENS απιόο δηπνιηθόο 

Δληάζεσο 16 Α  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Γηαθφπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 5ΣΔ SIEMENS (ξαγνδηαθφπηεο) πεξηνξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ 
ρσλεπηφο κε κνριίζθν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία     
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΑ  ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 14,30      
 

A.T.: 192 
 
ΑΣΗΔ 8880.2.2Υ  Γηαθόπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 5ΣΔ SIEMENS απιόο δηπνιηθόο 

Δληάζεσο 32 Α  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 55  100,00%  
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      Γηαθφπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 5ΣΔ SIEMENS (ξαγνδηαθφπηεο) πεξηνξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ 
ρσλεπηφο κε κνριίζθν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία     
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΔΠΣΑ  ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 17,35      
 

A.T.: 193 
 
ΑΣΗΔ 8880.3.1.Υ  Γηαθόπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 5ΣΔ SIEMENS απιόο ηξηπνιηθόο 

Δληάζεσο 16 Α  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Γηαθφπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 5ΣΔ SIEMENS (ξαγνδηαθφπηεο) πεξηνξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ 
ρσλεπηφο κε κνριίζθν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία     
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΟΚΣΧ  ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 18,70      
 

A.T.: 194 
 
ΑΣΗΔ 8880.3.3Υ  Γηαθόπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 5ΣΔ SIEMENS απιόο ηξηπνιηθόο 

Δληάζεσο 32 Α  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Γηαθφπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 5ΣΔ SIEMENS (ξαγνδηαθφπηεο) πεξηνξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ 
ρσλεπηφο κε κνριίζθν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία     
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΙΚΟΙ ΣΔΔΡΑ  ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 24,30      
 

A.T.: 195 
 
ΑΣΗΔ 880.4.5Υ  Γηαθόπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 5ΣΔ SIEMENS απιόο 

ηεηξαπνιηθόο Δληάζεσο 80 Α  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Γηαθφπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 5ΣΔ SIEMENS (ξαγνδηαθφπηεο) πεξηνξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ 
ρσλεπηφο κε κνριίζθν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία     
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 65,00      
 

A.T.: 196 
 
ΑΣΗΔ 8915.1.2Υ  Μηθξναπηόκαηνο γηά αζθάιηζε ειεθηξηθώλ γξακκώλ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 

WL-SIEMENS κνλνπνιηθόο Δληάζεσο 63 Α  
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Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 55  100,00%  

 
      Μηθξναπηφκαηνο γηά αζθάιηζε ειεθηξηθψλ γξακκψλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ WL-SIEMENS θαηάιιεινο γηά 
ηνπνζέηεζε κέζα ζε κεηαιιηθφ πίλαθα δηαλνκήο κε ηελ αλάινγε δαπάλε γηά αγσγνχο εζσηεξηθήο 
ζπλδεζκνινγίαο, γηά θάζε θχζεσο κνλσηηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπέο εζσηεξηθέο δηαηάμεηο ηνπ πίλαθα 
θαζψο θαη βνεζεηηθά πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο ζηνλ πίλαθα     
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΙΚΟΙ ΣΔΔΡΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 24,00      
 

A.T.: 197 
 
ΑΣΗΔ 8915.2.6Υ  Μηθξναπηόκαηνο γηά αζθάιηζε ειεθηξηθώλ γξακκώλ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 

WL-SIEMENS ηξηπνιηθόο Δληάζεσο 32 Α  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μηθξναπηφκαηνο γηά αζθάιηζε ειεθηξηθψλ γξακκψλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ WL-SIEMENS θαηάιιεινο γηά 
ηνπνζέηεζε κέζα ζε κεηαιιηθφ πίλαθα δηαλνκήο κε ηελ αλάινγε δαπάλε γηά αγσγνχο εζσηεξηθήο 
ζπλδεζκνινγίαο, γηά θάζε θχζεσο κνλσηηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπέο εζσηεξηθέο δηαηάμεηο ηνπ πίλαθα 
θαζψο θαη βνεζεηηθά πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο ζηνλ πίλαθα     
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 14,00      
 

A.T.: 198 
 
ΑΣΗΔ 8915.2.7Υ  Μηθξναπηόκαηνο γηά αζθάιηζε ειεθηξηθώλ γξακκώλ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 

WL-SIEMENS ηξηπνιηθόο Δληάζεσο 40 Α  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μηθξναπηφκαηνο γηά αζθάιηζε ειεθηξηθψλ γξακκψλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ WL-SIEMENS θαηάιιεινο γηά 
ηνπνζέηεζε κέζα ζε κεηαιιηθφ πίλαθα δηαλνκήο κε ηελ αλάινγε δαπάλε γηά αγσγνχο εζσηεξηθήο 
ζπλδεζκνινγίαο, γηά θάζε θχζεσο κνλσηηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπέο εζσηεξηθέο δηαηάμεηο ηνπ πίλαθα 
θαζψο θαη βνεζεηηθά πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο ζηνλ πίλαθα     
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΙΚΟΙ  ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 20,50      
 

A.T.: 199 
 
ΑΣΗΔ 8915.2.8Υ  Μηθξναπηόκαηνο γηά αζθάιηζε ειεθηξηθώλ γξακκώλ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 

WL-SIEMENS ηξηπνιηθόο Δληάζεσο 80 Α  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μηθξναπηφκαηνο γηά αζθάιηζε ειεθηξηθψλ γξακκψλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ WL-SIEMENS θαηάιιεινο γηά 
ηνπνζέηεζε κέζα ζε κεηαιιηθφ πίλαθα δηαλνκήο κε ηελ αλάινγε δαπάλε γηά αγσγνχο εζσηεξηθήο 
ζπλδεζκνινγίαο, γηά θάζε θχζεσο κνλσηηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπέο εζσηεξηθέο δηαηάμεηο ηνπ πίλαθα 
θαζψο θαη βνεζεηηθά πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο ζηνλ πίλαθα     
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( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΙΚΟΙ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 25,00      
 

A.T.: 200  
 
ΑΣΗΔ 8918.2.4ζρ  Απηόκαηνο ειεθηξνληθόο δηαθόπηεο δηαξξνήο Απηόκαηνο ειεθηξνληθόο 

δηαθόπηεο δηαξξνήο Tεηξαπνιηθόο 30 ma 4 x 80 A  
 
      Απηφκαηνο ειεθηξνληθφο δηαθφπηεο δηαξξνήο 30 ma γηα ηνπνζέηεζε εληφο πίλαθα δηαλνκήο,κε ηα 
πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο θαη ηεο εξγαζίαο παξάδνζεο ζε πιήξε θαη θαλνληθή 
ιεηηνπξγία.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΟΚΣΧ     
 (Αξηζκεηηθώο): 98,00      
 

A.T.: 201  
 
ΑΣΗΔ 8918.1.2ζρ  Απηόκαηνο ειεθηξνληθόο δηαθόπηεο δηαξξνήο Απηόκαηνο ειεθηξνληθόο 

δηαθόπηεο δηαξξνήο ηεηαξπνιηθόο 30 ma 4x 40 A  
 
      Απηφκαηνο ειεθηξνληθφο δηαθφπηεο δηαξξνήο 30 ma γηα ηνπνζέηεζε εληφο πίλαθα δηαλνκήο,κε ηα 
πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο θαη ηεο εξγαζίαο παξάδνζεο ζε πιήξε θαη θαλνληθή 
ιεηηνπξγία.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 65,00      
 

A.T.: 202 
 
ΑΣΗΔ Ν8918.2.1  Απηόκαηνο ειεθηξνληθόο δηαθόπηεο δηαξξνήο Απηόκαηνο ειεθηξνληθόο 

δηαθόπηεο δηαξξνήο Tεηξαπνιηθόο 30 ma 4 x 25 A  
 
      Απηφκαηνο ειεθηξνληθφο δηαθφπηεο δηαξξνήο 30 ma γηα ηνπνζέηεζε εληφο πίλαθα δηαλνκήο,κε ηα 
πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο θαη ηεο εξγαζίαο παξάδνζεο ζε πιήξε θαη θαλνληθή 
ιεηηνπξγία.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 45,00      
 

A.T.: 203 
 
ΑΣΗΔ 8880.4.1Υ  Γηαθόπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 5ΣΔ SIEMENS απιόο 

ηεηξαπνιηθόο Δληάζεσο 32 Α  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Γηαθφπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 5ΣΔ SIEMENS (ξαγνδηαθφπηεο) πεξηνξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ 
ρσλεπηφο κε κνριίζθν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία     
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( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΑΡΑΝΣΑ ΣΡΙΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 43,00      
 

A.T.: 204 
 
ΑΣΗΔ 8880.4.2Υ  Γηαθόπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 5ΣΔ SIEMENS απιόο 

ηεηξαπνιηθόο Δληάζεσο 25 Α  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Γηαθφπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 5ΣΔ SIEMENS (ξαγνδηαθφπηεο) πεξηνξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ 
ρσλεπηφο κε κνριίζθν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία     
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΙΑΝΣΑ ΟΚΣΧ     
 (Αξηζκεηηθώο): 38,00      
 

A.T.: 205 
 
ΑΣΗΔ 8880.4.3Υ  Γηαθόπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 5ΣΔ SIEMENS απιόο 

ηεηξαπνιηθόο Δληάζεσο 16 Α  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Γηαθφπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 5ΣΔ SIEMENS (ξαγνδηαθφπηεο) πεξηνξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ 
ρσλεπηφο κε κνριίζθν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία     
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΙΑΝΣΑ ΣΡΙΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 33,00      
 

A.T.: 206 
 
ΑΣΗΔ 8918.1.5ζρ  Απηόκαηνο ειεθηξνληθόο δηαθόπηεο δηαξξνήο Απηόκαηνο ειεθηξνληθόο 

δηαθόπηεο δηαξξνήο ηεηαξπνιηθόο 30 ma 4x 32 A  
 
      Απηφκαηνο ειεθηξνληθφο δηαθφπηεο δηαξξνήο 30 ma γηα ηνπνζέηεζε εληφο πίλαθα δηαλνκήο,κε ηα 
πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο θαη ηεο εξγαζίαο παξάδνζεο ζε πιήξε θαη θαλνληθή 
ιεηηνπξγία.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΗΝΣΑ ΔΠΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 57,00      
 

A.T.: 207 
 
ΑΣΗΔ 8924  Δλδεηθηηθή ιπρλία ηάζεσο κέρξη 500 V πιήξεοκε αζθάιεηαπνξζειάλεο 

25/2 Α πιήξνπο   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 52  100,00%  
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      Δλδεηθηηθή ιπρλία ηάζεσο κέρξη 500 V πιήξεο εγθαηεζηεκέλε ζε πίλαθα δηαλνκήο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο ηχπνπ επίηνηρνπ ή επηδαπέδηνπ εξκάξηνπ (πεδίνπ) κε αζθάιεηα πνξζειάλεο 25/2 Α πιήξνπο ηα 
πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία, παξαδνηέα ζε πιήξε θαη θαλνληθή 
ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΔΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 19,42      
 

A.T.: 208 
 
ΑΣΗΔ 8821.1.1 Υ Γηαθόπηεο ρσλεπηόο ηειερεηξηδόκελνο εληάζεσο 10 Α, ηάζεσο 250 V 

απιόο κνλνπνιηθόο  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      Γηαθφπηεο ρσλεπηφο ηειερεηξηδφκελνο εληάζεσο 10 Α, ηάζεσο 250 V πιήξεο δειαδή πξνκήζεηα 
πξνζθφκηζε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε  απιφο κνλνπνιηθφο  
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΙ  ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 6,50      
 

A.T.: 209 
 
ΑΣΗΔ 8883.1ζρ  Μπνπηόλ ρσλεπηό ηάζεσο 250V 10Α   
 
      Μπνπηφλ ρσλεπηφ ηάζεσο 250V 10Α κε ην θπηίν  πιήξεο κε ηα πιηθά θαη κηθξνπιηθά θαη ηελ 
ηνπνζέηεζε ηνπ γηα πιήξε ιεηηνπξγία.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΟΚΣΧ     
 (Αξηζκεηηθώο): 18,00      
 

A.T.: 210 
 
ΑΣΗΔ 8826.3.2  Ρεπκαηνδόηεο ρσλεπηόο SCHUKO - Δληάζεσο 16 Α  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      Ρεπκαηνδφηεο ρσλεπηφο κε ην θπηίν δειαδή πξνκήζεηα πξνζθφκηζε ,κηθξνυιηθά εγθαηάζηαζε θαη 
ζχλδεζε, παξαδνηένο ζε ιεηηνπξγία  SCHUKO - Δληάζεσο 16 Α  
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΣΔΔΡΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 9,04      
 

A.T.: 211 
 
ΑΣΗΔ 9346  Υξνλνδηαθόπηεο δηθηύνπ ειεθηξνθσηηζκνύ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 53  100,00%  
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      Υξνλνδηαθφπηεο δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ , δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ζχλδεζε ελφο 
ρξνλνδηαθφπηε κε σξνινγηαθφ κεραληζκφ θαη κε εθεδξία 12 σξψλ κέζα ζε πιαζηηθφ θηβψηην 
ζπλδεδεκέλν ζηνλ πίλαθα θαη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ αθή θαη ζβέζε νδηθνχ 
ειεθηξνθσηηζκνχ.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΑΡΑΝΣΑ ΔΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΠΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 146,87      
 

A.T.: 212 
 
ΑΣΗΔ 8987.6ΝΔ  Φσηηζηηθό αζθαιείαο  
 
      Φσηηζηηθφ αζθαιείαο κε θαηάιιειε ιπxλία, θαη ζπζζσξεπηήο Ni-Cd ηξνθνδνηνχκελνο απν ην 
θεληξηθφ θχθισκα ειεθηξνδφηεζεο θαη πεξηιακβάλνλ ειεθηξνληθή δηάηαμε απηφκαηεο κεηαγσγήο θαη 
κεηαηξνπήο, κεηα ησλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ ζχλδεζεο θαη ζηεξέσζεο, δει. πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, 
εγθαηάζηαζε, εξγαζία ζπλδεζκνινγίαο θαη δνθηκψλ, παξαδνηέα ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΗΝΣΑ ΔΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΔΝΓΔΚΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 59,11      
 

A.T.: 213 
 
ΑΣΗΔ 8799.5.2ΝΔ  Δζxάξεο θαισδίσλ γαιβαληζκέλεο Δζxάξα θαισδίσλ ύςνπο 50 κκ 

Πιάηνπο 100 mm  
 
      Δζxάξεο θαισδίσλ γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκψ απν δηάηξεηε ιακαξίλα εζxαξψλ, φπσο αλαθέξεηαη 
ζηελ ηεxληθή πεξηγξαθή θαη πξνδηαγξαθή κεηα ησλ εηδηθψλ γσληαθψλ εμαξηεκάησλ αιιαγήο δηεχζπλζεο 
θαζψο θαη ησλ ινηπψλ εμαξηεκάησλ γηα ηε ζηεξέσζε απν ηνίxν ή αλάξηεζε απν ηελ νξνθή πιήξσο 
εγθαηεζηεκέλε, δει. πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε επη ηεο εζxάξαο θαη παξάδνζε.    
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΑ  ΚΑΙ ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΓΤΟ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 14,92      
 

A.T.: 214 
 
ΑΣΗΔ 8799.5ζρ  Δζxάξεο θαισδίσλ γαιβαληζκέλεο Δζxάξα θαισδίσλ ύςνπο 50 κκ 

Πιάηνπο 200 mm  
 
      Δζxάξεο θαισδίσλ γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκψ απν δηάηξεηε ιακαξίλα εζxαξψλ, φπσο αλαθέξεηαη 
ζηελ ηεxληθή πεξηγξαθή θαη πξνδηαγξαθή κεηα ησλ εηδηθψλ γσληαθψλ εμαξηεκάησλ αιιαγήο δηεχζπλζεο 
θαζψο θαη ησλ ινηπψλ εμαξηεκάησλ γηα ηε ζηεξέσζε απν ηνίxν ή αλάξηεζε απν ηελ νξνθή πιήξσο 
εγθαηεζηεκέλε, δει. πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε επη ηεο εζxάξαο θαη παξάδνζε.    
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΙΚΟΙ  ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΔΝΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 20,41      
 

A.T.: 215  
 
ΑΣΗΔ 8799.4ζρ  Δζxάξεο θαισδίσλ γαιβαληζκέλεο Δζxάξα θαισδίσλ ύςνπο 50 κκ 
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Πιάηνπο 300 mm  
 
      Δζxάξεο θαισδίσλ γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκψ απν δηάηξεηε ιακαξίλα εζxαξψλ, φπσο αλαθέξεηαη 
ζηελ ηεxληθή πεξηγξαθή θαη πξνδηαγξαθή κεηα ησλ εηδηθψλ γσληαθψλ εμαξηεκάησλ αιιαγήο δηεχζπλζεο 
θαζψο θαη ησλ ινηπψλ εμαξηεκάησλ γηα ηε ζηεξέσζε απν ηνίxν ή αλάξηεζε απν ηελ νξνθή πιήξσο 
εγθαηεζηεκέλε, δει. πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε επη ηεο εζxάξαο θαη παξάδνζε.    
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΙΚΟΙ ΔΞΙ     
 (Αξηζκεηηθώο): 26,00      
 

A.T.: 216 
 
ΑΣΗΔ 8786.1ζρ  Κπηίν δηαθιαδώζεσο θαισδίσλ ζηεγαλό Φ70   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Κπηίν δηαθιαδψζεσο θαισδίσλ ζηεγαλφ Φ70  δειαδή θπηίν πιήξεο θαη κηθξνυιηθά (γχςνο, ηαθάθηα, 
βίδεο) επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ  ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 10,20      
 

A.T.: 217 
 
ΑΣΗΔ 8749.2ζρ  Φξεάηην δηειεύζεσο ππνγείσλ θαισδίσλ Γηαζηάζεσλ 60Υ60 cm, 

βάζνπο 50 cm  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 10  100,00%  
 
      Φξεάηην δηειεχζεσο ππνγείσλ θαισδίσλ , δειαδή 1) εθζθαθή ζε έδαθνο γαηψδεο, 2) δηάζηξσζε 
ππζκέλα κε ζθπξφδεκα 200kg ηζηκέληνπ, 3) δφκηζε πιεπξηθψλ επηθαλεηψλ κε ζθπξφδκα 300kg ηζηκέληνπ 
ηνπ ππζκέλα, 4) επίρξηζε κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600kg ηζηκέληνπ ηνπ ππζκέλα θαη ησλ πιεπξηθψλ 
επηθαλεηψλ ηνπ θξεαηίνπ θαη εμαγσγή θαη απνθφκηζε ησλ πξνηφλησλ εθζθαθψλ θαη άρξεζησλ πιηθψλ.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΙΑΚΟΙΑ ΔΙΚΟΙ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 225,00      
 

A.T.: 218 
 
ΑΣΗΔ 8998.1Υ  Αληρλεπηήο θίλεζεο   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 62  100,00%  
 
      Αληρλεπηήο θίλεζεο κε ρξνληθή θαζπζηέξηζε 8 sec εσο 3 ιεπηά ζηα 220v/10A κε απφζηαζε 
αληρλεχζεο 12 κέηξα θαη γσλία αληρλεπζεο 180 κε ηε βαζε ηνπ , έλδεημε ελεξγνπνίεζεο θαη ηα θάζε 
θχζεσο ινηπά πιηθά θαη κηθξνζιηθά εγθαηάζηαζεο θαη ζπλδέζεσο θαη ηελ απαηηνχκελε εξγαζία γηα 
παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΙΚΟΙ ΣΔΔΡΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 24,00      
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A.T.: 219  
 
ΑΣΗΔ 8840.1.5ζρ  Ηιεθηξηθόο πίλαθαο από ραιπβδνέιαζκα 'ληεθαπέ' θαη κνξθνζίδεξν 

Με πόξηα πξνζηαζίαο Ρ30 εληνηρηζκέλνο Γηαζηάζεσλ 62 Υ 50 cm 60 
ζέζεσλ  

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Ηιεθηξηθφο πίλαθαο απφ ραιπβδνέιαζκα 'ληεθαπέ' θαη κνξθνζίδεξν ρσξίο ηα φξγαλά ηνπ (δηαθφπηεο, 
αζθάιεηεο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο θιπ) αιιά κε ηα απαξαίηεηα ζηεξίγκαηα, νπέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ 
ειεθηξηθψλ γξακκψλ, αθξνδέθηεο, θαισδηψζεηο εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο θιπ κηθξνυιηθά θαζψο θαη 
ηνλ ρξσκαηηζκφ ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ απηνχ κε βαζηθφ ρξψκα, ζηφθν πηζηνιίνπ θαη δχν ζηξψκαηα 
εςεκέλνπ βεξληθνρξψκαηνο, δειαδή πξνκήζεηα θαη εξγαζία εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο ησλ νξγάλσλ, 
δηάλνημε νπήο εξκαξίνπ, εληνίρηζε θαη ζηεξέσζε ή ζηεξέσζε επί ηνπ ηνίρνπ κε παθηνχκελα ζηδεξά 
ειάζκαηα, ζπλδέζεσο ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη απεξρνκέλσλ γξακκψλ θαζψο θαη θάζε εξγαζία γηά ηε 
δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία     
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΙΑΚΟΙΑ ΔΙΚΟΙ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 225,00      
 

A.T.: 220 
 
ΑΣΗΔ 8840.1.7ζρ  Ηιεθηξηθόο πίλαθαο από ραιπβδνέιαζκα 'ληεθαπέ' θαη κνξθνζίδεξν 

Με πόξηα πξνζηαζίαο Ρ30 εληνηρηζκέλνο Γηαζηάζεσλ 35 Υ 25 cm 24 
ζέζεσλ  

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Ηιεθηξηθφο πίλαθαο απφ ραιπβδνέιαζκα 'ληεθαπέ' θαη κνξθνζίδεξν ρσξίο ηα φξγαλά ηνπ (δηαθφπηεο, 
αζθάιεηεο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο θιπ) αιιά κε ηα απαξαίηεηα ζηεξίγκαηα, νπέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ 
ειεθηξηθψλ γξακκψλ, αθξνδέθηεο, θαισδηψζεηο εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο θιπ κηθξνυιηθά θαζψο θαη 
ηνλ ρξσκαηηζκφ ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ απηνχ κε βαζηθφ ρξψκα, ζηφθν πηζηνιίνπ θαη δχν ζηξψκαηα 
εςεκέλνπ βεξληθνρξψκαηνο, δειαδή πξνκήζεηα θαη εξγαζία εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο ησλ νξγάλσλ, 
δηάλνημε νπήο εξκαξίνπ, εληνίρηζε θαη ζηεξέσζε ή ζηεξέσζε επί ηνπ ηνίρνπ κε παθηνχκελα ζηδεξά 
ειάζκαηα, ζπλδέζεσο ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη απεξρνκέλσλ γξακκψλ θαζψο θαη θάζε εξγαζία γηά ηε 
δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία     
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΓΔΚΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 110,00      
 

A.T.: 221 
 
ΑΣΗΔ 8840.2.1.ζρ  Ηιεθηξηθόο πίλαθαο από ραιπβδνέιαζκα 'ληεθαπέ' θαη κνξθνζίδεξν 

Με πόξηα πξνζηαζίαο Ρ30 επίηνηρνο Γηαζηάζεσλ 50 Υ 35 cm 40 
ζέζεσλ  

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Ηιεθηξηθφο πίλαθαο απφ ραιπβδνέιαζκα 'ληεθαπέ' θαη κνξθνζίδεξν ρσξίο ηα φξγαλά ηνπ (δηαθφπηεο, 
αζθάιεηεο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο θιπ) αιιά κε ηα απαξαίηεηα ζηεξίγκαηα, νπέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ 
ειεθηξηθψλ γξακκψλ, αθξνδέθηεο, θαισδηψζεηο εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο θιπ κηθξνυιηθά θαζψο θαη 
ηνλ ρξσκαηηζκφ ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ απηνχ κε βαζηθφ ρξψκα, ζηφθν πηζηνιίνπ θαη δχν ζηξψκαηα 
εςεκέλνπ βεξληθνρξψκαηνο, δειαδή πξνκήζεηα θαη εξγαζία εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο ησλ νξγάλσλ, 
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δηάλνημε νπήο εξκαξίνπ, εληνίρηζε θαη ζηεξέσζε ή ζηεξέσζε επί ηνπ ηνίρνπ κε παθηνχκελα ζηδεξά 
ειάζκαηα, ζπλδέζεσο ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη απεξρνκέλσλ γξακκψλ θαζψο θαη θάζε εξγαζία γηά ηε 
δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία     
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΔΞΗΝΣΑ ΓΤΟ  ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 162,50      
 

A.T.: 222 
 
ΑΣΗΔ 8915.1.1  Μηθξναπηόκαηνο γηά αζθάιηζε ειεθηξηθώλ γξακκώλ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 

WL-SIEMENS κνλνπνιηθόο Δληάζεσο 6 Α  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μηθξναπηφκαηνο γηά αζθάιηζε ειεθηξηθψλ γξακκψλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ WL-SIEMENS θαηάιιεινο γηά 
ηνπνζέηεζε κέζα ζε κεηαιιηθφ πίλαθα δηαλνκήο κε ηελ αλάινγε δαπάλε γηά αγσγνχο εζσηεξηθήο 
ζπλδεζκνινγίαο, γηά θάζε θχζεσο κνλσηηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπέο εζσηεξηθέο δηαηάμεηο ηνπ πίλαθα 
θαζψο θαη βνεζεηηθά πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο ζηνλ πίλαθα  
κνλνπνιηθφο Δληάζεσο 6 Α  
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΟΚΣΧ  ΚΑΙ ΠΔΝΣΔ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 8,05      
 

A.T.: 223 
 
ΑΣΗΔ 8732.2.3  σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο ζπηξάι Γηακέηξνπ Φ 16mm  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο , νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηα 
απαξαίηεηα απαξαίηεηα πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο 
θιπ.  ζπηξάι Γηακέηξνπ Φ 16mm  
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΔΞΙ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 3,96      
 

A.T.: 224 
 
ΑΣΗΔ 8732.2.4  σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο ζπηξάι Γηακέηξνπ Φ 23mm  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο , νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηα 
απαξαίηεηα απαξαίηεηα πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο 
θιπ.  ζπηξάι Γηακέηξνπ Φ 23mm  
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΔΡΑ  ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΞΙ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 4,86      
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A.T.: 225 
 
ΑΣΗΔ 8732.2.6 Υ σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο ζπηξάι Γηακέηξνπ Φ 36mm  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο , νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηα 
απαξαίηεηα απαξαίηεηα πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο 
θιπ.  ζπηξάι Γηακέηξνπ Φ 36mm  
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΙ  ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 6,30      
 

A.T.: 226 
 
ΑΣΗΔ 8732.2.7 Υ σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο ζπηξάι Γηακέηξνπ Φ 48mm  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο , νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηα 
απαξαίηεηα απαξαίηεηα πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο 
θιπ.  ζπηξάι Γηακέηξνπ Φ 48mm  
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΠΣΑ  ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 7,50      
 

A.T.: 227 
 
ΑΣΗΔ 8981.5Υ  Φσηηζηηθό  ζηεγαλό δέζκεο εμσηεξηθνύ ρώξνπ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  ζηεγαλφ δέζκεο (ζπφη) εμσηεξηθνχ ρψξνπ ηχπνπ TAHEKOWA 50 MOBY , κε ηνλ 
ιακπηήξα ηχπνπ GU5,3 QR-C51 12V/35W, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θσηηζκνχ δει. πξνκήζεηα, 
πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΣΡΑΚΟΙΑ ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 445,00      
 

A.T.: 228 
 
ΑΣΗΔ 8981.6ζρ  Φσηηζηηθό  ζηεγαλό εμσηεξηθνύ ρώξνπ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  ζηεγαλφ εμσηεξηθνχ ρψξνπ ηχπνπ UP*APPL.MH1X35W G12 ΙΡ 66 , κε ηνλ ιακπηήξα 
ηχπνπ GRX7S 70W WDL, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θσηηζκνχ δει.πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, 
δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
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ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΠΣΑΚΟΙΑ ΠΔΝΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 755,00      
 

A.T.: 229 
 
ΑΣΗΔ 8981.7ζρ  Φσηηζηηθό  ζηεγαλό εμσηεξηθνύ ρώξνπ LED   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  ζηεγαλφ εμσηεξηθνχ ρψξνπ ηχπνπ MAGIULIUS POWER LED , κε ηνλ ιακπηήξα , 
ζχκθσλα κε ηε κειέηε θσηηζκνχ δει.πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε 
ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΑΚΟΙΑ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 670,00      
 

A.T.: 230 
 
ΑΣΗΔ 8981.8ζρ  Φσηηζηηθό  ζηεγαλό δηπιήο δέζκεο εμσηεξηθνύ ρώξνπ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  ζηεγαλφ δηπιήο δέζκεο (ζπφη) εμσηεξηθνχ ρσξνπ ηχπνπ TABRIX OUT UP/DOWN 
LED SILVER SAND , κε ηνλ ιακπηήξα ,ζχκθσλα κε ηε κειέηε θσηηζκνχ δει.πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, 
εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΣΡΑΚΟΙΑ ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 495,00      
 

A.T.: 231 
 
ΑΣΗΔ 8981.9ρζ  Φσηηζηηθό  ζηεγαλό εμσηεξηθνύ ρώξνπ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  ζηεγαλφ εμσηεξηθνχ ρψξνπ ηχπνπ MAMARTINO IP54 , κε ηνλ ιακπηήξα ηχπνπ G12 HIT 
35W/930, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θσηηζκνχ δει.πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη 
παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΟΚΣΑΚΟΙΑ ΣΡΙΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 835,00      
 

A.T.: 232 
 
ΑΣΗΔ 8981.10ζ.ρ  Φσηηζηηθό  ζηεγαλό εμσηεξηθνύ ρώξνπ θαζεηεο δέζκεο   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  ζηεγαλφ εμσηεξηθνχ ρψξνπ θάζεηεο δέζκεο ηχπνπ TAGREGORY VERTICAL 
S.SAND , κε ηνλ ιακπηήξα , πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία    
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( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΟΓΓΟΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 380,00      
 

A.T.: 233 
 
ΑΣΗΔ 8981.11ζ.ρ  Φσηηζηηθό  ζηεγαλό εμσηεξηθνύ ρώξνπ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  ζηεγαλφ εμσηεξηθνχ ρψξνπ  ηχπνπ PISOTTO PL DOWN , κε ηνλ ιακπηήξα ηχπνπ G24d-3 
TC-D 26W 830, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θσηηζκνχ δει.πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη 
παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΑΚΟΙΑ ΔΞΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 560,00      
 

A.T.: 234 
 
ΑΣΗΔ 8981.12ζ.ρ  Φσηηζηηθό  εζσηεξηθνύ ρώξνπ LED   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  εζσηεξηθνχ ρψξνπ LED ρψξνπ  ηχπνπ MINI TALUBO LED SQ. CLEAR GLASS ST. ST. 
W.W κε ηνλ ιακπηήξα & ηνλ κεηαζρεκαηηζηή ηχπνπ CONVERTOR 12W 350 mA ζχκθσλα κε ηε κειέηε 
θσηηζκνχ δει.πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΑΚΟΙΑ ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 595,00      
 

A.T.: 235 
 
ΑΣΗΔ 8981.13ζ.ρ  Φσηηζηηθό  εζσηεξηθνύ ρώξνπ θάζεηεο δέζκεο   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  εζσηεξηθνχ ρψξνπ θάζεηεο δέζκεο  ηχπνπ PISOTTO PL DOWN κε ηνλ ιακπηήξα ηχπνπ 
G24d-3 TC-D 26W 830 ζχκθσλα κε ηε κειέηε θσηηζκνχ δει.πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, 
δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΑΚΟΙΑ ΔΞΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 560,00      
 

A.T.: 236 
 
ΑΣΗΔ 8981.14ζ.ρ  Φσηηζηηθό  εζσηεξηθνύ ρώξνπ θάζεηεο δέζκεο   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
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      Φσηηζηηθφ  εζσηεξηθνχ ρψξνπ θάζεηεο δέζκεο  ηχπνπ TAGREGORY VERTICAL S.SAND κε ηνλ 
ιακπηήξα ζχκθσλα κε ηε κειέηε θσηηζκνχ δει.πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη 
παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΔΝΔΝΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 390,00      
 

A.T.: 237 
 
ΑΣΗΔ 8981.15ζ.ρ  Φσηηζηηθό  εζσηεξηθνύ ρώξνπ δηπιήο  δέζκεο   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  εζσηεξηθνχ ρψξνπ δηπιήο  δέζκεο  ηχπνπ TACAVE R DOUBLE W.W.-WHITE κε ηνλ 
ιακπηήξα ζχκθσλα κε ηε κειέηε θσηηζκνχ δει. πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη 
παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΣΡΑΚΟΙΑ ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 445,00      
 

A.T.: 238 
 
ΑΣΗΔ 8981.16ζ.ρ  Φσηηζηηθό  εζσηεξηθνύ ρώξνπ ξάγαο   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  εζσηεξηθνχ ρψξνπ ξάγαο  ηχπνπ PROFILE TEXT.WHITEκε ηνλ ιακπηήξα ηχπνπ 
2X21/39W S DOWN + PC  & FQ 39W/830 HO ζχκθσλα κε ηε κειέηε θσηηζκνχ δει.πξνκήζεηα, 
πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΣΡΑΚΟΙΑ ΔΝΔΝΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 490,00      
 

A.T.: 239 
 
ΑΣΗΔ 8981.17ζ.ρ  Φσηηζηηθό  εζσηεξηθνύ ρώξνπ θάζεηεο δέζκεο   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  εζσηεξηθνχ ρψξνπ θάζεηεο δέζκεο  ηχπνπ 1 U MODULE T16 κε ηνλ ιακπηήξα ηχπνπ 
1X35W-49W DOWN ζχκθσλα κε ηε κειέηε θσηηζκνχ δει.πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή 
θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΣΡΑΚΟΙΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 400,00      
 

A.T.: 240 
 
ΑΣΗΔ 8981.18ζ.ρ  Φσηηζηηθό  εζσηεξηθνύ ρώξνπ θάζεηεο δέζκεο LED   
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Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  

 
      Φσηηζηηθφ  εζσηεξηθνχ ρψξνπ θάζεηεο δέζκεο LED   ηχπνπ Occhio verticale LED 20 chromeκε ηνλ 
ιακπηήξα  ζχκθσλα κε ηε κειέηε θσηηζκνχ δει.πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη 
παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 195,00      
 

A.T.: 241 
 
ΑΣΗΔ 8981.19s.x  Φσηηζηηθό  εζσηεξηθνύ ρώξνπ  LED   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  εζσηεξηθνχ ρψξνπ  LED   ηχπνπ Sento D LED chrome  18W LED 3000K κε ηνλ ιακπηήξα  
ζχκθσλα κε ηε κειέηε θσηηζκνχ δει.πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε 
ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΑΚΟΙΑ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 570,00      
 

A.T.: 242 
 
ΑΣΗΔ 8981.20ζ.ρ  Φσηηζηηθό  εζσηεξηθνύ ρώξνπ  LED color   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  εζσηεξηθνχ ρψξνπ  LED color  ηχπνπ high color 13W LED Driver κε ηνλ ιακπηήξα  
πξνκήζεηα, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θσηηζκνχ δει.πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε 
ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 150,00      
 

A.T.: 243 
 
ΑΣΗΔ 8981.21ζ.ρ  Φσηηζηηθό  εζσηεξηθνύ ρσξνπ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  εζσηεξηθνχ ρψξνπ    ηχπνπ SPACE BOX κε ηνλ ιακπηήξα  ζχκθσλα κε ηε κειέηε 
θσηηζκνχ δει.πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 105,00      
 

A.T.: 244 
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ΑΣΗΔ 8981.22ζ.ρ  Φσηηζηηθό  εζσηεξηθνύ ρσξνπ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  εζσηεξηθνχ ρψξνπ    ηχπνπ TAQUAD MOVING κε ηνλ ιακπηήξα ηχπνπ M/S 12V/60WVI 
ζχκθσλα κε ηε κειέηε θσηηζκνχ δει.πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε 
ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 105,00      
 

A.T.: 245 
 
ΑΣΗΔ 8981.23ζ.ρ  Φσηηζηηθό  εζσηεξηθνύ ρώξνπ δεζκεο   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  εζσηεξηθνχ ρψξνπ  δέζκεο (ζπφη)  ηχπνπ NOBALU LINE AQ25, κε ηνλ ιακπηήξα  ηχπνπ 
M/S 12V/60WVI , πζχκθσλα κε ηε κειέηε θσηηζκνχ δει.ξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή 
θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΣΡΙΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 103,00      
 

A.T.: 246 
 
ΑΣΗΔ 8981.24ζ.ρ  Φσηηζηηθό  εζσηεξηθνύ ρώξνπ 2ρ26W   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  εζσηεξηθνχ ρψξνπ  2ρ26 w  ηχπνπMASLIPP 2x26W, κε ηνλ ιακπηήξα  ηχπνπ G24d-3 TC-
D 26W 830I, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θσηηζκνχ δει.πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη 
παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΔΞΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 160,00      
 

A.T.: 247 
 
ΑΣΗΔ 8981.26s.x  Φσηηζηηθό  εζσηεξηθνύ ρώξνπ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  εζσηεξηθνχ ρψξνπ   ηχπνπTALEOS 250M WHITE, κε ηνλ ιακπηήξα  ηχπνπ , πξνκήζεηα, 
ζχκθσλα κε ηε κειέηε θσηηζκνχ δει.πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΠΔΝΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 350,00      
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A.T.: 248 
 
ΑΣΗΔ 8981.27.Υ  Φσηηζηηθό  εζσηεξηθνύ ρώξνπ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  εζσηεξηθνχ ρψξνπ    ηχπνπ TALINCAS 2 MOBY κε ηνλ ιακπηήξα  πξνκήζεηα,ζχκθσλα 
κε ηε κειέηε θσηηζκνχ δει. πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΣΡΑΚΟΙΑ ΓΔΚΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 410,00      
 

A.T.: 249 
 
ΑΣΗΔ 8981.28s.x  Φσηηζηηθό  εζσηεξηθνύ ρώξνπ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  εζσηεξηθνχ ρψξνπ    ηχπνπ FRONT RING WHITE κε ηνλ ιακπηήξα ηχπνπ G53 
12V/12W/830 ζχκθσλα κε ηε κειέηε θσηηζκνχ δει.πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη 
παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΔΞΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 165,00      
 

A.T.: 250 
 
ΑΣΗΔ 8981.29S.X  Φσηηζηηθό  εζσηεξηθνύ ρώξνπ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  εζσηεξηθνχ ρψξνπ    ηχπνπ BASE JACK UNO κε ηνλ ιακπηήξα ηχπνπ GU5,3 QR-C51 
12V/35W ζχκθσλα κε ηε κειέηε θσηηζκνχ δει.πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη 
παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΣΡΑΚΟΙΑ ΠΔΝΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 450,00      
 

A.T.: 251 
 
ΑΣΗΔ 8981.30S.X  Φσηηζηηθό  εζσηεξηθνύ ρώξνπ LED   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  εζσηεξηθνχ ρψξνπ    ηχπνπ TAGEENA LED TEXT.WHITE BLUE κε ηνλ ιακπηήξα  
ζχκθσλα κε ηε κειέηε θσηηζκνχ δει.πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε 
ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΙΑΚΟΙΑ ΔΙΚΟΙ     
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 (Αξηζκεηηθώο): 220,00      
 

A.T.: 252  
 
ΑΣΗΔ 8981.31s.x  Φσηηζηηθό  εζσηεξηθνύ ρώξνπ LED   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  εζσηεξηθνχ ρψξνπ    LED ηχπνπ TPARETE DOPPIO LED chrome 30cm κε ηνλ ιακπηήξα  
ζχκθσλα κε ηε κειέηε θσηηζκνχ δει.πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε 
ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 375,00      
 

A.T.: 253  
 
ΑΣΗΔ 8981.32s.x  Φσηηζηηθό  εζσηεξηθνύ ρώξνπ LED   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  εζσηεξηθνχ ρψξνπ    LED ηχπνπ Sento D LED chrome lens/lens  18 w  led 3000k κε ηνλ 
ιακπηήξα  ζχκθσλα κε ηε κειέηε θσηηζκνχ δει.πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη 
παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΑΚΟΙΑ ΟΓΓΟΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 580,00      
 

A.T.: 254  
 
ΑΣΗΔ 8981.34s.x  Φσηηζηηθό  εζσηεξηθνύ ρώξνπ LED 13 w   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  εζσηεξηθνχ ρψξνπ    LED ηχπνπ high color  13 w  led   κε ηνλ ιακπηήξα ζχκθσλα κε ηε 
κειέηε θσηηζκνχ δει.πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 150,00      
 

A.T.: 255 
 
ΑΣΗΔ 8981.35s.x  Φσηηζηηθό  εζσηεξηθνύ ρώξνπ LED   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  εζσηεξηθνχ ρψξνπ    LED BOX DOPPIO led   κε ηνλ ιακπηήξα  ζχκθσλα κε ηε κειέηε 
θσηηζκνχ δει.πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
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ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΣΡΑΚΟΙΑ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 475,00      
 

A.T.: 256  
 
ΑΣΗΔ 8981.37s.x  Φσηηζηηθό  εζσηεξηθνύ ρώξνπ LED   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  εζσηεξηθνχ ρψξνπ    LED BOX DOPPIO led   κε ηνλ ιακπηήξα  ζχκθσλα κε ηε κειέηε 
θσηηζκνχ δει.πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΙΑΚΟΙΑ ΔΙΚΟΙ     
 (Αξηζκεηηθώο): 220,00      
 

A.T.: 257  
 
ΑΣΗΔ 8981.36s.x  Φσηηζηηθό  εζσηεξηθνύ ρώξνπ ξάγαο 2,00 m   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  εζσηεξηθνχ ρψξνπ  ξάγαο  ηχπνπ TRACK L=2,00m WHITE, κε ηνλ ιακπηήξα  , ζχκθσλα 
κε ηε κειέηε θσηηζκνχ δει.πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΙΑΚΟΙΑ ΣΡΙΑΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 230,00      
 

A.T.: 258 
 
ΑΣΗΔ 8981.38s.x  Φσηηζηηθό  εζσηεξηθνύ ρώξνπ spot   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  εζσηεξηθνχ ρψξνπ spot  ηχπνπ X-WAY SPOT κε ηνλ ιακπηήξα E27/ES 75W 230V 
ζχκθσλα κε ηε κειέηε θσηηζκνχ δει.πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε 
ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΔΞΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 165,00      
 

A.T.: 259 
 
ΑΣΗΔ 8981.39s.x  Φσηηζηηθό  εζσηεξηθνύ ρώξνπ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  εζσηεξηθνχ ρψξνπ  ηχπνπ TACLICK SQUARE S.S. IP20 κε ηνλ ιακπηήξα M/S 
12V/60WVI ζχκθσλα κε ηε κειέηε θσηηζκνχ δει.πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη 
παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
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ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 155,00      
 

A.T.: 260 
 
ΑΣΗΔ 8981.40s.x  Φσηηζηηθό  εζσηεξηθνύ ρώξνπ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  εζσηεξηθνχ ρψξνπ  ηχπνπ TATOMMY 1 GREY  κε ηνλ ιακπηήξα G53 12V/12W/830 
ζχκθσλα κε ηε κειέηε θσηηζκνχ δει.πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε 
ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΠΔΝΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 355,00      
 

A.T.: 261 
 
ΑΣΗΔ 8981.41s.x  Φσηηζηηθό  εζσηεξηθνύ ρώξνπ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  εζσηεξηθνχ ρψξνπ  ηχπνπ TACEDRUS WHITE TURNABLE  κε ηνλ ιακπηήξα GU5,3 QR-
C51 
12V/35W ζχκθσλα κε ηε κειέηε θσηηζκνχ δει.πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη 
παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΔΝΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 90,00      
 

A.T.: 262 
 
ΑΣΗΔ 8981.42S.X  Φσηηζηηθό  εζσηεξηθνύ ρώξνπ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  εζσηεξηθνχ ρψξνπ  ηχπνπ TATOMMY 2  GREY  κε ηνλ ιακπηήξα G53 12V/12W/830 
ζχκθσλα κε ηε κειέηε θσηηζκνχ δειπξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε 
ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΣΡΑΚΟΙΑ ΣΡΙΑΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 430,00      
 

A.T.: 263 
 
ΑΣΗΔ 8981.43S.X  Φσηηζηηθό  εζσηεξηθνύ ρώξνπ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
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      Φσηηζηηθφ  εζσηεξηθνχ ρψξνπ  ηχπνπ MAWALLY UP*APPL.MH1X35W  G12 IP66 κε ηνλ ιακπηήξα 
RX7S 70W WDL  χκθσλα κε ηε κειέηε θσηηζκνχ δει.πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη 
παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΠΣΑΚΟΙΑ ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 745,00      
 

A.T.: 264 
 
ΑΣΗΔ 8981.45S.X  Φσηηζηηθό  εζσηεξηθνύ ρώξνπ ξάγαο   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  εζσηεξηθνχ ρψξνπ ξάγαο  ηχπνπ TEXTURED WHITE κε ηνλ ιακπηήξα ηχπνπ 21X35W-
49W DOWN SCREW+ PC ζχκθσλα κε ηε κειέηε θσηηζκνχ δειπξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, 
δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΑΚΟΙΑ ΠΔΝΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 550,00      
 

A.T.: 265 
 
ΑΣΗΔ 8981.47.Υ  Φσηηζηηθό  εζσηεξηθνύ ρώξνπ 2X21W   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  εζσηεξηθνχ ρψξνπ  ηχπνπ 2X21W-39W S DOWN + PC O SLS κε ηνλ ιακπηήξα ζχκθσλα 
κε ηε κειέηε θσηηζκνχ δει.πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΣΡΑΚΟΙΑ ΔΝΔΝΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 490,00      
 

A.T.: 266 
 
ΑΣΗΔ 8981.51S.X  Φσηηζηηθό  εζσηεξηθνύ ρώξνπ LED   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  εζσηεξηθνχ ρψξνπ    SOFFITO DUE LED 60cm   κε ηνλ ιακπηήξα  πξνκήζεηα, ζχκθσλα 
κε ηε κειέηε θσηηζκνχ δει.πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΑΚΟΙΑ ΠΔΝΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 550,00      
 

A.T.: 267 
 
ΑΣΗΔ 8981.52S.X  Φσηηζηηθό  εζσηεξηθνύ ρώξνπ LED   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
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      Φσηηζηηθφ  εζσηεξηθνχ ρψξνπ    TAFRANKLIN FROSTED WHITE TEXTURE  κε ηνλ ιακπηήξα  
ζχκθσλα κε ηε κειέηε θσηηζκνχ δει.πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε 
ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 375,00      
 

A.T.: 268 
 
ΑΣΗΔ 8981.54 Υ Φσηηζηηθό  εζσηεξηθνύ ρώξνπ 2X21X-39 W   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  εζσηεξηθνχ ρψξνπ  ηχπνπ MODULE 2X21-39W κε ηνλ ιακπηήξα FQ 39W/830 HO 
ζχκθσλα κε ηε κειέηε θσηηζκνχ δει. πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε 
ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 315,00      
 

A.T.: 269 
 
ΑΣΗΔ 8981.55S.X  Φσηηζηηθό  εζσηεξηθνύ ρώξνπ 1X35W-49W   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  εζσηεξηθνχ ρψξνπ  ηχπνπ 1X35W-49W DOWN SCREW+ PCκε ηνλ ιακπηήξα FQ 
49W/830 HO ζχκθσλα κε ηε κειέηε θσηηζκνχ δειπξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη 
παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΓΔΚΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 310,00      
 

A.T.: 270 
 
ΑΣΗΔ 8981.57S.X  Φσηηζηηθό  εζσηεξηθνύ ρώξνπ 2X35W-49W   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  εζσηεξηθνχ ρψξνπ  ηχπνπ 2X35W-49W DOWN + PCκε ηνλ ιακπηήξα FQ 49W/830 HO 
ζχκθσλα κε ηε κειέηε θσηηζκνχ δει.πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε 
ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΠΔΝΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 355,00      
 

A.T.: 271 
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ΑΣΗΔ 8981.58S.X  Φσηηζηηθό  εζσηεξηθνύ ρώξνπ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  εζσηεξηθνχ ρψξνπ  ηχπνπ NILINE C SUS.1300mmκε ηνλ ιακπηήξα ζχκθσλα κε ηε 
κειέηε θσηηζκνχ δει. πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΥΙΛΙΑ ΓΙΑΚΟΙΑ ΠΔΝΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 1250,00      
 

A.T.: 272 
 
ΑΣΗΔ 8981.60S.X  Φσηηζηηθό  εζσηεξηθνύ ρώξνπ PL   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ  εζσηεξηθνχ ρψξνπ  ηχπνπ LOTUS WHITE PL κε ηνλ ιακπηήξα  G24d-2 TC-D 18W 
830 ζχκθσλα κε ηε κειέηε θσηηζκνχ δει.πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη παξάδνζε 
ζε ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 95,00      
 
 

1.2 ΑΘΔΝΗ ΡΔΤΜΑΣΑ 

A.T.: 273 
 
ΑΣΗΔ 8774sx  Καιώδην ζπλαγεξκνύ  6ρ0,22 νξαηό ή εληνηρηζκέλν Καιώδην 

ζπλαγεξκνύ  6ρ0,22 νξαηό ή εληνηρηζκέλν  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 47  100,00%  
 
      ΚΚαιψδην ζπλαγεξκνχ  6ρ0,22 νξαηφ ή εληνηρηζκέλν δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη 
κηθξνυιηθψλ (θνιιάξα, θνριίεο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά, 
εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο θαισδίσλ θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη 
νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηηξίνπ, ηνπνζέηεζε δηακφξθσζε θαη ζχλδεζε ησλ άθξσλ ηνπ (ζηα 
θπηία θαη ηα εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε παξαδνηέν ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία    
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 3,50      
 

A.T.: 274 
 
ΑΣΗΔ 9600Υ  Μαγλεηηθή επαθή   
 
      Μαγλεηηθή επαθή  ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζηήξημεο θαη ζχλδεζεο, 
πιήξσο εγθαηεζηεκέλε θαη έηνηκε γηα ιεηηνπξγία.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ  ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 10,50      
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A.T.: 275 
 
ΑΣΗΔ 9601.1Υ  Μνλάδα θαηαγξαθήο θαη δηαρείξηζεο 20 θακεξώλ (ΙΡ) θιεηζηνύ 

θπθιώκαηνο ηειεόξαζεο  θαη 3 θαηαγξαθηθώλ κνλάδσλ (NVR)   
 
      Μνλάδα θαηαγξαθήο θαη δηαρείξηζεο 20 θακεξψλ (ΙΡ) θιεηζηνχ θπθιψκαηνο ηειεφξαζεο  θαη 3 
θαηαγξαθηθψλ κνλάδσλ (NVR) Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε ζπλερήο νπηηθή επηηήξεζε βαζηθψλ ρψξσλ ηνπ 
ρψξνπ θαζ’ φιν ην 24σξν, πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο «Κιεηζηνχ 
Κπθιψκαηνο Σειεφξαζεο - CCTV». Σν ζχζηεκα ζα είλαη βαζηζκέλν ζε δίθηπν (ηχπνπ IP) θαη ζα 
ζπγθξνηείηαη απφ θαηάιιεινπο εηθνλνιήπηεο (θάκεξεο), νη νπνίνη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θαηάιιεια 
επηιεγκέλα ζεκεία, φπσο θαίλεηαη ζηα ζπλεκκέλα ζρέδηα.  
Σν θιεηζηφ θχθισκα ηειεφξαζεο πεξηιακβάλεη ζηαζεξέο έγρξσκεο ςεθηαθέο θάκεξεο, εζσηεξηθνχ 
ρψξνπ, αλάινγα κε ηελ ζέζε πνπ δείρλεηαη ζηα ζρέδηα θαη πνπ ζα παξαθνινπζνχλ πιήξσο, ηνπ 
παξαθάησ ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ: 
1. Σν γθηζέ 
2. Σν θαηάζηεκα 
3. Σν εξγαζηήξην θεξθπξαίσλ θαιιηηερλψλ 
4. Σνπο ρψξνπο έθζεζεο 
5. Σνλ ζπλεδξηαθφ ρψξν 
6. Σηο αίζνπζεο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ 
7. Όια ηα θιηκαθνζηάζηα θαη ηνπο δηαδξφκνπο θίλεζεο 
Οη θάκεξεο είλαη δηθηπαθέο (IP) θαη ζα ζπλδεζνχλ ζην δίθηπν ππνινγηζηψλ (DATA) κέζσ θαισδίνπ UTP 
CAT 6 θαη επηπιένλ ζε θάζε φξνθν ζα ηνπνζεηεζεί έλα δηθηπαθφ θαηαγξαθηθφ (NVR). Δπίζεο ζα 
εγθαηαζηαζεί εηδηθφ ινγηζκηθφ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ησλ θακεξψλ ζηνλ Τ/Η ηνπ γθηζέ 
θαη ζηνλ Η/Τ ηνπ γξαθείνπ ηνπ δηεπζπληή. 
Οη θάκεξεο ζα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: 
Φαθφο 1/4”, αηζζεηήξα 1.3 Megapixel CMOS κε δπλαηφηεηα εγγξαθήο βίληεν 1280 x 1024 pixel 
10x Zoom 
Ήρνο 2 δξφκσλ 
Ηιεθηξηθή ηξνθνδνζία κέζσ Ethernet 
Λήςε λπθηφο 
Αηζζεηήξα θίλεζεο  
  ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζηήξημεο θαη ζχλδεζεο, πιήξσο 
εγθαηεζηεκέλε θαη έηνηκε γηα ιεηηνπξγία.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΙ ΥΙΛΙΑΓΔ ΠΔΝΣΑΚΟΙΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 6500,00      
 

A.T.: 276  
 
ΑΣΗΔ Ν9500.1  Πξίδα ηειεθώλνπ 4 επαθώλ Rj11   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 61  100,00%  
 
      Πξίδα ηειεθψλνπ 4 επαθψλ Rj11, xσλεπηή κε ην θνπηί, δει. πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε, κηθξνυιηθά, 
εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε γηα παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγεία.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΟΚΣΧ  ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 8,50      
 

A.T.: 277 
 
ΑΣΗΔ Ν9500.3  Πξίδα VOICE/DATA ηύπνπ Rj45/CAT5, νθηώ επαθώλ   
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Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 49  100,00%  

 
      Πξίδα VOICE/DATA ηχπνπ Rj45/CAT5, νθηψ επαθψλ, δει. πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε, κηθξνυιηθά, 
εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε γηα παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγεία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΓΔΚΑ  ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 11,50      
 

A.T.: 278  
 
ΑΣΗΔ Ν9502.1  Σειεθσληθό θέληξν 10/30   
 
      Σειεθσληθφ θέληξν 10/30 πιήξσο ειεθηξνληθφ, απνηεινχκελν απν ην θπξίσο ηειεθσληθφ θέληξν, ηελ 
κεηαιιαθηηθή ηξάπεδα, ην εξκάξην ηνπνζέηεζεο ησλ δηαθφξσλ ζπζθεπψλ, θαη θαιψδην φπσο αλαιηηηθά 
πεξηγξάθεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο, κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, πιήξσο 
εγθαηεζηεκέλν θαη έηνηκν πξνο ιεηηνπξγία.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΣΡΑΚΟΙΑ ΠΔΝΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 450,00      
 

A.T.: 279 
 
ΑΣΗΔ 8768.1sx  Σειεθσληθό θαιώδην UTP 100, CATEG. 6, 6 δεπγώλ  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 48  100,00%  
 
      Σειεθσληθφ θαιψδην UTP 100, CATEG. 6, δειαδή πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη 
κηθξνπιηθψλ επη ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο γηα πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.    
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΓΤΟ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 3,92      
 

A.T.: 280 
 
ΑΣΗΔ 8796.2sx  Καιώδην  (RJ-11) ηειεθσληθό   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 48  100,00%  
 
      Καιψδην ( RJ-11) ηειεθσληθφ  δειαδή πξνκήζεηα πξνζθφκηζε θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο θαη 
ζπλδεζκνινγίαο κεηά ησλ απαξαηηεηψλ δνθηκψλ γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία.    
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΙΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 3,00      
 

A.T.: 281  
 
ΑΣΗΔ 8796.5sx  Router κε 12 ζύξεο   
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Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 48  100,00%  
 
      Router κε 12 ζχξεο  λα  ππνζηεξίδεη ADSL, ADSL2 θαη ADSL2+ PSTN. Δπίζεο λα παξέρεη εχθνιε 
δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπ δηθηχνπ κέζσ QoS (Quality of service) θαζψο θαη ησλ ξπζκίζεσλ ηεο 
ζπζθεπήο  
Θχξεο: 12 x 10/100M RJ45. 1 x RJ11. 
Ρπζκφο επηθνηλσλίαο: Downstream έσο 24Mbps. Upstream έσο 3.5Mbps. 
χλδεζε PPP:PPP over ATM(PPOA). PPP over Ethernet(PPPE). 
Αζθάιεηα: Stateful Packet Inspection (SPI), NAT, Packet Filter. 
Γηαρείξηζε: Μέζσ web interface, TELNET, Console. 
Δλδείμεηο LED: Σξνθνδνζίαο, ADSL, ACT, LAN 1-4. 
δειαδή πξνκήζεηα πξνζθφκηζε θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο θαη ζπλδεζκνινγίαο κεηά ησλ 
απαξαηηεηψλ δνθηκψλ γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία.    
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΔΙΚΟΙ     
 (Αξηζκεηηθώο): 120,00      
 

A.T.: 282  
 
ΑΣΗΔ 8995.6ζρ  Switch (δηαθιαδσηήο) 10 ζεζεσλ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 48  100,00%  
 
      Switch (δηαθιαδσηήο)   λΠξφηππα: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX. 
Σνπνινγία: Star. 
Πξσηφθνιια: CSMA/CD. 
Ρπζκφο κεηάδνζεο: Ethernet: 10Mbps (Half Duplex), 20Mbps (Full Duplex). Fast Ethernet: 100Mbps (Half 
Duplex), 200Mbps (Full Duplex). 
Θχξεο: 10x 10/100Mbps Auto-Negotiation. 
Δλδείμεηο LED: Power, Link/Act. 
Μέζνδνο κεηαθνξάο: Store-and-Forward. 
MAC Address: Απηφκαηε εθκάζεζε, απηφκαηε αλαλέσζε. 
Frame Filtering θαη Forward Rate: 10Mbps: 14880pps, 100Mbps: 148800pps. 
Σξνθνδνζία: 12V~ 50-60Hz, 0.35A. 
Πξνδηαγξαθέο: FCC, CE. 
Γηαζηάζεηο: (W x D x H) 140 x 85 x 30mm. 
Θεξκνθξαζία: Λεηηνπξγίαο: 0 C~40C. Απνζήθεπζεο: -40 C~70C. 
Τγξαζία: Λεηηνπξγίαο: 10%~90% non-condensing. Απνζήθεπζεο: 5%~95% non-condensing. 
δειαδή πξνκήζεηα πξνζθφκηζε θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο θαη ζπλδεζκνινγίαο κεηά ησλ 
απαξαηηεηψλ δνθηκψλ γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία.    
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 45,00      
 

A.T.: 283 
 
ΑΣΗΔ 8995.2sx  Switch (δηαθιαδσηήο) 4 ζεζεσλ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 48  100,00%  
 
Switch (δηαθιαδσηήο)   λΠξφηππα: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX. 
Σνπνινγία: Star. 
Πξσηφθνιια: CSMA/CD. 
Ρπζκφο κεηάδνζεο: Ethernet: 10Mbps (Half Duplex), 20Mbps (Full Duplex). Fast Ethernet: 100Mbps (Half 
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Duplex), 200Mbps (Full Duplex). 
Θχξεο: 4 x 10/100Mbps Auto-Negotiation. 
Δλδείμεηο LED: Power, Link/Act. 
Μέζνδνο κεηαθνξάο: Store-and-Forward. 
MAC Address: Απηφκαηε εθκάζεζε, απηφκαηε αλαλέσζε. 
Frame Filtering θαη Forward Rate: 10Mbps: 14880pps, 100Mbps: 148800pps. 
Σξνθνδνζία: 12V~ 50-60Hz, 0.35A. 
Πξνδηαγξαθέο: FCC, CE. 
Γηαζηάζεηο: (W x D x H) 140 x 85 x 30mm. 
Θεξκνθξαζία: Λεηηνπξγίαο: 0 C~40C. Απνζήθεπζεο: -40 C~70C. 
Τγξαζία: Λεηηνπξγίαο: 10%~90% non-condensing. Απνζήθεπζεο: 5%~95% non-condensing. 
δειαδή πξνκήζεηα πξνζθφκηζε θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο θαη ζπλδεζκνινγίαο κεηά ησλ 
απαξαηηεηψλ δνθηκψλ γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία.    
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΙΑΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 30,00      
 

A.T.: 284 
 
ΑΣΗΔ Ν9561.1.3  Ηρείν ςεπδνξνθήο 10WRMS/15WMAX   
 
      Ηρείν ςεπδνξνθήο 10WRMS/15WMAX, κεηα ησλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ ζχλδεζεο θαη ζηήξημεο θαη 
δνθηκέο, πιήξσο εγθαηεζηεκέλν θαη έηνηκν πξνο ιεηηνπξγία.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΙΚΟΙ     
 (Αξηζκεηηθώο): 20,00      
 

A.T.: 285 
 
ΑΣΗΔ 8774N  Καιώδην ηύπνπ OFC ερείσλ 2ρ2,5 νξαηό ή εληνηρηζκέλν Καιώδην 

ηύπνπ OFC ερείσλ 2ρ2,5  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 47  100,00%  
 
      Καιψδην ηχπνπ OFC  ερείσλ 2ρ2,5  νξαηφ ή εληνηρηζκέλν δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη 
κηθξνυιηθψλ (θνιιάξα, θνριίεο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά, 
εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο θαισδίσλ θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη 
νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηηξίνπ, ηνπνζέηεζε δηακφξθσζε θαη ζχλδεζε ησλ άθξσλ ηνπ (ζηα 
θπηία θαη ηα εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε παξαδνηέν ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία    
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΔ  ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΠΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 5,87      
 

A.T.: 286 
 
ΑΣΗΔ 8774.1ζρ  Καιώδην   2ρ0,75 νξαηό ή εληνηρηζκέλν   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 47  100,00%  
 
      ΚΚαιψδην  2ρ0,75 νξαηφ ή εληνηρηζκέλν δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ 
(θνιιάξα, θνριίεο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά, εηδηθά 
ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο θαισδίσλ θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη νπψλ ζε 
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νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηηξίνπ, ηνπνζέηεζε δηακφξθσζε θαη ζχλδεζε ησλ άθξσλ ηνπ (ζηα θπηία θαη ηα 
εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε παξαδνηέν ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία    
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΓΔΚΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 3,10      
 

A.T.: 287 
 
ΑΣΗΔ Ν9601.5  Oκναμσληθό θαιώδην 75 Χ   
 
      Oκναμσληθφ θαιψδην 75 Χ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, ηνπνζεηνχκελν εληφο ζσιήλα, ή ζxάξαο 
θαισδίσλ, δει. πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ, θαη επηηφπνπ εξγαζία ηνπνζέηεζεο, 
ζχλδεζεο θαη δνθηκψλ, πξνο πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.    
( 1 κκ )  Μέηξν Μήθνπο  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΔ  ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΓΤΟ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 5,32      
 

A.T.: 288 
 
ΑΣΗΔ Ν9730.1  Κεξαία Σ.V. VΗF θαη UΗF   
 
      Κεξαία Σ.V. VΗF θαη UΗF 75 Χ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Πξνδηαγξαθέο, θαηάιιειε γηα ιεηηνπξγία 
θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ηειεφξαζεο, πεξηιακβαλφκελσλ θαη ηνπ ηζηνχ χςνπο 3.0 m πεξίπνπ θαη ησλ 
αλαγθαίσλ γηα ηελ αζθαιή ζηεξέσζε θαη ζηήξημε απηήο επη ηνπ δψκαηνο ηνπ θηηξίνπ, αληηξίδσλ θιπ. δει. 
πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη κηθξνυιηθά θαη εξγαζία εγθαηάζηαζεο αζθαινχο ζηεξέσζεο, 
ξχζκηζεο θαη ζέζεο ζε θαλνληθή θαη πιήξε ιεηηνπξγία.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΙΑΚΟΙΑ ΠΔΝΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 250,00      
 

A.T.: 289 
 
ΑΣΗΔ Ν9730.2  Δληζxπηήο ζήκαηνο θεξαίαο Σ.V.   
 
      Δληζxπηήο ζήκαηνο θεξαίαο Σ.V. πιήξεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Πξνδηαγξαθέο, δειαδή πξνκήζεηα, 
πξνζθφκηζε, πιηθά θαη εξγαζία εγθαηάζηαζεο.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 150,00      
 

A.T.: 290 
 
ΑΣΗΔ 9601.5ζρ  Oκναμσληθό θαιώδην γηα δνξπθνξηθή ιήςε   
 
      Oκναμσληθφ θαιψδην γηα δνξπθνξηθή ιήςε ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, ηνπνζεηνχκελν εληφο 
ζσιήλα, ή ζxάξαο θαισδίσλ, δει. πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ, θαη επηηφπνπ 
εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο θαη δνθηκψλ, πξνο πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.    
( 1 κκ )  Μέηξν Μήθνπο  
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ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 14,00      
 

A.T.: 291 
 
ΑΣΗΔ 9661.1ζρ  Κακπίλα κεηάθξαζεο   
 
      Κακπίλα Μεηάθξαζεο: Οη Κακπίλεο Μεηαθξαζηψλ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα ISO standards (ISO 4043-
1998).. Πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλεο κε ηξαπέδη 60εθ πνπ λα θαιχπηεη φιν ην πιάηνο ηεο Κακπίλαο. 
Πξέπεη λα ππάξρεη εμαεξηζκφο ζηελ Κακπίλα ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη αζφξπβνο θαη λα έρεη απφδνζε 
ηνπιάρηζηνλ 100m2 αλά ψξα. Απαξαίηεηνο θσηηζκφο κε δπν θσηηζηηθά ηα νπνία λα κελ δεζηαίλνληαη θαη 
λα πξνθαινχλ δπζθνξία ζηνπο κεηαθξαζηέο. Ο εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεηαζηεί ζηηο θακπίλεο είλαη 
θνλζφια, αθνπζηηθά θαη κηθξφθσλα γηα δπν κεηαθξαζηέο. 
Μεηαθξαζηηθφ χζηεκα:  Σερλνινγίαο Infra-Red. Ο εμνπιηζκφο ζα επηηξέπεη λα έρνπκε κέρξη θαη 32 
θαλάιηα ζηελ αίζνπζα. Σν ζήκα κεηαδίδεηαη ζηελ αίζνπζα κέζσ ησλ Radiators, νη νπνίνη εθπέκπνπλ ην 
ζήκα πξνο ηα Receivers. Ο αξηζκφο ησλ Radiators πνπ ρξεηάδνληαη είλαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο θάζε 
αίζνπζαο. 
Μηθξφθσλα θαη ερεηηθφ ζχζηεκα:  
Σα κηθξφθσλα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη εηδηθά ζπλεδξηαθά κηθξφθσλα, κε εχθνιε πξφζβαζε γηα 
άλνηγκα θαη θιείζηκν ηνπ κηθξνθψλνπ. Θα έρνπλ έλα κηθξφ ερείν πάλσ ηνπο απφ φπνπ κπνξνχλ νη 
ζπκκεηέρνληεο λα αθνχζνπλ ηνπο άιινπο πνπ κηινχλ. Θαθσηεηλή έλδεημε (δαθηχιην πνπ θσηίδεηαη) φηαλ 
θάπνην απφ απηά είλαη αλνηθηφ, γηα λα βιέπνπλ νη ππφινηπνη πνηνο κηιά αλά πάζα ζηηγκή 
 ζχκκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο επίβιεςεο ηνπ έξγνπ, πιήξσο εγθαηεζηεκέλε θαη ζπλδεδεκέλε κε ηα 
δίθηπα, κε θάζε είδνπο πιηθά ζχλδεζεο θαη εγθαηάζηαζεο.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΥΙΛΙΑΓΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 10000,00      
 

A.T.: 292 
 
ΑΣΗΔ 9220Υ  ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ BMS (BULDING MANAGEMENT SYTSTEM) ΣΤΠΟΤ ΚΝΥ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 87  100,00%  
 
      Σν ζχζηεκα ειέγρνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ην θσηηζκφ θαη ηνλ θιηκαηηζκφ ηνπ θηηξίνπ ηα νπνία ζα είλαη 
πξνζαξκνζκέλα ζηηο απαηηήζεηο θαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ. Ο έιεγρνο κπνξεί λα γίλεηαη 
θεληξηθά αιιά θαη πεξηθεξεηαθά κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο.  
Σν ζχζηεκα ειέγρνπ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζα είλαη ηχπνπ ΚΝΥ γηα ηελ κέγηζηε ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ 
ζπζηεκάησλ ηνπ θηηξίνπ.  
Σν ζχζηεκα ζα πεξηιακβάλεη ζεξκνζηάηεο γηα έιεγρν ζεξκνθξαζίαο δχν ζεκείσλ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο 
ηνπ θηεξίνπ γηα κέγηζηε νηθνλνκία. Δπηπιένλ ζα έρεη αηζζεηήξεο πγξαζίαο θαη πνηφηεηαο CO2 ζε φινπο 
ηνπο κνπζεηαθνχο ρψξνπο. Η πιεηνλφηεηα ησλ ρψξσλ ζα ειέγρεηαη απφ αηζζεηήξεο παξνπζίαο ζε 
ζπλδπαζκφ κε αηζζεηήξεο θσηεηλφηεηαο. Σα γξαθεία θαη νη αίζνπζεο ζα ειέγρνληαη είηε απφ ζπκβαηηθνχο 
δηαθφπηεο νη νπνίνη ζα επηθνηλσλνχλ κε ην θεληξηθφ ζχζηεκα  κε εηδηθνχο αηζζεηήξεο, είηε απφ έμππλνπο 
δηαθφπηεο. Πεξηιακβάλεηαη επίζεο δπλαηφηεηα ειέγρνπ ππξαζθάιεηαο θαη ζπλαγεξκνχ θαζψο θαη 
δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ. πεξηιακβάλνληαη ηα  θαισδηα γηα ηελ ζχλδεζε νη  ζπζθεπεο BUS 
θαη ν πξνγξακκαηηζκφο  κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξίμεσο, δειαδή πξνκήζεηα, 
θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ αλεγκέλεο ζε εξγαζία θαζψο θαη ε εξγαζία 
εγθαηαζηάζεσο θαη δνθηκψλ παξαδνηέν ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΓΔΚΑ ΥΙΛΙΑΓΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 110000,00      
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1.3 ΠΤΡΟΒΔΗ - ΠΤΡΑΦΑΛΔΙΑ 

A.T.: 293 
 
ΑΣΗΔ Ν8204.30.2  ηαζκόο Δηδηθώλ Ππξνζβεζηηθώλ Δξγαιείσλ θαη Μέζσλ (ΔΠΔΜ) 

ηύπνπ Β  επίηνηρνο ή ρσλεπηόο, πιήξεο.   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 20  100,00%  
 
      ηαζκφο Δηδηθψλ Ππξνζβεζηηθψλ Δξγαιείσλ θαη Μέζσλ (ΔΠΔΜ) ηχπνπ Β, επίηνηρνο ή ρσλεπηφο, 
πιήξεο, δειαδή κε κεηαιιηθφ εξκάξην,  πνπ πεξηιακβάλεη α) έλα ινζηφ δηάξξεμεο β) έλα πέιεθπ κεγάιν, 
γ) έλα θηπάξη δ) κηα αμίλα ε) έλα ζθεξπάλη ζη) κηα αληηππξηθή θνπβέξηα δηάζσζεο δ) δχν ειεθηξηθνχο 
θαλνχο ρεηξφο ε) κία αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή νμπγφλνπ ζ) δχν πξνζηαηεπηηθά θξάλε η) δχν αηνκηθέο     
πξνζσπίδεο κε θίιηξν  δει. πξνκήζεηα,πξνζθφκηζε θαη νια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ κε ηελ 
εξγαζία ζπλαξκνινγήζεσο,βαθήο κε εξπζξφ ρξψκα,ηνπνζεηήζεσο,ζπλδέζεσο,ζηεξεψζεσο θαη 
παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΟΓΓΟΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 380,00      
 

A.T.: 294 
 
ΑΣΗΔ Ν8202.3  Ππξνζβεζηήξαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξθα, θνξεηόο Γνκώζεσο 12 kg  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 19  100,00%  
 
      Ππξνζβεζηήξαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξθα, θνξεηφο πιήξεο κε ην αληίζηνηρν ζηήξηγκα αλαξηήζεψο ηνπ 
ζηνλ ηνίρν πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο, δειάδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ζηήξημε     
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 45,00      
 

A.T.: 295 
 
ΑΣΗΔ Ν8201.2.1  Ππξνζβεζηήξαο θόλεσο ηύπνπ Ρα, ηξνρήιαηνο Γνκώζεσο 25 kg  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 19  100,00%  
 
      Ππξνζβεζηήξαο θφλεσο ηχπνπ Ρα, ηξνρήιαηνο πιήξεο δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε θαη 
ηνπνζέηεζε     
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΙΑΚΟΙΑ ΠΔΝΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 250,00      
 

A.T.: 296 
 
ΑΣΗΔ 8201.1.3  Ππξνζβεζηήξαο θόλεσο ηύπνπ Ρα, θνξεηόο Γνκώζεσο 12 kg  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 19  100,00%  
 
      Ππξνζβεζηήξαο θφλεσο ηχπνπ Ρα, θνξεηφο πιήξεο κε ην αληίζηνηρν ζηήξηγκα αλαξηήζεψο ηνπ ζηνλ 
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ηνίρν πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο, δειάδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ζηήξημε  Γνκψζεσο 12 kg  
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΗΝΣΑ ΟΚΣΧ  ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑ ΟΚΣΧ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 58,88      
 

A.T.: 297 
 
ΑΣΗΔ 8202.2 Υ Ππξνζβεζηήξαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξθα, θνξεηόο Γνκώζεσο 6 kg  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 19  100,00%  
 
      Ππξνζβεζηήξαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξθα, θνξεηφο πιήξεο κε ην αληίζηνηρν ζηήξηγκα αλαξηήζεψο ηνπ 
ζηνλ ηνίρν πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο, δειάδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ζηήξημε  Γνκψζεσο 6 kg  
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΗΝΣΑ ΔΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΔΞΗΝΣΑ ΟΚΣΧ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 69,68      
 

A.T.: 298 
 
ΑΣΗΔ 8201.2.1  Ππξνζβεζηήξαο θόλεσο ηύπνπ Ρα, ηξνρήιαηνο Γνκώζεσο 50 kg  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 19  100,00%  
 
      Ππξνζβεζηήξαο θφλεσο ηχπνπ Ρα, ηξνρήιαηνο πιήξεο δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε θαη 
ηνπνζέηεζε  Γνκψζεσο 50 kg  
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΔΞΗΝΣΑ ΔΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΓΔΚΑ ΔΠΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 169,17      
 

A.T.: 299 
 
ΑΣΗΔ Ν8202.1.3  Ππξνζβεζηήξαο θόλεσο ηύπνπ Ρα,απηόκαηνο,κε θεθαιή sprinkler 

γνκώζεσο 12 kg  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 19  100,00%  
 
      Ππξνζβεζηήξαο θφλεσο ηχπνπ Ρα,απηφκαηνο,κε θεθαιή sprinkler πιήξεο κε ην αληίζηνηρν ζηήξηγκα 
αλαξηήζεσο ηνπ απν ηελ νξνθή πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ζηήξημε.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 65,00      
 

A.T.: 300  
 
ΑΣΗΔ 8202.1.3ζρ  Ππξνζβεζηήξαο θόλεσο ηύπνπ Ρα,απηόκαηνο,κε θεθαιή sprinkler 

γνκώζεσο 6 kg  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 19  100,00%  
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      Ππξνζβεζηήξαο θφλεσο ηχπνπ Ρα,απηφκαηνο,κε θεθαιή sprinkler πιήξεο κε ην αληίζηνηρν ζηήξηγκα 
αλαξηήζεσο ηνπ απν ηελ νξνθή πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ζηήξημε.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 60,00      
 

A.T.: 301 
 
ΑΣΗΔ 8201.1.2  Ππξνζβεζηήξαο θόλεσο ηύπνπ Ρα, θνξεηόο Γνκώζεσο 6 kg  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 19  100,00%  
 
      Ππξνζβεζηήξαο θφλεσο ηχπνπ Ρα, θνξεηφο πιήξεο κε ην αληίζηνηρν ζηήξηγκα αλαξηήζεψο ηνπ ζηνλ 
ηνίρν πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο, δειάδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ζηήξημε  Γνκψζεσο 6 kg  
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΙΑΝΣΑ ΔΠΣΑ  ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΟΚΣΧ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 37,78      
 

A.T.: 302 
 
ΑΣΗΔ Ν8203.1.3  Ππξνζβεζηήξαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθνο,απηόκαηνο,κε θεθαιή 

sprinkler Ππξνζβεζηήξαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθνο,απηόκαηνο,κε 
θεθαιή sprinkler γνκώζεσο 12 kg  

 
      Ππξνζβεζηήξαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθνο,απηφκαηνο,κε θεθαιή sprinkler, πιήξεο  κε  ην αληίζηνηρν 
ζηήξηγκα αλαξηήζεσο ηνπ απν ηελ νξνθή πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη 
ζηήξημε.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΔΝΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 90,00      
 

A.T.: 303 
 
ΑΣΗΔ 8201.1.2ζρ  Ππξνζβεζηήξαο ηύπνπ  AFFF(ΑΦΡΟΤ), θνξεηόο γνκώζεσο 10 kg  
 
      Ππξνζβεζηήξαο ηχπνπ AFFF(Αθξνχ)I,θνξεηφο πιήξεο κε ην αληίζηνηρν ζηήξηγκα αλαξηήζεψο ηνπ 
ζηνλ ηνίρν πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο, δειάδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ζηήξημε    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 60,00      
 

A.T.: 304 
 
ΑΣΗΔ 8203.1.3ζρ  Ππξνζβεζηήξαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθνο,απηόκαηνο,κε θεθαιή 

sprinkler Ππξνζβεζηήξαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθνο,απηόκαηνο,κε 
θεθαιή sprinkler γνκώζεσο 6 kg  

 
      Ππξνζβεζηήξαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθνο,απηφκαηνο,κε θεθαιή sprinkler, πιήξεο  κε  ην αληίζηνηρν 
ζηήξηγκα αλαξηήζεσο ηνπ απν ηελ νξνθή πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη 
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ζηήξημε.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΟΓΓΟΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 80,00      
 

A.T.: 305 
 
ΑΣΗΔ 8206 Υ Αληηππξηηηθή θνπβέξηα από άθαπζην έξην   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 20  100,00%  
 
      Αληηππξηηηθή θνπβέξηα απφ άθαπζην έξην κέζα ζε επίηνηρν κεηαιιηθφ εξκάξην κε ηα απαξαίηεηα 
αληηππξηηηθά ζρνηλία γηά ηελ ηαρεία ρξήζε ηεο, δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ κε ηελ εξγαζία 
ζηεξεψζεσο θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΙΚΟΙ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 25,00      
 

A.T.: 306 
 
ΑΣΗΔ 8204.1  Ππξνζβεζηηθή θσιεά επίηνηρε ή ρσλεπηή Με έλα ππξνζβεζηηθό 

θξνπλό  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 20  100,00%  
 
      Ππξνζβεζηηθή θσιεά επίηνηρε ή ρσλεπηή ελφο απινχ κε θαλλάβηλν ζσιήλα 20 m θαη κε ή ρσξίο ζέζε 
θνξεηνχ ππξνζβεζηήξα, πιήξεο δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ κε ηελ εξγαζία 
ζπλαξκνινγήζεσο, βαθήο κε εξπζξφ ρξψκα, ζπλδέζεσο, ζηεξεψζεσο θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο  Με 
έλα ππξνζβεζηηθφ θξνπλφ  
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΑΚΟΙΑ ΔΝΓΔΚΑ  ΚΑΙ ΓΔΚΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 511,10      
 

A.T.: 307 
 
ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 62.60.3  ηδεξά θνπθώκαηα θνηλά - Γθαξαδόπνξηεο. Θύξεο κεηαιιηθέο 

ππξαζθαιείαο, αλνηγόκελεο, κνλόθπιιεο. Θύξεο ππξαζθαιείαο, 
κνλόθπιιεο, αλνηγόκελεο, ρσξίο θεγγίηε, θιάζεο ππξαληίζηαζεο 90 
min  

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 6236  100,00%  

 
      ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ εξγαζηψλ ζηζεξψλ θνπθσκάησλ ηνπ παξφληνο εδαθίνπ 62 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ 
πεξηιακβάλνληαη γεληθψο ηα αθφινπζα: 
 
- φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο (ηαπ, ζπλδεηήξεο επέθηαζεο, θνριίεο θιπ), ζηεξέσζεο (ρεκηθά ή 
εθηνλνχκελα βχζκαηα, κε Δπξσπατθή Σερληθή Δγθξηζε -ΔΣΑ-, ζχκθσλα κε ηηο ETAG 001.XX), θαη 
ιεηηνπξγίαο (ζηξνθείο, ξάνπια θχιηζεο θιπ) απφ αλνμείδσην ράιπβα ή ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλα, 
- ηα πιηθά ζπγθφιιεζεο θαη ηα παξεκβιήκαηα ζηεγαλφηεηαο (λενπξέλην, EPDM, θπςεισηφ ραξηί, θιπ),  
- ελδερφκελεο καζηίρεο ζθξάγηζεο αξκψλ ησλ ζηνηρείσλ. 
 
Όηαλ κεηαβάιινληαη γεσκεηξηθά ζηνηρεία αλαθεξφκελσλ δηαηνκψλ ζηδεξψλ ζηνηρείσλ ησλ άξζξσλ, ζηε 
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πεξίπησζε πνπ ε ηηκνιφγεζε ηεο εξγαζίαο γίλεηαη κε βάζε ηε κνλάδα κήθνπο ή ηελ επηθάλεηα, ε ηηκή 
αλαπξνζαξκφδεηαη κε βάζε ηελ αλαινγία ζπλνιηθνχ βάξνπο λέαο θαη παιαηάο θαηαζθεπήο. 
 
 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κνλφθπιιεο κεηαιιηθήο αλνηγφκελεο ζχξαο ππξαζθαιείαο, ζπλνδεπφκελεο 
απφ πηζηνπνηεηηθφ θιάζεο ππξαληίζηαζεο απφ δηαπηζηεπκέλν Φνξέα, απνηεινχκελεο απφ θάζζα απφ 
ζηξαληδαξηζκέλε ιακαξίλα DKP ειαρίζηνπ πάρνπο 2,0 mm κε δηάηαμε θαπλνζηεγαλφηεηαο (π.ρ. απφ 
ζεξκνδηνγθνχκελεο ηαηλίεο), ζπξφθπιιν ηχπνπ sandwich, κε εμσηεξηθή επέλδπζε απφ ιακαξίλα ςπρξήο 
εμειέζεσο DKP ειάρηζηνπ πάρνπο 1,5 mm θαη εζσηεξηθή πιήξσζε απφ νξπθηνβάκβαθα ππθλφηεηνο 
ηνπιάρηζηνλ 140 kg/m³ κε ζπλδεηηθφ πιηθφ απνηεινχκελν απφ νξπθηέο θφιιεο (φρη θαηλνιηθέο ξεηίλεο), κε 
κεληεζζέδεο βαξέσο ηχπνπ κε αμνληθά ξνπικάλ (BD), θιεηδαξηά θαη ρεηξνιαβέο ππξαζθαιείαο εμ 
νινθιήξνπ απφ ραιχβδηλα εμαξηήκαηα κε ηδηαίηεξν πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθαιείαο, κεραληζκφ 
επαλαθνξάο (ζνχζηα) ππξαζθαιείαο θαη κπάξα παληθνχ. Η θάζζα θαη ηα ζπξφθπιια ζα είλαη 
ειεθηξνζηαηηθά βακκέλα ζην εξγνζηάζην, ζε επφρξσζε ηεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο.  
πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηεο θάζζαο θαη ηνπ ζπξνθχιινπ επί ηφπνπ, ε πάθησζε ηεο θάζζαο 
ζηελ ηνηρνπνηία θαη ε πιήξσζε ηνπ δηαθέλνπ κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ (αξηάλη) θαη ε 
ηνπνζέηεζε θαη ξχζκηζε φισλ ησλ εμαξηεκάησλ ηεο ζχξαο. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²)    
( 1 m2 )  Σεηξαγσληθφ κέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΣΡΙΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 335,00      
 

A.T.: 308 
 
ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 62.61.3  ηδεξά θνπθώκαηα θνηλά - Γθαξαδόπνξηεο. Θύξεο κεηαιιηθέο 

ππξαζθαιείαο, αλνηγόκελεο, δίθπιιεο. Θύξεο ππξαζθαιείαο, δίθπιιεο, 
αλνηγόκελεο, ρσξίο θεγγίηε, θιάζεο ππξαληίζηαζεο 90 min  

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 6236  100,00%  

 
      ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ εξγαζηψλ ζηζεξψλ θνπθσκάησλ ηνπ παξφληνο εδαθίνπ 62 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ 
πεξηιακβάλνληαη γεληθψο ηα αθφινπζα: 
 
- φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο (ηαπ, ζπλδεηήξεο επέθηαζεο, θνριίεο θιπ), ζηεξέσζεο (ρεκηθά ή 
εθηνλνχκελα βχζκαηα, κε Δπξσπατθή Σερληθή Δγθξηζε -ΔΣΑ-, ζχκθσλα κε ηηο ETAG 001.XX), θαη 
ιεηηνπξγίαο (ζηξνθείο, ξάνπια θχιηζεο θιπ) απφ αλνμείδσην ράιπβα ή ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλα, 
- ηα πιηθά ζπγθφιιεζεο θαη ηα παξεκβιήκαηα ζηεγαλφηεηαο (λενπξέλην, EPDM, θπςεισηφ ραξηί, θιπ),  
- ελδερφκελεο καζηίρεο ζθξάγηζεο αξκψλ ησλ ζηνηρείσλ. 
 
Όηαλ κεηαβάιινληαη γεσκεηξηθά ζηνηρεία αλαθεξφκελσλ δηαηνκψλ ζηδεξψλ ζηνηρείσλ ησλ άξζξσλ, ζηε 
πεξίπησζε πνπ ε ηηκνιφγεζε ηεο εξγαζίαο γίλεηαη κε βάζε ηε κνλάδα κήθνπο ή ηελ επηθάλεηα, ε ηηκή 
αλαπξνζαξκφδεηαη κε βάζε ηελ αλαινγία ζπλνιηθνχ βάξνπο λέαο θαη παιαηάο θαηαζθεπήο. 
 
 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δίθπιιεο αλνηγφκελεο κεηαιιηθήο ζχξαο ππξαζθαιείαο, ζπλνδεπφκελεο απφ 
πηζηνπνηεηηθφ θιάζεο ππξαληίζηαζεο απφ δηαπηζηεπκέλν Φνξέα, απνηεινχκελεο απφ θάζζα απφ 
ζηξαληδαξηζκέλε ιακαξίλα DKP ειαρίζηνπ πάρνπο 2,0 mm κε δηάηαμε θαπλνζηεγαλφηεηαο (π.ρ. απφ 
ζεξκνδηνγθνχκελεο ηαηλίεο), ζπξφθπιιν ηχπνπ sandwich, κε εμσηεξηθή επέλδπζε απφ ιακαξίλα ςπρξήο 
εμειέζεσο DKP ειάρηζηνπ πάρνπο 1,5 mm θαη εζσηεξηθή πιήξσζε απφ νξπθηνβάκβαθα ππθλφηεηνο 
ηνπιάρηζηνλ 140 kg/m³ κε ζπλδεηηθφ πιηθφ απνηεινχκελν απφ νξπθηέο θφιιεο (φρη θαηλνιηθέο ξεηίλεο), κε 
κεληεζζέδεο βαξέσο ηχπνπ κε αμνληθά ξνπικάλ (BD), θιεηδαξηά θαη ρεηξνιαβέο ππξαζθαιείαο εμ 
νινθιήξνπ απφ ραιχβδηλα εμαξηήκαηα κε ηδηαίηεξν πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθαιείαο, κεραληζκφ 
επαλαθνξάο (ζνχζηα) ππξαζθαιείαο, κεραληζκφ πξνηεξαηφηεηαο θιεηζίκαηνο θχιισλ, ζχξηεο 
ραιχβδηλνπο αθηλεηνπνίεζεο ηνπ ελφο ζπξνθχιινπ θαη κπάξα παληθνχ. Η θάζζα θαη ηα ζπξφθπιια ζα 
είλαη ειεθηξνζηαηηθά βακκέλα ζην εξγνζηάζην, ζε επφρξσζε ηεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο.  
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 πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηεο θάζζαο θαη ηνπ ζπξνθχιινπ επί ηφπνπ, ε πάθησζε ηεο 
θάζζαο ζηελ ηνηρνπνηία θαη ε πιήξσζε ηνπ δηαθέλνπ κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ (αξηάλη) 
θαη ε ηνπνζέηεζε θαη ξχζκηζε φισλ ησλ εμαξηεκάησλ ηεο ζχξαο. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²)    
( 1 m2 )  Σεηξαγσληθφ κέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΔΝΔΝΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 390,00      
 

A.T.: 309 
 
ΑΣΗΔ 9531.1ζρ  Πίλαθαο ππξαλίxλεπζεο 5 δσλώλ   
 
      Πίλαθαο ππξαλίxλεπζεο  5  δσλψλ πεξηιακβάλνλ ζχζηεκα κεηαβηβάζεσλ πεξαηηέξσ ηνπ ζπζηήκαηνο 
αγγειίαο, ζχζηεκα ζπλεxνχο κέηξεζεο θαη ειέγxνπ ησλ θαηαζηάζεσλ ιεηηνπξγίαο θιπ. φπσο 
πεξηγξάθεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο κε ηα κηθξνυιηθά ζχλδεζεο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο, 
δει. πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επη ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη εξγαζία ζπλαξκνιφγεζεο ζχλδεζεο δνθηκψλ 
ξπζκίζεσλ κεηξήζεσλ πξνο παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΔΝΔΝΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 390,00      
 

A.T.: 310 
 
ΑΣΗΔ Ν8983.5.1.1  Φαξνζεηξήλα   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φαξνζεηξήλα ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο γηα εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε ζηεξηγκέλε ζε κηθξή βάζε κε 
ξπζκηδφκελε έληαζε ήρνπ θαη κέγηζηε θσηεηλφηεηα θαηαζθεπαζκέλε απφ πιαζηηθφ ABS θφθθηλνπ 
ρξψκαηνο δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 50,00      
 

A.T.: 311 
 
ΑΣΗΔ Ν62.2.1  Θεξκνδηαθνξηθόο αληρλεπηήο απιόο   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 62  100,00%  
 
      Θεξκνδηαθνξηθφο αληρλεπηήο απιφο κεηά βάζεσο θαηάιιεινο γηα εγθαηάζηαζε ζηελ νξνθή, 
θαηάιιεινο γηα αλίρλεπζε ζηαζεξήο, πςειήο ή δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο, ςεθηαθά νξηδφκελεο 
δηεχζπλζεο, εζσηεξηθφ απνκνλσηή βξαρπθπθιψκαηνο γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ βξφγρνπ, 
πιήξσο εγθαηεζηεκέλνο κεηά ησλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο εξγαζίαο γηα 
παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΙΚΟΙ ΓΤΟ     
 (Αξηζκεηηθώο): 22,00      
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A.T.: 312  
 
ΑΣΗΔ 8036.3  ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή Γηακέηξνπ 1 ins Πάρνπο 3,25 

mm  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 5  100,00%  
 
      ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή ISO - MEDIUM βαξχο (πξάζηλε εηηθέηηα), δειαδή 
ζηδεξνζσιήλαο θαη θάζε είδνπο εηδηθά ηεκάρηα (πιελ ξαθφξ), άγθηζηξα ζηεξεψζεσο ζε απφζηαζε κεηαμχ 
ηνπο ην πνιχ 2 m θαη κηθξνυιηθά (θαλλάβη ζρνηλί, κίλην θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο 
εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ πηέζεσο  Γηακέηξνπ 1 ins Πάρνπο 3,25 mm  
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΙΚΟΙ ΔΝΑ  ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΣΔΔΡΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 21,24      
 

A.T.: 313 
 
ΑΣΗΔ 8036.4  ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή Γηακέηξνπ 1 1/4 ins Πάρνπο 

3,25 mm  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 5  100,00%  
 
      ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή ISO - MEDIUM βαξχο (πξάζηλε εηηθέηηα), δειαδή 
ζηδεξνζσιήλαο θαη θάζε είδνπο εηδηθά ηεκάρηα (πιελ ξαθφξ), άγθηζηξα ζηεξεψζεσο ζε απφζηαζε κεηαμχ 
ηνπο ην πνιχ 2 m θαη κηθξνυιηθά (θαλλάβη ζρνηλί, κίλην θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο 
εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ πηέζεσο  Γηακέηξνπ 1 1/4 ins Πάρνπο 3,25 mm  
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΙΚΟΙ ΠΔΝΣΔ  ΚΑΙ ΣΔΔΡΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 25,04      
 

A.T.: 314 
 
ΑΣΗΔ 8036.5  ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή Γηακέηξνπ 1 1/2 ins Πάρνπο 

3,25 mm  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 5  100,00%  
 
      ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή ISO - MEDIUM βαξχο (πξάζηλε εηηθέηηα), δειαδή 
ζηδεξνζσιήλαο θαη θάζε είδνπο εηδηθά ηεκάρηα (πιελ ξαθφξ), άγθηζηξα ζηεξεψζεσο ζε απφζηαζε κεηαμχ 
ηνπο ην πνιχ 2 m θαη κηθξνυιηθά (θαλλάβη ζρνηλί, κίλην θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο 
εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ πηέζεσο  Γηακέηξνπ 1 1/2 ins Πάρνπο 3,25 mm  
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΙΚΟΙ ΟΚΣΧ  ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΣΡΙΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 28,43      
 

A.T.: 315 
 
ΑΣΗΔ 8036.6  ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή Γηακέηξνπ 2 ins Πάρνπο 3,65 

mm  
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Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 5  100,00%  
 
      ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή ISO - MEDIUM βαξχο (πξάζηλε εηηθέηηα), δειαδή 
ζηδεξνζσιήλαο θαη θάζε είδνπο εηδηθά ηεκάρηα (πιελ ξαθφξ), άγθηζηξα ζηεξεψζεσο ζε απφζηαζε κεηαμχ 
ηνπο ην πνιχ 2 m θαη κηθξνυιηθά (θαλλάβη ζρνηλί, κίλην θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο 
εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ πηέζεσο  Γηακέηξνπ 2 ins Πάρνπο 3,65 mm  
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΙΑΝΣΑ ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΟΚΣΧ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 33,58      
 

A.T.: 316 
 
ΑΣΗΔ 8036.7  ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή Γηακέηξνπ 2 1/2 ins Πάρνπο 

3,65 mm  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 5  100,00%  
 
      ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή ISO - MEDIUM βαξχο (πξάζηλε εηηθέηηα), δειαδή 
ζηδεξνζσιήλαο θαη θάζε είδνπο εηδηθά ηεκάρηα (πιελ ξαθφξ), άγθηζηξα ζηεξεψζεσο ζε απφζηαζε κεηαμχ 
ηνπο ην πνιχ 2 m θαη κηθξνυιηθά (θαλλάβη ζρνηλί, κίλην θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο 
εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ πηέζεσο  Γηακέηξνπ 2 1/2 ins Πάρνπο 3,65 mm  
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΑΡΑΝΣΑ  ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΝΝΙΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 40,89      
 

A.T.: 317 
 
ΑΣΗΔ 8036.8  ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή Γηακέηξνπ 3 ins Πάρνπο 4,05 

mm  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 5  100,00%  
 
      ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή ISO - MEDIUM βαξχο (πξάζηλε εηηθέηηα), δειαδή 
ζηδεξνζσιήλαο θαη θάζε είδνπο εηδηθά ηεκάρηα (πιελ ξαθφξ), άγθηζηξα ζηεξεψζεσο ζε απφζηαζε κεηαμχ 
ηνπο ην πνιχ 2 m θαη κηθξνυιηθά (θαλλάβη ζρνηλί, κίλην θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο 
εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ πηέζεσο  Γηακέηξνπ 3 ins Πάρνπο 4,05 mm  
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ  ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΔΞΙ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 55,26      
 

A.T.: 318 
 
ΑΣΗΔ 8603.4.ζρ  πιιεθηνδηαλνκέαο δηθηύνπ ύδξεπζεο δπν αλαρσξήζεσλ  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 4  100,00%  
 
      πιιεθηνδηαλνκέαο δηθηχνπ χδξεπζεο πιήξεο εγθαηεζηεκέλνο δειαδή πξνκήζεηα πξνζθφκηζε, 
εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΔΞΙ  ΚΑΙ ΓΔΚΑ ΣΡΙΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 176,13      
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A.T.: 319 
 
ΑΣΗΔ 30Υ  Γεμακελή ύδαηνο, θπιηλδξηθή, ρσξεηηθόηεηνο 30 m3   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 30  100,00%  
 
      Γεμακελή χδαηνο, θπιηλδξηθή, ρσξεηηθφηεηνο 30m3 εθ πιαζηηθήο χιεο, θέξνπζα ζηφκηνλ 
επηζεσξήζεσο κεηά θαιχκκαηνο, ζηφκηα πιεξψζεσο δηακ. 2ins , θαζαξηζκνχ δηακ 1 1/2ins, 
ηξνθνδνηήζεσο δηακ 2ins θαη αεξηζκνχ δηακ 2ins, ήηνη δεμακελή επί ηφπνπ κεηά ησλ πιηθψλ θαη 
κηθξνπιηθψλ εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο θαη ηεο εξγαζίαο παξαδνηέα ζε ιεηηνπξγία.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΔ ΥΙΛΙΑΓΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 5000,00      
 

A.T.: 320 
 
ΑΣΗΔ 8115.6 Υ Κξνπλόο νξεηράιθηλνο Γηακέηξνπ 2 ins  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 12  100,00%  
 
      Κξνπλφο νξεηράιθηλνο θσληθφο, ξπζκηζηηθφο ή εθθελψζεσο δηθηχσλ ζσιελψζεσλ κε ηα κηθξνυιηθά 
ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο  Γηακέηξνπ 2 ins  
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΔΠΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 17,00      
 

A.T.: 321 
 
ΑΣΗΔ 8210ζρ  Ππξνζβεζηηθό ζπγθξόηεκα ηππνπ MPFC 2-25j  26 HP 3 HP 200 lt 45-65-

68 m3/h 80-65-50 m   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 21  100,00%  
 
      Ππξνζβεζηηθφ ζπγθξφηεκα ηππνπ MPFC 2-25j  26 HP 3 HP 200 lt 45-65-68 m3/h 80-65-50 m 
α) Πεηξειαηνθίλεην αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα, απνηεινχκελν απφ: 
- Φπγνθεληξηθή αληιία, πεηξειαηνθίλεηε, απηφκαηεο αλαξξφθεζεο, πνιπβάζκηα, 
παξνρήο 930 lt/min, καλνκεηξηθνχ χςνπο 6.3m,  θαη πίεζεο 4.5bar 
Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ ζψκαηνο ζα είλαη ρπηνζίδεξνο κε πηεξσηή απφ θσζθνξνχρν νξείραιθν θαη 
άμνλα απφ ράιπβα. 
- Πεηξειαηνθηλεηήξα, ν νπνίνο ζα είλαη αεξφςπθηνο, δηθχιηλδξνο, ηεηξάρξνλνο θαη ηζρχνο 35HP 
Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ θνξκνχ ζα είλαη απφ θξάκα αινπκηλίνπ πςειήο αληνρήο, κε εθθεληξνθφξν 
άμνλα απφ ζθπξήιαην βειηησκέλν ράιπβα. 
β) Ηιεθηξνθίλεην αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα απνηεινχκελν απφ:  
- Φπγνθεληξηθή, ειεθηξνθίλεηε αληιία, απηφκαηεο αλαξξφθεζεο, παξνρήο 930lt/min θαη καλνκεηξηθνχ 
χςνπο 6.3m 
Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ ζψκαηνο ζα είλαη ρπηνζίδεξνο κε πηεξσηή απφ θσζθνξνχρν νξείραιθν θαη 
άμνλα απφ ράιπβα. 
- Hιεθηξνθηλεηήξα, ζηεγαλφ, ηξηθαζηθφ, βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα πξνζηαζίαο ΙP 44, ηζρχνο 26HP. 
γ) Αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα, ειεθηξνθίλεην, απνηεινχκελν απφ: 
- Φπγνθεληξηθή, ειεθηξνθίλεηε αληιία, κνλνβάζκηα, παξνρήο 18.6 lt/min θαη καλνκεηξηθνχ χςνπο 7.3bar 
Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ ζψκαηνο ζα είλαη ρπηνζίδεξνο κε πηεξσηή απφ θσζθνξνχρν νξείραιθν θαη 
άμνλα απφ αλνμείδσην ράιπβα ζαιάζζεο. 
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- Hιεθηξνθηλεηήξα, ζηεγαλφ, ηξηθαζηθφ, βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα πξνζηαζίαο ΙP 44, ηζρχνο 3HP. 
δ) Πηεζηηθή δεμακελή κεκβξάλεο, ρσξεηηθφηεηαο 200lt. 
ε) Πίλαθα απηνκαηηζκνχ, κεηαιιηθφ, ζηεγαλφ πξνζηαζίαο IP 65, γηα ηελ απηφκαηε θαη ρεηξνθίλεηε 
ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα. 
Ο πίλαθαο ζα έρεη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά (δηαθφπηεο, απηφκαηνπο, ιπρλίεο θιπ) θαη ζα είλαη 
ζπλαξκνινγεκέλνο θαη έηνηκνο γηα ιεηηνπξγία. 
Δπίζεο ζα ππάξρεη θαη ζχζηεκα εθθίλεζεο ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα, ζχζηεκα θφξηηζεο θαη ζχζηεκα 
ζπληήξεζεο κπαηαξηψλ. 
ζη) Οξγαλα ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο, φπσο: 
· 3 πηεδνζηάηεο νζφλεο, γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. 
· 3 καλφκεηξα 10 ΑTU/Φ100 κε θξνπλφ απνκφλσζεο. 
· 3 βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο, αζφξπβεο ιεηηνπξγίαο. 
· 3 βάλλεο ζε θνιιεθηέξ θαηάζιηςεο θαη 3 ζην θνιιεθηέξ αλαξξφθεζεο. 
Σν ππξνζβεζηηθφ ζπγθξφηεκα εδξάδεηαη ζε θνηλή βάζε, είλαη ζπλαξκνινγεκέλν ειεθηξηθά θαη πδξαπιηθά, 
έηνηκν γηα άκεζε ιεηηνπξγία.  
φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο ηεxληθέο πξνδηαγξαθέο, δει. πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε κε 
ηα δίθηπα λεξνχ, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ ζπιιεθηψλ, ζχλδεζε κε ην δίθηπν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κε 
θάζε πιηθφ, κηθξνυιηθφ θαη εξγαζία, γηα ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΙ ΥΙΛΙΑΓΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 6000,00      
 

A.T.: 322 
 
ΑΣΗΔ Ν8208.14.6  Ηιεθηξηθόο δηαθόπηεο ελεξγνπνηνύκελνο κε ηελ ξνή πγξώλ  ( Flow  

Switch ) κε ρξνλνθαζπζηέξεζε, πιήξεο. Γηακέηξνπ 3 ins  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Ηιεθηξηθφο δηαθφπηεο ελεξγνπνηνχκελνο κε ηελ ξνή πγξψλ ( Flow Switch ) κε ρξνλνθαζπζηέξεζε, 
πιήξεο, φπσο αλαθέξεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο, δει. πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, δνθηκή θαη 
παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΣΡΑΚΟΙΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 400,00      
 

A.T.: 323 
 
ΑΣΗΔ Ν8209  Κεθαιή θαηαηνληζκνύ (sprinkler)   
 
      Κεθαιή θαηαηνληζκνχ (sprinkler) δηαηνκήο Φ 1/2 ins ηχπνπ ακπνχιαο, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, 
πιήξσο ηνπνζεηεκέλν ζην δίθηπν ζσιελψζεσλ ππξφζβεζεο, έηνηκν γηα ιεηηνπξγία.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΙ     
 (Αξηζκεηηθώο): 6,00      
 

A.T.: 324 
 
ΑΣΗΔ Ν62.1.1  Φσηνειεθηξηθόο αληρλεπηήο θαπλνύ απιόο   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 62  100,00%  
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      Φσηνειεθηξηθφο αληρλεπηήο θαπλνχ απιφο κεηά βάζεσο θαηάιιεινο γηα εγθαηάζηαζε ζηελ νξνθή, 
ξπζκηδφκελεο θσηνεπαηζζεζίαο, κε θαζαξηδφκελν θαη αληηθαζηζηνχκελν ζάιακν, κε δπλαηφηεηα 
απνζηξάγγηζεο πγξαζίαο, ςεθηαθά νξηδφκελεο δηεχζπλζεο, εζσηεξηθφ απνκνλσηή βξαρπθπθιψκαηνο γηα 
ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ βξφγρνπ, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνο κεηά ησλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ 
εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο εξγαζίαο γηα παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΓΔΚΑ  ΚΑΙ ΓΤΟ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 11,02      
 

A.T.: 325 
 
ΑΣΗΔ Ν9533.1  Παηεηό θνκβίν ζπλαγεξκνύ   
 
      Παηεηφ θνκβίν ζπλαγεξκνχ θαηάιιειν γηα xεηξνθίλεηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 
αλίxλεπζεο ππξθαγηάο, θαηα ηα ινηπά φπσο ζηηο πξνδηαγξαθέο κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζχλδεζεο, θαη 
ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 95,00      
 
 

1.4 ΤΓΡΔΤΗ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

A.T.: 326 
 
ΑΣΗΔ 8041.1.1Ν  σιήλαο 3 ηνηρσκάησλ θαη πξνζζήθε ίλσλ γπαιηόπ από 

πνιππξνππιαίλην ΡΡ-R100 πξάζηλνπ ρξώκαηνο Φ20   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      σιήλαο πνιππξνππιαηλίνπ πξάζηλνπ ρξψκαηνο ΡΡ-R100( ΡΡ-r pn 25 din 8077&8078) δηακέηξνπ 
Φ20ρ3,4 mm θαηάιεινο γηα εγθαηαζηάζεηο δηθηχσλ χδξεπζεο (δεζηνχ θξχν) κε απηνγελή ζπγθφιιεζε 
ηνπνζεηεκέλνο  κε φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο, πιηθά ζηεξεψζεσο  θαη ζπγθνιιήζεσο, δειαδή , 
ζχλδεζκνη, ξαθφξ, ηαχ,κνχθεο,γσλίεο θιπ, επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη 
ζπλδέζεσο    
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΔ  ΚΑΙ ΓΔΚΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 5,10      
 

A.T.: 327 
 
ΑΣΗΔ 8041.1.1ζρ  σιήλαο 3 ηνηρσκάησλ θαη πξνζζήθε ίλσλ γπαιηόπ από 

πνιππξνππιαίλην Φ40 ΡΡ-R100 πξάζηλνπ ρξώκαηνο   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      σιήλαο πνιππξνππιαηλίνπ πξάζηλνπ ρξψκαηνο ΡΡ-R100( ΡΡ-r pn 25 din 8077&8078) δηακέηξνπ 
Φ40ρ3,4 mm θαηάιεινο γηα εγθαηαζηάζεηο δηθηχσλ χδξεπζεο (δεζηνχ θξχν) κε απηνγελή ζπγθφιιεζε 
ηνπνζεηεκέλνο  κε φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο, πιηθά ζηεξεψζεσο  θαη ζπγθνιιήζεσο, δειαδή , 
ζχλδεζκνη, ξαθφξ, ηαχ,κνχθεο,γσλίεο θιπ, επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη 
ζπλδέζεσο    
( 1 m )  Μέηξν  
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ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΣΡΙΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 13,00      
 

A.T.: 328 
 
ΑΣΗΔ 8041.1.4ζρ  σιήλαο 3 ηνηρσκάησλ θαη πξνζζήθε ίλσλ γπαιηόπ από 

πνιππξνππιαίλην Φ50 ΡΡ-R100 πξάζηλνπ ρξώκαηνο   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      σιήλαο πνιππξνππιαηλίνπ πξάζηλνπ ρξψκαηνο ΡΡ-R100( ΡΡ-r pn 25 din 8077&8078) δηακέηξνπ 
Φ50ρ3,4 mm θαηάιεινο γηα εγθαηαζηάζεηο δηθηχσλ χδξεπζεο (δεζηνχ θξχν) κε απηνγελή ζπγθφιιεζε 
ηνπνζεηεκέλνο  κε φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο, πιηθά ζηεξεψζεσο  θαη ζπγθνιιήζεσο, δειαδή , 
ζχλδεζκνη, ξαθφξ, ηαχ,κνχθεο,γσλίεο θιπ, επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη 
ζπλδέζεσο    
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΔΞΙ     
 (Αξηζκεηηθώο): 16,00      
 

A.T.: 329 
 
ΑΣΗΔ 8041.1.6ζρ  σιήλαο 3 ηνηρσκάησλ θαη πξνζζήθε ίλσλ γπαιηόπ από 

πνιππξνππιαίλην ΡΡ-R100 πξάζηλνπ ρξώκαηνο Φ25   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      σιήλαο πνιππξνππιαηλίνπ πξάζηλνπ ρξψκαηνο ΡΡ-R100( ΡΡ-r pn 25 din 8077&8078) δηακέηξνπ 
Φ25ρ3,4 mm θαηάιεινο γηα εγθαηαζηάζεηο δηθηχσλ χδξεπζεο (δεζηνχ θξχν) κε απηνγελή ζπγθφιιεζε 
ηνπνζεηεκέλνο  κε φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο, πιηθά ζηεξεψζεσο  θαη ζπγθνιιήζεσο, δειαδή , 
ζχλδεζκνη, ξαθφξ, ηαχ,κνχθεο,γσλίεο θιπ, επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη 
ζπλδέζεσο    
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΔ  ΚΑΙ ΓΔΚΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 5,10      
 

A.T.: 330 
 
ΑΣΗΔ 8041.2.3ζρ  σιήλαο 3 ηνηρσκάησλ θαη πξνζζήθε ίλσλ γπαιηόπ από 

πνιππξνππιαίλην Φ32 ΡΡ-R100 πξάζηλνπ ρξώκαηνο   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      σιήλαο πνιππξνππιαηλίνπ πξάζηλνπ ρξψκαηνο ΡΡ-R100( ΡΡ-r pn 25 din 8077&8078) δηακέηξνπ 
Φ32ρ3,4 mm θαηάιεινο γηα εγθαηαζηάζεηο δηθηχσλ χδξεπζεο (δεζηνχ θξχν) κε απηνγελή ζπγθφιιεζε 
ηνπνζεηεκέλνο  κε φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο, πιηθά ζηεξεψζεσο  θαη ζπγθνιιήζεσο, δειαδή , 
ζχλδεζκνη, ξαθφξ, ηαχ,κνχθεο,γσλίεο θιπ, επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη 
ζπλδέζεσο    
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΓΔΚΑ  ΚΑΙ ΔΞΗΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 11,60      
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A.T.: 331 
 
ΑΣΗΔ 8141.2.2  Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) ζεξκνύ - ςπρξνύ ύδαηνο, νξεηράιθηλνο, 

επηρξσκησκέλνο ηνπνζεηεκέλνο ζε ληπηήξα - Γηακέηξνπ 1/2 ins  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 13  100,00%  
 
      Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) ζεξκνχ - ςπρξνχ χδαηνο, νξεηράιθηλνο, επηρξσκησκέλνο δειαδή 
αλακηθηήξαο θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο ζπλδέζεσο θαη πιήξνπο 
εγθαηαζηάζεσο  ηνπνζεηεκέλνο ζε ληπηήξα - Γηακέηξνπ 1/2 ins  
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΗΝΣΑ  ΚΑΙ ΔΞΗΝΣΑ ΓΤΟ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 60,62      
 

A.T.: 332  
 
ΑΣΗΔ 8178.1.1  Υαξηνζήθε πιήξεο επηρξσκησκέλε απιή  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 14  100,00%  
 
      Υαξηνζήθε πιήξεο δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο  
επηρξσκησκέλε απιή  
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΟΚΣΧ  ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΣΡΙΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 8,53      
 

A.T.: 333 
 
ΑΣΗΔ 8168Ν  Καζξέπηεο ηνίρνπ πάρνπο 4 mm κπηδνπηέ Γηαζηάζεσλ 36 Υ 48 cm  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 13  100,00%  
 
      Καζξέπηεο ηνίρνπ πάρνπο 4 mm κπηδνπηέ δειαδή θαζξέπηεο, δχν ή ηέζζαξεο θνριίεο κε θνκβία 
ρξσκέ, κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο     
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 45,00      
 

A.T.: 334 
 
ΑΣΗΔ Υ8151  Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπηξάι πςειήο πίεζεο   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 14  100,00%  
 
      Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπηξάι πςειήο πηέζεσο ήηνη πιηθά ζηεξεψζεσο θαη ζπγθνιιήζεσο επί 
ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΟΚΣΧ     
 (Αξηζκεηηθώο): 18,00      
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A.T.: 335 
 
ΑΣΗΔ 8131.3.1ΝΔ  Βαιβίδα δηαθνπήο (δηαθόπηεο) νξεηράιθηλε,επηρξσκησκέλε Σύπνπ 

γσληαθή Γηακέηξνπ 1/2 ins  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Βαιβίδα δηαθνπήο (δηαθφπηεο) νξεηράιθηλε,επηρξσκησκέλε κε ηα κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο θαη ηελ 
εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΑ  ΚΑΙ ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΔΝΝΙΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 14,99      
 

A.T.: 336 
 
ΑΣΗΔ 8175.1 Υ Αγγηζηξν (γάληδνο) αλαξηήζεσο, από πνξζειάλε Απιό  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 13  100,00%  
 
      Αγγηζηξν (γάληδνο) αλαξηήζεσο, απφ πνξζειάλε εληνηρηζκέλν, κε ηα κηθξνυιηθά ζηεξεψζεσο θαη ηελ 
εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο  Απιφ  
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 15,00      
 

A.T.: 337 
 
ΑΣΗΔ Ν8174  Γνρείν ξεπζηνύ ζάπσλα πιήξεο πιαζηηθό   
 
      Γνρείν ξεπζηνχ ζάπσλα πιήξεο δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, εξγαζία πιήξνπο 
ηνπνζεηήζεσο θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία Πιαζηηθφ    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΙΚΟΙ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 25,00      
 

A.T.: 338  
 
ΑΣΗΔ 8141.1.2Ν  Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) ζεξκνύ - ςπρξνύ ύδαηνο, νξεηράιθηλνο, 

επηρξσκησκέλνο ΑΜΔΑ ληπηήξα επίηνηρνο - Γηακέηξνπ 1/2 ins  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 13  100,00%  
 
      Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) ζεξκνχ - ςπρξνχ χδαηνο, νξεηράιθηλνο, επηρξσκησκέλνο ΑΜΔΑ δειαδή 
αλακηθηήξαο θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο ζπλδέζεσο θαη πιήξνπο 
εγθαηαζηάζεσο    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΔΝΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 90,00      
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A.T.: 339 
 
ΑΣΗΔ 8152Ν  έη ρεηξνιαβώλ ΑΜΔΑ πιήξεο   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 5  100,00%  
 
      έη ρεηξνιαβψλ ΑΜΔΑ πιήξεο , δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε,θαη παξάδνζε ζε 
πιήξε ιεηηνπξγία. ιεηηνπξγία.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΣΡΑΚΟΙΑ ΔΙΚΟΙ     
 (Αξηζκεηηθώο): 420,00      
 

A.T.: 340 
 
ΑΣΗΔ 8179ζρ  Κάζηζκα ιεθάλεο πιαζηηθό κε θάιπκκα ΑΜΔΑ ρξσκάησλ δηαθόξσλ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 18  100,00%  
 
      Κάζηζκα ιεθάλεο πιαζηηθφ κε θάιπκκα ΑΜΔΑ πιήξεο δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη 
εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΗΝΣΑ ΣΔΔΡΑ  ΚΑΙ ΟΚΣΧ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 64,08      
 

A.T.: 341 
 
ΑΣΗΔ Ν8160.13  Νηπηήξαο πνξζειάλεο κε βαιβίδα.  ΑΜΔΑ, δηαζηάζεσλ  70 Υ 55  cm  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 17  100,00%  
 
      Νηπηήξαο πνξζειάλεο πιήξεο κε βαιβίδα ρξσκέ ( ζηαγγηζηήξα) πψκα κε άιπζν, ζηθψλη ρξσκέ Φ 1 
1/4 ins ζηεξίγκαηα, ραιθνζσιήλεο, ξαθφξ θαη ινηπά γεληθά εμαξηήκαηα φπσο θαη ηα κηθξνυιηθά 
(κνιπβδφθνιια, ηζηκέλην θιπ) θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο παξαδνηένο ζε ιεηηνπξγία.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΠΔΝΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 350,00      
 

A.T.: 342 
 
ΑΣΗΔ Ν8151.10  Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ από πνξζειάλε, όπσο ζηηο πξνδηαγξαθέο 

αλαθέξεηαη.. ΑΜΔΑ  πιήξεο κε δνρείν θαη θάζηζκα  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 14  100,00%  
 
      Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ απφ πνξζειάλε, δειαδή ιεθάλε θαη πιηθά ζηεξεψζεσο θαη ζπγθνιιήζεσο 
επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπγθνιιήζεσο ζηνκίσλ.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΣΡΑΚΟΙΑ     
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 (Αξηζκεηηθώο): 400,00      
 

A.T.: 343 
 
ΑΣΗΔ 8177 Υ Ηιεθηξηθή ζπζθεπή ζηεγλώκαηνο ρεξηώλ πιήξεο   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 39  100,00%  
 
      Ηιεθηξηθή ζπζθεπή ζηεγλψκαηνο ρεξηψλ πιήξεο δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, 
ζχλδεζε κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ  ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΟΚΣΧ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 145,48      
 

A.T.: 344 
 
ΑΣΗΔ 8256.1.1.Υ  Σαρπζεξκνζίθσλαο - Σαρπζεξκαληήξαο   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 24  100,00%  
 
      Σαρπζεξκνζίθσλαο - Σαρπζεξκαληήξαο ειεθηξηθφο θαηάιιεινο γ, εθνδηαζκέλνο κε φια ηα αλαγθαία 
φξγαλα απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο θαη ξπζκίζεσο φπσο θαη ηα αζθαιηηθά ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο 
θαλνληζκνχο, δειαδή  κε ηα φξγαλά ηνπ θαη ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζηεξεψζεσο θαη 
ζπλδέζεσο.Πεξηιακβάλνληαη επί ηφπνπ θαη ε εξγαζία ηνπνζεηήζεσο θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΔΝΔΝΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 190,00      
 

A.T.: 345 
 
ΑΣΗΔ 8066.1.6 Υ Φξεάηην επηζθέςεσο δηθηύσλ απνρεηεύζεσο Γηαζηάζεσλ 50cm X 60cm 

θαη βάζνο έσο 0,50 m  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 10  100,00%  
 
      Φξεάηην επηζθέςεσο δηθηχσλ απνρεηεχζεσο (αθαζάξησλ ή νκβξίσλ) δειαδή: Δθζθαθή ζε έδαθνο 
γαηψδεο, δηάζηξσζε ππζκέλα κε ζθπξφδεκα 200 kg ηζηκέληνπ πάρνπο 10 cm δφκεζε πιεπξηθψλ 
επηθαλεηψλ κε νπηνπιηλζνδνκή πάρνπο 1 πιίλζνπ θαη ηζηκεληνθνληάκαηνο 400 kg ηζηκέληνπ, ηνπνζέηεζε 
ζην ζθπξφδεκα ηνπ ππζκέλα κηζνχ ηεκαρίνπ πεινζσιήλα Φ 150 mm ηνκήο εκηθπθιηθήο θαη ζρήκαηνο 
εκηθπιηλδξηθνχ γηά δηακφξθσζε θνίιεο επηθάλεηαο ξνήο πγξψλ, επίρξηζε κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg 
ηζηκέληνπ ηνπ ππζκέλα θαη ησλ πιεπξηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ θξεαηίνπ, εμαγσγή θαη απνθφκηζε ησλ 
πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη αρξήζησλ πιηθψλ  Γηαζηάζεσλ 50cm X 60cm θαη βάζνο έσο 0,50 m  
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΙΑΚΟΙΑ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 205,00      
 

A.T.: 346 
 
ΑΣΗΔ 8138.1.2  Κξνπλόο εθξνήο (βξύζε) νξεηράιθηλνοθνηλόο νξεηράιθηλνο θνηλόο 

νξεηράιθηλνο Γηακέηξνπ 1/2 ins  
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Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 11  100,00%  

 
      Κξνπλφο εθξνήο (βξχζε) νξεηράιθηλνο κε ηα κηθξνυιηθά, πιηθά ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο 
εγθαηαζηάζεσο  θνηλφο νξεηράιθηλνο Γηακέηξνπ 1/2 ins  
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΟΚΣΧ  ΚΑΙ ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΔΞΙ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 8,96      
 

A.T.: 347 
 
ΑΣΗΔ 8165.2.4 Υ Νεξνρύηεο ραιύβδηλνο, αλνμείδσηνο, πιάηνπο πεξίπνπ 50 cm δύν 

ζθαθώλ Γηαζηάζεσλ πεξίπνπ 35 Υ 40 X 20 cm, κήθνπο 2,20 m  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 17  100,00%  
 
      Νεξνρχηεο ραιχβδηλνο, αλνμείδσηνο, πιάηνπο πεξίπνπ 50 cm πιήξεο κε βαιβίδα (ζηξαγγηζηήξα), 
πψκα, ζσιήλα ππεξρεηιίζεσο θαη ζηεξίγκαηα, δειαδή λεξνρχηεο θαη ινηπά γεληθά εμαξηήκαηα θαη πιηθά 
επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο γηά ιεηηνπξγία  δχν ζθαθψλ Γηαζηάζεσλ πεξίπνπ 35 Υ 
40 X 20 cm, κήθνπο 2,20 m  
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΙΑΚΟΙΑ ΠΔΝΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 250,00      
 

A.T.: 348 
 
ΑΣΗΔ 8160.2  Νηπηήξαο πνξζειάλεο Γηαζη. 42 Υ 56 cm  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 17  100,00%  
 
      Νηπηήξαο πνξζειάλεο πιήξεο κε βαιβίδα ρξσκέ ( ζηαγγηζηήξα) πψκα κε άιπζν, ζηθψλη ρξσκέ Φ 1 
1/4 ins ζηεξίγκαηα, ραιθνζσιήλεο, ξαθφξ θαη ινηπά γεληθά εμαξηήκαηα φπσο θαη ηα κηθξνυιηθά 
(κνιπβδφθνιια, ηζηκέλην θιπ) θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο παξαδνηένο ζε ιεηηνπξγία  
Γηαζη. 42 Υ 56 cm  
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΔΞΗΝΣΑ ΣΔΔΡΑ  ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΣΔΔΡΑ  

ΛΔΠΣΑ  
  

 (Αξηζκεηηθώο): 164,74      
 

A.T.: 349 
 
ΑΣΗΔ 8151.2  Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ από πνξζειάλε. Υακειήο πηέζεσο κε ην 

δνρείν πιύζεσο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπ.  
 
      Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ απφ πνξζειάλε 'Δπξσπατθνχ' (θαζήκελνπ) ηχπνπ, δειαδή ιεθάλε θαη πιηθά 
ζηεξεψζεσο θαη ζπγθνιιήζεσο επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπγθνιιήζεσο 
ζηνκίσλ. Υακειήο πηέζεσο κε ην δνρείν πιχζεσο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπ.  
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΓΤΟ  ΚΑΙ ΓΔΚΑ ΣΡΙΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 192,13      
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A.T.: 350 
 
ΑΣΗΔ Ν8029.1  ηθώλη πιαζηηθό δαπέδνπ κε εζράξα θαη θόθηξα δηακέηξνπ Φ 50 mm  
 
      ηθψλη πιαζηηθφ δαπέδνπ κε εζράξα θαη θφθηξα πιήξσο ηνπνζεηεκέλν θαη ζπλδεδεκέλν κε ηα 
κηθξνυιηθά θαη ηε δηάλνημε νπψλ.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΟΓΓΟΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 80,00      
 

A.T.: 351 
 
ΑΣΗΔ Ν8029.2  ηθώλη πιαζηηθό δαπέδνπ κε εζράξα θαη θόθηξα δηακέηξνπ Φ 70 mm  
 
      ηθψλη πιαζηηθφ δαπέδνπ κε εζράξα θαη θφθηξα πιήξσο ηνπνζεηεκέλν θαη ζπλδεδεκέλν κε ηα 
κηθξνυιηθά θαη ηε δηάλνημε νπψλ.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΟΓΓΟΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 85,00      
 

A.T.: 352 
 
ΑΣΗΔ 8062.1  Τδξνξξόε από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα Αλνηθηή εκηθπθιηθή  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 1  100,00%  
 
      Τδξνξξφε απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 0,6 έσο 0,8 mm ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ 
ζπλδέζεσο, ησλ ζηεξηγκάησλ ζηεξεψζεσο, ηνπνζεηνπκέλσλ ζηηο αιιαγέο θαηεπζχλζεσο θαη ελδηακέζσο 
ην πνιχ αλά 1 m θαη ηεο εμ 6 cm ηνπιάρηζηνλ επηθαιχςεσο (θαβαιιήκαηνο) ηνπ ελφο ηεκαρίνπ κε ην άιιν 
φπσο θαη ηεο εξγαζίαο πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο  Αλνηθηή εκηθπθιηθή  
( 1 Kg )  Υηιηφγξακκν (Κηιφ)  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΙΚΟΙ ΔΠΣΑ  ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 27,42      
 

A.T.: 353 
 
ΑΣΗΔ 8062.3  Τδξνξξόε από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα σιελσηή θπθιηθή  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 1  100,00%  
 
      Τδξνξξφε απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 0,6 έσο 0,8 mm ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ 
ζπλδέζεσο, ησλ ζηεξηγκάησλ ζηεξεψζεσο, ηνπνζεηνπκέλσλ ζηηο αιιαγέο θαηεπζχλζεσο θαη ελδηακέζσο 
ην πνιχ αλά 1 m θαη ηεο εμ 6 cm ηνπιάρηζηνλ επηθαιχςεσο (θαβαιιήκαηνο) ηνπ ελφο ηεκαρίνπ κε ην άιιν 
φπσο θαη ηεο εξγαζίαο πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο  σιελσηή θπθιηθή  
( 1 Kg )  Υηιηφγξακκν (Κηιφ)  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΑ  ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΔΞΙ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 14,26      
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A.T.: 354 
 
ΝΔΣ ΤΓΡ-Α 
12.13.1.1  

Αγσγνί ππό πίεζε από ζσιήλεο PVC-U. Ολνκαζηηθήο πίεζεο 6 at. 
Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D 50 mm  

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΤΓΡ 6620.1  100,00%  

 
      Αγσγνί ππφ πίεζε κε ζσιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπιν-ρισξίδην (PVC-U), ζπκπαγνχο 
ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1452-2, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-06-02-01 ''Γίθηπα ππφ 
πίεζε απφ ζσιήλεο PVC-U''. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 
α. Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ θαη φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ εηδηθψλ 
ηεκαρίσλ απφ PVC ηεο αληίζηνηρεο νλνκαζηηθήο πίεζεο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ 
έξγνπ (γηα δηάβαζε εκπνδίσλ, νξηδνληηνγξαθηθέο θαη κεθνηνκηθέο αιιαγέο ηεο ράξαμεο θιπ). 
 
β. Οη πιάγηεο κεηαθνξέο ζην εξγνηάμην, ε πξνζέγγηζε, ε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ θαη 
εηδηθψλ ηεκαρίσλ απηνχ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-06-02-01. 
 
γ. Η ηνπνζέηεζε ζην φξπγκα πιαζηηθήο ηαηλίαο ζήκαλζεο, ηνπ ρξψκαηνο πνπ ζα θαζνξίζεη ε Τπεξεζία, 
ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-06-08-01 ''Σαηλίεο ζεκάλζεσο ππνγείσλ δηθηχσλ''  
 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε ζχλδεζεο ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ ζσιήλεο PVC-U κε πθηζηάκελν 
δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ, νη 
αγθπξψζεηο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ 
άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 
 
Σηκή ελφο κέηξνπ (κκ) σθέιηκνπ αμνληθνχ κήθνπο, αλά δηάκεηξν αγσγνχ θαη αλά θαηεγνξία νλνκαζηηθήο 
πίεζεο, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαη έηνηκνπ γηα ηελ πιήξε θαη θαλνληθή 
ιεηηνπξγία:    
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΑ  ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 1,75      
 

A.T.: 355 
 
ΝΔΣ ΤΓΡ-Α 
12.13.1.3  

Αγσγνί ππό πίεζε από ζσιήλεο PVC-U. Ολνκαζηηθήο πίεζεο 6 at. 
Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D 75 mm  

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΤΓΡ 6620.1  100,00%  

 
      Αγσγνί ππφ πίεζε κε ζσιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπιν-ρισξίδην (PVC-U), ζπκπαγνχο 
ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1452-2, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-06-02-01 ''Γίθηπα ππφ 
πίεζε απφ ζσιήλεο PVC-U''. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 
α. Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ θαη φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ εηδηθψλ 
ηεκαρίσλ απφ PVC ηεο αληίζηνηρεο νλνκαζηηθήο πίεζεο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ 
έξγνπ (γηα δηάβαζε εκπνδίσλ, νξηδνληηνγξαθηθέο θαη κεθνηνκηθέο αιιαγέο ηεο ράξαμεο θιπ). 
 
β. Οη πιάγηεο κεηαθνξέο ζην εξγνηάμην, ε πξνζέγγηζε, ε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ θαη 
εηδηθψλ ηεκαρίσλ απηνχ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-06-02-01. 
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γ. Η ηνπνζέηεζε ζην φξπγκα πιαζηηθήο ηαηλίαο ζήκαλζεο, ηνπ ρξψκαηνο πνπ ζα θαζνξίζεη ε Τπεξεζία, 
ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-06-08-01 ''Σαηλίεο ζεκάλζεσο ππνγείσλ δηθηχσλ''  
 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε ζχλδεζεο ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ ζσιήλεο PVC-U κε πθηζηάκελν 
δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ, νη 
αγθπξψζεηο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ 
άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 
 
Σηκή ελφο κέηξνπ (κκ) σθέιηκνπ αμνληθνχ κήθνπο, αλά δηάκεηξν αγσγνχ θαη αλά θαηεγνξία νλνκαζηηθήο 
πίεζεο, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαη έηνηκνπ γηα ηελ πιήξε θαη θαλνληθή 
ιεηηνπξγία:    
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΤΟ  ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 2,70      
 

A.T.: 356 
 
ΝΔΣ ΤΓΡ-Α 
12.13.1.5  

Αγσγνί ππό πίεζε από ζσιήλεο PVC-U. Ολνκαζηηθήο πίεζεο 6 at. 
Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D110 mm  

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΤΓΡ 6620.1  100,00%  

 
      Αγσγνί ππφ πίεζε κε ζσιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπιν-ρισξίδην (PVC-U), ζπκπαγνχο 
ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1452-2, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-06-02-01 ''Γίθηπα ππφ 
πίεζε απφ ζσιήλεο PVC-U''. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 
α. Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ θαη φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ εηδηθψλ 
ηεκαρίσλ απφ PVC ηεο αληίζηνηρεο νλνκαζηηθήο πίεζεο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ 
έξγνπ (γηα δηάβαζε εκπνδίσλ, νξηδνληηνγξαθηθέο θαη κεθνηνκηθέο αιιαγέο ηεο ράξαμεο θιπ). 
 
β. Οη πιάγηεο κεηαθνξέο ζην εξγνηάμην, ε πξνζέγγηζε, ε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ θαη 
εηδηθψλ ηεκαρίσλ απηνχ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-06-02-01. 
 
γ. Η ηνπνζέηεζε ζην φξπγκα πιαζηηθήο ηαηλίαο ζήκαλζεο, ηνπ ρξψκαηνο πνπ ζα θαζνξίζεη ε Τπεξεζία, 
ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-06-08-01 ''Σαηλίεο ζεκάλζεσο ππνγείσλ δηθηχσλ''  
 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε ζχλδεζεο ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ ζσιήλεο PVC-U κε πθηζηάκελν 
δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ, νη 
αγθπξψζεηο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ 
άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 
 
Σηκή ελφο κέηξνπ (κκ) σθέιηκνπ αμνληθνχ κήθνπο, αλά δηάκεηξν αγσγνχ θαη αλά θαηεγνξία νλνκαζηηθήο 
πίεζεο, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαη έηνηκνπ γηα ηελ πιήξε θαη θαλνληθή 
ιεηηνπξγία:    
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΔ  ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 5,70      
 

A.T.: 357 
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ΑΣΗΔ 012.13.1sx  Αγσγνί ππό πίεζε από ζσιήλεο PVC-U. Ολνκαζηηθήο πίεζεο 6 at. 

Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D 40 mm  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΤΓΡ 6620.1  100,00%  
 
      Αγσγνί ππφ πίεζε κε ζσιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπιν-ρισξίδην (PVC-U), ζπκπαγνχο 
ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1452-2, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-06-02-01 ''Γίθηπα ππφ 
πίεζε απφ ζσιήλεο PVC-U''. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 
α. Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ θαη φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ εηδηθψλ 
ηεκαρίσλ απφ PVC ηεο αληίζηνηρεο νλνκαζηηθήο πίεζεο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ 
έξγνπ (γηα δηάβαζε εκπνδίσλ, νξηδνληηνγξαθηθέο θαη κεθνηνκηθέο αιιαγέο ηεο ράξαμεο θιπ). 
 
β. Οη πιάγηεο κεηαθνξέο ζην εξγνηάμην, ε πξνζέγγηζε, ε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ θαη 
εηδηθψλ ηεκαρίσλ απηνχ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-06-02-01. 
 
γ. Η ηνπνζέηεζε ζην φξπγκα πιαζηηθήο ηαηλίαο ζήκαλζεο, ηνπ ρξψκαηνο πνπ ζα θαζνξίζεη ε Τπεξεζία, 
ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-06-08-01 ''Σαηλίεο ζεκάλζεσο ππνγείσλ δηθηχσλ''  
 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε ζχλδεζεο ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ ζσιήλεο PVC-U κε πθηζηάκελν 
δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ, νη 
αγθπξψζεηο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ 
άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 
 
Σηκή ελφο κέηξνπ (κκ) σθέιηκνπ αμνληθνχ κήθνπο, αλά δηάκεηξν αγσγνχ θαη αλά θαηεγνξία νλνκαζηηθήο 
πίεζεο, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαη έηνηκνπ γηα ηελ πιήξε θαη θαλνληθή 
ιεηηνπξγία:    
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΑ  ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 1,40      
 

A.T.: 358 
 
ΑΣΗΔ 012.13.1ζρ  Αγσγνί ππό πίεζε από ζσιήλεο PVC-U. Ολνκαζηηθήο πίεζεο 6 at. 

Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D 25mm  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΤΓΡ 6620.1  100,00%  
 
      Αγσγνί ππφ πίεζε κε ζσιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπιν-ρισξίδην (PVC-U), ζπκπαγνχο 
ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1452-2, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-06-02-01 ''Γίθηπα ππφ 
πίεζε απφ ζσιήλεο PVC-U''. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 
α. Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ θαη φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ εηδηθψλ 
ηεκαρίσλ απφ PVC ηεο αληίζηνηρεο νλνκαζηηθήο πίεζεο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ 
έξγνπ (γηα δηάβαζε εκπνδίσλ, νξηδνληηνγξαθηθέο θαη κεθνηνκηθέο αιιαγέο ηεο ράξαμεο θιπ). 
 
β. Οη πιάγηεο κεηαθνξέο ζην εξγνηάμην, ε πξνζέγγηζε, ε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ θαη 
εηδηθψλ ηεκαρίσλ απηνχ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-06-02-01. 
 
γ. Η ηνπνζέηεζε ζην φξπγκα πιαζηηθήο ηαηλίαο ζήκαλζεο, ηνπ ρξψκαηνο πνπ ζα θαζνξίζεη ε Τπεξεζία, 
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ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-06-08-01 ''Σαηλίεο ζεκάλζεσο ππνγείσλ δηθηχσλ''  
 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε ζχλδεζεο ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ ζσιήλεο PVC-U κε πθηζηάκελν 
δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ, νη 
αγθπξψζεηο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ 
άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 
 
Σηκή ελφο κέηξνπ (κκ) σθέιηκνπ αμνληθνχ κήθνπο, αλά δηάκεηξν αγσγνχ θαη αλά θαηεγνξία νλνκαζηηθήο 
πίεζεο, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαη έηνηκνπ γηα ηελ πιήξε θαη θαλνληθή 
ιεηηνπξγία:    
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΑ  ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 1,20      
 

A.T.: 359 
 
ΑΣΗΔ 012.13.6sx  Αγσγνί ππό πίεζε από ζσιήλεο PVC-U. Ολνκαζηηθήο πίεζεο 6 at. 

Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D125 mm  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΤΓΡ 6620.1  100,00%  
 
      Αγσγνί ππφ πίεζε κε ζσιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπιν-ρισξίδην (PVC-U), ζπκπαγνχο 
ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1452-2, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-06-02-01 ''Γίθηπα ππφ 
πίεζε απφ ζσιήλεο PVC-U''. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 
α. Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ θαη φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ εηδηθψλ 
ηεκαρίσλ απφ PVC ηεο αληίζηνηρεο νλνκαζηηθήο πίεζεο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ 
έξγνπ (γηα δηάβαζε εκπνδίσλ, νξηδνληηνγξαθηθέο θαη κεθνηνκηθέο αιιαγέο ηεο ράξαμεο θιπ). 
 
β. Οη πιάγηεο κεηαθνξέο ζην εξγνηάμην, ε πξνζέγγηζε, ε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ θαη 
εηδηθψλ ηεκαρίσλ απηνχ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-06-02-01. 
 
γ. Η ηνπνζέηεζε ζην φξπγκα πιαζηηθήο ηαηλίαο ζήκαλζεο, ηνπ ρξψκαηνο πνπ ζα θαζνξίζεη ε Τπεξεζία, 
ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-06-08-01 ''Σαηλίεο ζεκάλζεσο ππνγείσλ δηθηχσλ''  
 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε ζχλδεζεο ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ ζσιήλεο PVC-U κε πθηζηάκελν 
δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ, νη 
αγθπξψζεηο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ 
άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 
 
Σηκή ελφο κέηξνπ (κκ) σθέιηκνπ αμνληθνχ κήθνπο, αλά δηάκεηξν αγσγνχ θαη αλά θαηεγνξία νλνκαζηηθήο 
πίεζεο, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαη έηνηκνπ γηα ηελ πιήξε θαη θαλνληθή 
ιεηηνπξγία:    
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΟΚΣΧ  ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 8,20      
 

A.T.: 360 
 
ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 22.30.3  Καζαηξέζεηο. Γηάλνημε νπώλ, θσιεώλ, ή αλνηγκάησλ ζε πιηλζνδνκέο. 
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Γηα νπέο επηθαλείαο άλσ ησλ 0,12 m² θαη έσο 0,25 m²  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 2261.Γ  100,00%  
 
      Γηάλνημε νπήο, θσιηάο ή δηακφξθσζε αλνίγκαηνο (ζχξαο, παξαζχξνπ θιπ) ζε νπηνπιηλζνδνκέο 
νπνηνπδήπνηε πάρνπο θαη ηχπνπ, κε ή ρσξίο επίρξηζκα, ζε νπνηνδήπνηε χςνο θαη ζέζε ηνπ θηηξίνπ. 
πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα ή πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο, ε εξγαζία 
κφξθσζεο ησλ παξεηψλ ηεο νπήο ή ησλ παξαζηάδσλ (ιακπάδσλ) ηνπ αλνίγκαηνο θαη ε ζπζζψξεπζε 
ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο ζηηο ζέζεηο θνξηψζεσο.  
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΓΔΚΑ  ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 11,20      
 

A.T.: 361 
 
ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 22.30.4  Καζαηξέζεηο. Γηάλνημε νπώλ, θσιεώλ, ή αλνηγκάησλ ζε πιηλζνδνκέο. 

Γηα νπέο επηθαλείαο άλσ ησλ 0,25 m² θαη έσο 0,50 m²  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 2261.Γ  100,00%  
 
      Γηάλνημε νπήο, θσιηάο ή δηακφξθσζε αλνίγκαηνο (ζχξαο, παξαζχξνπ θιπ) ζε νπηνπιηλζνδνκέο 
νπνηνπδήπνηε πάρνπο θαη ηχπνπ, κε ή ρσξίο επίρξηζκα, ζε νπνηνδήπνηε χςνο θαη ζέζε ηνπ θηηξίνπ. 
πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα ή πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο, ε εξγαζία 
κφξθσζεο ησλ παξεηψλ ηεο νπήο ή ησλ παξαζηάδσλ (ιακπάδσλ) ηνπ αλνίγκαηνο θαη ε ζπζζψξεπζε 
ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο ζηηο ζέζεηο θνξηψζεσο.  
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΔΞΙ  ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 16,70      
 

A.T.: 362 
 
ΑΣΗΔ 8233.5.Υ  ύζηεκα αληίζηξνθεο όζκσζεο 1800lt/εκέξα   
 
      χζηεκα αληίζηξνθεο φζκσζεο 1800lt/εκέξα  , δει. πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε θαη 
ζχλδεζε κε ηα δίθηπα χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ξχζκηζε θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή 
ιεηηνπξγία πεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ κηθξνυιηθψλ εγθαηάζηαζεο θιπ.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΤΟ ΥΙΛΙΑΓΔ ΟΚΣΑΚΟΙΑ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 2870,00      
 
 

1.5 ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ 

A.T.: 363 
 
ΑΣΗΔ 8041.2.2ζρ  Υαιθνζσιήλαο θαηάιιεινο γηα ςπθηηθό πγξό Δμση. Γηακέηξνπ 1/4"  

mm  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 7  100,00%  
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      Υαιθνζσιήλαο ηνπνζεηεκέλνο κε φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο, πιηθά ζηεξεψζεσο 
(απαγνξεχεηαη ε ζηεξέσζε κε ήινπο) θαη ζπγθνιιήζεσο, δειαδή ραιθνζσιήλαο, ζχλδεζκνη, ξαθφξ, ηαχ 
θιπ, επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο     
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΔΡΑ  ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 4,30      
 

A.T.: 364 
 
ΑΣΗΔ 8041.2.3ζρ  Υαιθνζσιήλαο θαηάιιεινο γηα ςπθηηθό πγξό Δμση. Γηακέηξνπ 3/8"  

mm  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Υαιθνζσιήλαο ηνπνζεηεκέλνο κε φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο, πιηθά ζηεξεψζεσο 
(απαγνξεχεηαη ε ζηεξέσζε κε ήινπο) θαη ζπγθνιιήζεσο, δειαδή ραιθνζσιήλαο, ζχλδεζκνη, ξαθφξ, ηαχ 
θιπ, επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο     
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΔ  ΚΑΙ ΓΔΚΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 5,10      
 

A.T.: 365 
 
ΑΣΗΔ 8041.2.4ζρ  Υαιθνζσιήλαο θαηάιιεινο γηα ςπθηηθό πγξό Δμση. Γηακέηξνπ 1/2"  

mm  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Υαιθνζσιήλαο ηνπνζεηεκέλνο κε φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο, πιηθά ζηεξεψζεσο 
(απαγνξεχεηαη ε ζηεξέσζε κε ήινπο) θαη ζπγθνιιήζεσο, δειαδή ραιθνζσιήλαο, ζχλδεζκνη, ξαθφξ, ηαχ 
θιπ, επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο     
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΔ  ΚΑΙ ΔΝΔΝΗΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 5,90      
 

A.T.: 366 
 
ΑΣΗΔ 8041.2.5ζρ  Υαιθνζσιήλαο θαηάιιεινο γηα ςπθηηθό πγξό Δμση. Γηακέηξνπ 5/8"  

mm  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Υαιθνζσιήλαο ηνπνζεηεκέλνο κε φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο, πιηθά ζηεξεψζεσο 
(απαγνξεχεηαη ε ζηεξέσζε κε ήινπο) θαη ζπγθνιιήζεσο, δειαδή ραιθνζσιήλαο, ζχλδεζκνη, ξαθφξ, ηαχ 
θιπ, επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο     
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΙ  ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 6,30      
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A.T.: 367 
 
ΑΣΗΔ 8041.2.6ζρ  Υαιθνζσιήλαο θαηάιιεινο γηα ςπθηηθό πγξό Δμση. Γηακέηξνπ 3/4"  

mm  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Υαιθνζσιήλαο ηνπνζεηεκέλνο κε φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο, πιηθά ζηεξεψζεσο 
(απαγνξεχεηαη ε ζηεξέσζε κε ήινπο) θαη ζπγθνιιήζεσο, δειαδή ραιθνζσιήλαο, ζχλδεζκνη, ξαθφξ, ηαχ 
θιπ, επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο     
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΙ  ΚΑΙ ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 6,95      
 

A.T.: 368 
 
ΑΣΗΔ 8041.2.7ζρ  Υαιθνζσιήλαο θαηάιιεινο γηα ςπθηηθό πγξό Δμση. Γηακέηξνπ 7/8"  

mm  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Υαιθνζσιήλαο ηνπνζεηεκέλνο κε φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο, πιηθά ζηεξεψζεσο 
(απαγνξεχεηαη ε ζηεξέσζε κε ήινπο) θαη ζπγθνιιήζεσο, δειαδή ραιθνζσιήλαο, ζχλδεζκνη, ξαθφξ, ηαχ 
θιπ, επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο     
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΟΚΣΧ  ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 8,30      
 

A.T.: 369 

 
 
ΑΣΗΔ 8041.3.2ζρ  Υαιθνζσιήλαο θαηάιιεινο γηα ςπθηηθό πγξό Δμση. Γηακέηξνπ 1"  mm  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Υαιθνζσιήλαο ηνπνζεηεκέλνο κε φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο, πιηθά ζηεξεψζεσο 
(απαγνξεχεηαη ε ζηεξέσζε κε ήινπο) θαη ζπγθνιιήζεσο, δειαδή ραιθνζσιήλαο, ζχλδεζκνη, ξαθφξ, ηαχ 
θιπ, επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο     
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ  ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 10,50      
 

A.T.: 370 
 
ΑΣΗΔ 8041.3.4ζρ  Υαιθνζσιήλαο θαηάιιεινο γηα ςπθηηθό πγξό Δμση. Γηακέηξνπ 1" 1/8 

mm  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 7  100,00%  
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      Υαιθνζσιήλαο ηνπνζεηεκέλνο κε φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο, πιηθά ζηεξεψζεσο 
(απαγνξεχεηαη ε ζηεξέσζε κε ήινπο) θαη ζπγθνιιήζεσο, δειαδή ραιθνζσιήλαο, ζχλδεζκνη, ξαθφξ, ηαχ 
θιπ, επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο     
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΓΔΚΑ  ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 11,20      
 

A.T.: 371 
 
ΑΣΗΔ 8557.3.6SX  Γηαθιαδσηέο - Γηαλνκείο ηεξκαηηθώλ κνλάδσλ(ch.box) Γηαθιαδσηέο - 

Γηαλνκείο ηεξκαηηθώλ κνλάδσλ(ch.box)  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 33  100,00%  
 
      Γηαθιαδσηέο - Γηαλνκείο ηεξκαηηθψλ κνλάδσλ(ch.box) γηα ζχγρξνλε ιεηηνπξγία ζε ςχμε θαη 
ζέξκαλζε ελδεηθηηθνχ ηχπνπ HITACHI CH-6.0N1   δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη 
ζχλδεζε πξνο ηηο θιηακηηζηηθέο κνλάδεο θαη ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε ηα αληηθξαδαζκηθά ζηεξίγκαηα θαη 
ινηπά πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία γηά παξάδνζε ζε πιήξε θαη 
θαλνληθή ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΟΚΣΑΚΟΙΑ ΟΓΓΟΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 880,00      
 

A.T.: 372 
 
ΑΣΗΔ 8557.1.2ζρ  Υεηξηζηήξηα θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 33  100,00%  
 
      Υεηξηζηήξηα θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ ελζχξκαηα ελδεηθηηθνχ ηχπνπ HITACHI  PC-ART 
 δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε πξνο ηηο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο  θαη ινηπά πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία γηά 
παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΣΡΙΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 135,00      
 

A.T.: 373 
 
ΑΣΗΔ 8557.1.5ζρ  Κεληξηθό ζύζηεκα ειεγρνπ θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 33  100,00%  
 
      Κεληξηθφ ζχζηεκα ειεγρνπ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ HITACHI HC-A16 KNX   
 δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε πξνο ηηο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαη 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο  θαη ινηπά πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία γηά 
παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΔΙ ΥΙΛΙΑΓΔ ΓΙΑΚΟΙΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 3200,00      
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A.T.: 374 
 
ΑΣΗΔ 8537.3.2sx  Αεξαγσγόο από αινπκίλην εύθακπηνο, θπθιηθήο δηαηνκήο κε κόλσζε 

Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ 200 mm  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 35  100,00%  
 
      Αεξαγσγφο απφ αινπκίλην εχθακπηνο, κε κφλσζε θπθιηθήο δηαηνκήο κε ηα εηδηθά εμαξηήκαηα 
ζπλδέζεσο, ηα πιηθά θαη ηα κηθξνυιηθά θαη κε ηελ εξγαζία ηνπνζεηήζεσο γηά παξάδνζε ζε πιήξε 
ιεηηνπξγία    
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΙΑΝΣΑ ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΔΞΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 33,65      
 

A.T.: 375 
 
ΑΣΗΔ 85337.1.1ζρ  Αεξαγσγόο από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα νξζνγσληθήο ή θπθιηθήο 

δηαηνκήο κε κόλσζε   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 34  100,00%  
 
      Αεξαγσγφο απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα νξζνγσληθήο ή θπθιηθήο δηαηνκήο κε κφλσζε νπνησλδήπνηε 
δηαζηάζεσλ, ζειπθσηφο ή θιαληδσηφο θαηαζθεπαζκέλνο ζχκθσλα κε ηνπο Ακεξηθάληθνπο 
θαλνληζκνχο.Πεξηιακβάλνληαη ηα θάζε θχζεσο εηδηθά ηεκάρηα (θακπχιεο, γσλίεο, ηαχ, S θιπ) νη 
θαηεπζπληήξεο αέξα, ηα δηαθξάγκαηα δηαρσξηζκνχ θαη ξπζκίζεσο ηεο πνζφηεηαο ηνπ αέξα θαη ηα ζηφκηα 
ιήςεσο ή απνξξίςεσο αέξα, κε ηηο εληζρχζεηο απφ κνξθνζίδεξν, θαη πιηθά ζπλδέζεσο, ζηεξεψζεσο θαη 
ζηεγαλψζεσο θαη ηελ εξγαζία θαηαζθεπήο, εγθαηαζηάζεσο θαη ξπζκίζεσο    
( 1 Kg )  Υηιηφγξακκν (Κηιφ)  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΙΚΟΙ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 25,00      
 

A.T.: 376 
 
ΑΣΗΔ 8541.1.2Υ  ηόκην  πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα κε απιή ζεηξά ζηαζεξώλ 

πηεξπγίσλ θαη κε εζσηεξηθό δηάθξαγκα Γηαζηάζεσλ 60  X 40 cm Από 
αινπκίλην  

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 36  100,00%  

 
      ηφκην  πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα , δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία 
ηνπνζεηήζεσο ξπζκίζεσο θαη παξαδφζεσο    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΙΑΚΟΙΑ ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 215,00      
 

A.T.: 377 
 
ΑΣΗΔ 8541.2.1Υ  ηόκην  πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα κε απιή ζεηξά ζηαζεξώλ 

πηεξπγίσλ θαη κε εζσηεξηθό δηάθξαγκα Γηαζηάζεσλ 90  X 40 cm Από 
αινπκίλην  
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Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 36  100,00%  

 
      ηφκην  πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα , δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία 
ηνπνζεηήζεσο ξπζκίζεσο θαη παξαδφζεσο    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΔΙΚΟΙ     
 (Αξηζκεηηθώο): 320,00      
 

A.T.: 378 
 
ΑΣΗΔ 8541.1.3Υ  ηόκην  πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα κε απιή ζεηξά ζηαζεξώλ 

πηεξπγίσλ θαη κε εζσηεξηθό δηάθξαγκα Γηαζηάζεσλ 30  X 40 cm Από 
αινπκίλην  

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 36  100,00%  

 
      ηφκην  πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα , δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία 
ηνπνζεηήζεσο ξπζκίζεσο θαη παξαδφζεσο    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 170,00      
 

A.T.: 379 
 
ΑΣΗΔ 8544.1.3Υ  ηόκην νξνθήο, πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα, Φ 125  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 36  100,00%  
 
      ηφκην νξνθήο, πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα, δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία 
ηνπνζεηήζεσο ξπζκίζεσο θαη παξαδφζεσο ζε πιήξε ιεηηνπξγία    
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΙΚΟΙ     
 (Αξηζκεηηθώο): 20,00      
 

A.T.: 380 
 
ΑΣΗΔ 8559.1.1 Υ Αλεκηζηήξαο ειηθνεηδήο ηνίρνπ Γηακέηξνπ παξνρήο 1500m3/h  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 39  100,00%  
 
      Αλεκηζηήξαο ειηθνεηδήο κε ζηεγαλφ κνλνθαζηθφ θηλεηήξα 220 βφιη, 50 πεξηφδσλ πνπ ζπλνδεχεηαη 
απφ ηηο βνεζεηηθέο ηνπ δηαηάμεηο (πεξζίδεο, δηαθφπηεο αλαζηξνθήο θιπ), δειαδή πξνκήζεηα, 
πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε θαη ειεθηξηθή ζχλδεζε γηά παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία  ηνίρνπ Γηακέηξνπ παξνρήο 
1500m3/h  
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΣΡΑΚΟΙΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 400,00      
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A.T.: 381 
 
ΑΣΗΔ 8559.1.2Υ  Αλεκηζηήξαο ειηθνεηδήο παξνρήο 35000 m3/h  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 39  100,00%  
 
      Αλεκηζηήξαο ειηθνεηδήο κε ζηεγαλφ κνλνθαζηθφ θηλεηήξα 220 βφιη, 50 πεξηφδσλ πνπ ζπλνδεχεηαη 
απφ ηηο βνεζεηηθέο ηνπ δηαηάμεηο (πεξζίδεο, δηαθφπηεο αλαζηξνθήο θιπ), δειαδή πξνκήζεηα, 
πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε θαη ειεθηξηθή ζχλδεζε γηά παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία     
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΝΙΑΚΟΙΑ ΠΔΝΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 950,00      
 

A.T.: 382 
 
ΑΣΗΔ 8544.1.2sx  ηόκην νξνθήο, πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα, 35X35  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 36  100,00%  
 
      ηφκην νξνθήο, πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα, δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία 
ηνπνζεηήζεσο ξπζκίζεσο θαη παξαδφζεσο ζε πιήξε ιεηηνπξγία    
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 60,00      
 

A.T.: 383 
 
ΑΣΗΔ 8544.1.3sx  ηόκην νξνθήο ε ηνίρνπ, πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα, κε dumper 

κε dumper 30x30  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 36  100,00%  
 
      ηφκην νξνθήο ε ηνίρνπ, πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα, κε dumper δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά 
επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο ξπζκίζεσο θαη παξαδφζεσο ζε πιήξε ιεηηνπξγία    
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΙΑΚΟΙΑ ΓΔΚΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 210,00      
 

A.T.: 384 
 
ΑΣΗΔ 8544.1.4sx  ηόκην νξνθήο ε ηνίρνπ ,βαξύηεηαο   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 36  100,00%  
 
      ηφκην νξνθήο ε ηνίρνπ ,βαξχηεηαο δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία 
ηνπνζεηήζεσο ξπζκίζεσο θαη παξαδφζεσο ζε πιήξε ιεηηνπξγία    
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΙΑΚΟΙΑ ΠΔΝΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 250,00      
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A.T.: 385 
 
ΑΣΗΔ 8544.1.5ζρ  ηόκην νξνθήο ε ηνίρνπ, πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα, λσπνύ αέξα 

λσπνύ αέξα 30x30  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 36  100,00%  
 
      ηφκην νξνθήο ε ηνίρνπ, πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα, λσπνχ αέξα δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά 
επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο ξπζκίζεσο θαη παξαδφζεσο ζε πιήξε ιεηηνπξγία    
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 195,00      
 

A.T.: 386 
 
ΑΣΗΔ 8077.1  Ληπνζπιιέθηεο θαηάιιεινο γηά ηνλ δηαρσξηζκόλ ιίπνπο Μέγηζηεο 

ηθαλόηεηαο δηειεύζεσο κίγκαηνο 1,0 ιίηξσλ αλά δεπηεξόιεπην  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 29  100,00%  
 
      Ληπνζπιιέθηεο θαηάιιεινο γηά ηνλ δηαρσξηζκφλ ιίπνπο απφ ρπηνζίδεξν ή αλνμείδσην ράιπβα, 
πιήξεο, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε πξνο ην δίθηπν νρεηψλ θαη αεξηζκνχ 
θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία  Μέγηζηεο ηθαλφηεηαο δηειεχζεσο κίγκαηνο 1,0 ιίηξσλ αλά δεπηεξφιεπην  
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΙΑΚΟΙΑ ΠΔΝΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 250,00      
 

A.T.: 387 
 
ΑΣΗΔ 8557.3.1Υ  Δμσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνύ VRF ΦΤΞΗ. 33,5KW/ΘΔΡΜ 37,50KW  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 33  100,00%  
 
      Δμσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνχ VRF inverter ελδεηθηηθνχ ηχπνπ HITACHI RAS-12FSNM 
ΦΤΞΗ.33,5KW/ΘΔΡΜ 37,50KW  
 δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα αεξαγσγψλ, λεξνχ θαη 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε ηα αληηθξαδαζκηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπά πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη 
ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία γηά παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΥΙΛΙΑΓΔ ΠΔΝΣΑΚΟΙΑ ΔΞΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 10560,00      
 

A.T.: 388 
 
ΤΓΡ 8557.3.2Υ  Δμσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνύ VRF ΦΤΞΗ. 69KW/ΘΔΡΜ 77,50KW  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 33  100,00%  
 
      Δμσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνχ VRF inverter ελδεηθηηθνχ ηχπνπ HITACHI RAS-24FSXN ΦΤΞΗ. 
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69KW/ΘΔΡΜ 77,50KW  
 δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα αεξαγσγψλ, λεξνχ θαη 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε ηα αληηθξαδαζκηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπά πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη 
ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία γηά παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΙΚΟΙ ΣΔΔΡΔΙ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΝΝΙΑΚΟΙΑ ΑΡΑΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 24940,00      
 

A.T.: 389 
 
ΑΣΗΔ 8557.3.5Υ  Δμσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνύ VRF ΦΤΞΗ. 7,10KW/ΘΔΡΜ 8KW  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 33  100,00%  
 
      Δμσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνχ VRF inverter ελδεηθηηθνχ ηχπνπ HITACHI RAS-HVNPE ΦΤΞΗ. 
7,10KW/ΘΔΡΜ 8KW  
 δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα αεξαγσγψλ, λεξνχ θαη 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε ηα αληηθξαδαζκηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπά πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη 
ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία γηά παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΔΙ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΚΑΣΟΝ ΔΙΚΟΙ     
 (Αξηζκεηηθώο): 3120,00      
 

A.T.: 390 
 
ΑΣΗΔ 8557.3.6Υ  Δμσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνύ VRF ΦΤΞΗ. 22,40KW/ΘΔΡΜ 25,00KW  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 33  100,00%  
 
      Δμσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνχ VRF inverter ελδεηθηηθνχ ηχπνπ HITACHI RAS-8FSNM ΦΤΞΗ. 
22,40KW/ΘΔΡΜ 25,00KW  
 δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα αεξαγσγψλ, λεξνχ θαη 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε ηα αληηθξαδαζκηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπά πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη 
ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία γηά παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΟΚΣΧ ΥΙΛΙΑΓΔ ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 8370,00      
 

A.T.: 391 
 
ΑΣΗΔ 8557.3.7Υ  Δμσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνύ VRF ΦΤΞΗ. 20KW/ΘΔΡΜ 22,40KW  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 33  100,00%  
 
      Δμσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνχ VRF inverter ελδεηθηηθνχ ηχπνπ HITACHI RAS-8HNPE ΦΤΞΗ. 
20KW/ΘΔΡΜ 22,40KW  
 δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα αεξαγσγψλ, λεξνχ θαη 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε ηα αληηθξαδαζκηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπά πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη 
ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία γηά παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΠΣΑ ΥΙΛΙΑΓΔ ΠΔΝΣΑΚΟΙΑ ΔΞΗΝΣΑ     
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 (Αξηζκεηηθώο): 7560,00      
 

A.T.: 392 
 
ΑΣΗΔ 8857.2.1Υ  Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνύ VRF ΦΤΞΗ.2,80KW/ΘΔΡΜ 3,20KW  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 33  100,00%  
 
      Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνχ VRF inverter ελδεηθηηθνχ ηχπνπ HITACHI  RPF-1.0FSN2E 
ΦΤΞΗ.2,80KW/ΘΔΡΜ 3,20KW 
 δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα αεξαγσγψλ, λεξνχ θαη 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε ηα αληηθξαδαζκηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπά πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη 
ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία γηά παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΥΙΛΙΑ ΓΙΑΚΟΙΑ ΣΡΙΑΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 1230,00      
 

A.T.: 393 
 
ΑΣΗΔ 8557.3.9SX  Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνύ VRF ΦΤΞΗ.4KW/ΘΔΡΜ 4,80KW  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 33  100,00%  
 
      Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνχ VRF inverter ελδεηθηηθνχ ηχπνπ HITACHI RPF-1.5FSN2E 
ΦΤΞΗ.4KW/ΘΔΡΜ 4,80KW  
 δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα αεξαγσγψλ, λεξνχ θαη 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε ηα αληηθξαδαζκηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπά πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη 
ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία γηά παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΥΙΛΙΑ ΓΙΑΚΟΙΑ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 1270,00      
 

A.T.: 394 
 
ΑΣΗΔ 8857.2.4Υ  Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνύ VRF ΦΤΞΗ.5,6KW/ΘΔΡΜ 6,30KW 
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 33  100,00%  
 
      Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνχ VRF inverter ελδεηθηηθνχ ηχπνπ HITACHI RPF-2.0FSN2E 
ΦΤΞΗ.5,6KW/ΘΔΡΜ 6,30KW  
 δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα αεξαγσγψλ, λεξνχ θαη 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε ηα αληηθξαδαζκηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπά πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη 
ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία γηά παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΥΙΛΙΑ ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΟΓΓΟΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 1385,00      
 

A.T.: 395 
 
ΑΣΗΔ 8857.2.5Υ  Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνύ VRF ΦΤΞΗ.7,1KW/ΘΔΡΜ 8,50KW  
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Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 33  100,00%  

 
      Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνχ VRF inverter ελδεηθηηθνχ ηχπνπ HITACHI RPF-2.5FSN2E 
ΦΤΞΗ.7,1KW/ΘΔΡΜ 8,50KW  
 δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα αεξαγσγψλ, λεξνχ θαη 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε ηα αληηθξαδαζκηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπά πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη 
ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία γηά παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΥΙΛΙΑ ΣΔΣΡΑΚΟΙΑ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 1470,00      
 

A.T.: 396 
 
ΑΣΗΔ 8857.2.6Υ  Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνύ VRF ΦΤΞΗ.4KW/ΘΔΡΜ 4,8KW  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 33  100,00%  
 
      Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνχ VRF inverter ελδεηθηηθνχ ηχπνπ HITACHI RPFΙ-1.5FSN2E  
ΦΤΞΗ.4KW/ΘΔΡΜ 4,80KW  
 δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα αεξαγσγψλ, λεξνχ θαη 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε ηα αληηθξαδαζκηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπά πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη 
ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία γηά παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΥΙΛΙΑ ΓΙΑΚΟΙΑ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 1270,00      
 

A.T.: 397 
 
ΑΣΗΔ 8857.2.7Υ  Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνύ VRF ΦΤΞΗ.2,2KW/ΘΔΡΜ 2,5KW  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 33  100,00%  
 
      Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνχ VRF inverter ελδεηθηηθνχ ηχπνπ HITACHI RPΙ-0.8FSN4E  
ΦΤΞΗ.2,2KW/ΘΔΡΜ 2,5KW  
 δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα αεξαγσγψλ, λεξνχ θαη 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε ηα αληηθξαδαζκηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπά πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη 
ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία γηά παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΥΙΛΙΑ ΔΞΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 1060,00      
 

A.T.: 398 
 
ΑΣΗΔ 8857.2.8Υ  Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνύ VRF ΦΤΞΗ.8KW/ΘΔΡΜ 9KW  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 33  100,00%  
 
      Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνχ VRF inverter ελδεηθηηθνχ ηχπνπ HITACHI RPΙ-3.0FSN4E  
ΦΤΞΗ.8KW/ΘΔΡΜ 9KW  
 δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα αεξαγσγψλ, λεξνχ θαη 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε ηα αληηθξαδαζκηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπά πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη 
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ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία γηά παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΥΙΛΙΑ ΣΔΣΡΑΚΟΙΑ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 1470,00      
 

A.T.: 399 
 
ΑΣΗΔ 8857.2.9Υ  Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνύ VRF ΦΤΞΗ.11,20KW/ΘΔΡΜ 12,50KW  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 33  100,00%  
 
      Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνχ VRF inverter ελδεηθηηθνχ ηχπνπ HITACHI RPΙ-4.0FSN4E  
ΦΤΞΗ.11,20KW/ΘΔΡΜ 12,50KW  
 δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα αεξαγσγψλ, λεξνχ θαη 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε ηα αληηθξαδαζκηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπά πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη 
ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία γηά παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΥΙΛΙΑ ΠΔΝΣΑΚΟΙΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 1500,00      
 

A.T.: 400 
 
ΑΣΗΔ 
8857.2.10.Υ  

Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνύ VRF ΦΤΞΗ.14KW/ΘΔΡΜ 16KW  

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 33  100,00%  

 
      Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνχ VRF inverter ελδεηθηηθνχ ηχπνπ HITACHI RPΙ-5.0FSN4E  
ΦΤΞΗ.14KW/ΘΔΡΜ 16KW  
 δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα αεξαγσγψλ, λεξνχ θαη 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε ηα αληηθξαδαζκηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπά πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη 
ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία γηά παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΥΙΛΙΑ ΔΠΣΑΚΟΙΑ ΔΙΚΟΙ     
 (Αξηζκεηηθώο): 1720,00      
 

A.T.: 401 
 
ΑΣΗΔ 8857.5.1Υ  Γηαθιαδσηέο - Γηαλνκείο ηεξκαηηθώλ κνλάδσλ(ch.box) Γηαθιαδσηέο - 

Γηαλνκείο ηεξκαηηθώλ κνλάδσλ(ch.box)  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 33  100,00%  
 
      Γηαθιαδσηέο - Γηαλνκείο ηεξκαηηθψλ κνλάδσλ(ch.box) γηα ζχγρξνλε ιεηηνπξγία ζε ςχμε θαη 
ζέξκαλζε ελδεηθηηθνχ ηχπνπ HITACHI CH-10.0N1  δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη 
ζχλδεζε πξνο ηηο θιηακηηζηηθέο κνλάδεο θαη ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε ηα αληηθξαδαζκηθά ζηεξίγκαηα θαη 
ινηπά πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία γηά παξάδνζε ζε πιήξε θαη 
θαλνληθή ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΥΙΛΙΑ ΔΚΑΣΟΝ ΔΞΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 1160,00      
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A.T.: 402 
 
ΑΣΗΔ 8557.4.5Υ  Γίθηπν ςπθηηθώλ ζσιελώζεσλ θιηκαζηηθώλ κνλάδσλ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 33  100,00%  
 
      Γίθηπν ςπθηηθψλ ζσιελψζεσλ θιηκαζηηθψλ κνλάδσλ θαηάιιεισ δηαηνκψλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα 
ζρέδηα, κε κνλψζεηο, απνρεηεχζεηο θαη θαισδίσζε εληνιψλ ησλ κεραλεκάησλ, αλάξηεζε κεραλεκάησλ, 
βάζεηο ζηήξημεο θαη πιήξσζε κε ςπθηηθφ ξεπζηφ θαζψο θαη δηαθιαδσηεο  
δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε πξνο ηηο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο   θαη ινηπά 
πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία γηά παξάδνζε ζε πιήξε θαη 
θαλνληθή ιεηηνπξγία    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΗΝΣΑ ΥΙΛΙΑΓΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 50000,00      
 
 

1.6 ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΔ  

A.T.: 403  
 
ΑΣΗΔ 9000.3Υ  Αλειθπζηήξαο MRL 8  αηόκσλ πδξαπιηθόο 4 ζηάζεσλ   
 
      Αλειθπζηήξαο MRL 8  αηφκσλ πδξαπιηθφο 4 ζηάζεσλ 
φπσο ιεπηνκεξψο πεξηγξάθεηαη ζηελ Σεxληθή Πεξηγξαθή θαη πξνδηαγξάθεηαη ζηηο Πξνδηαγξαθέο,θαη 
ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο επίβιεςεο ηνπ έξγνπ δει. πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε φισλ ησλ πιηθψλ, 
πξνέιεπζεο εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ φισλ ησλ δαπαλψλ εθηεισληζκνχ, 
κεηαθνξάο θαη πξνκήζεηαο αληηπξνζψπνπ, κε ηελ εξγαζία εγθαηάζηαζεο, εξγαζηψλ ζχληαμεο ζxεδίσλ, 
έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο  θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ, δνθηκψλ θιπ κέxξη παξάδνζεο ζε πιήξε θαη 
θαλνληθή ιεηηνπξγία.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΗΝΣΑ ΥΙΛΙΑΓΔ     
 (Αξηζκεηηθώο): 50000,00      
 

A.T.: 404 
 
ΑΣΗΔ 9000.3.1Υ         Αλαβαηόξην ΑΜΔΑ 

Αλαβαηφξην πδξαπιηθφ ή κεραληθφ γηα ηε κεηαθίλεζε αηφκσλ κε κεησκέλεο θηλεηηθέο ηθαλφηεηεο ή 
εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ θαη ηελ θάιπςε κηθξψλ πςνκεηξηθψλ δηαθνξψλ, θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε ζε 
εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ ρψξν. Η θαηαζθεπή ηνπ ζα είλαη ζχκθσλε κε φιεο  ηηο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο 
αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ θαη ζα θέξεη CE θαηαζθεπήο.  
Υαξαθηεξηζηηθά :  
Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο 1,40κ Υ 0,90κ 
Τςνκεηξηθή δηαθνξά έσο θαη 1,50 κέηξα 
Χθέιηκν θνξηίν έσο 250 θηιά 
Σαρχηεηα <= 0,15 m/s 
Υεηξηζκφο: Έλα ρεηξηζηήξην ζε θάζε ζηάζε κε κπνπηφλ θιήζεο θαη κπνπηφλ αζθαιείαο θαη έλα ρεηξηζηήξην 
ζηελ πιαηθφξκα κε κπνπηφλ θιήζεο θαη κπνπηφλ απεγθισβηζκνχ.  
Γηαηάμεηο αζθαιείαο: Απηφκαηνο απεγθισβηζκφο, ρεηξνθίλεηνο απεγθισβηζκφο ζηελ κνλάδα, κπνπηφλ 
αζθαιείαο (emergency stop) 
Γπλαηφηεηα ηα κπνπηφλ λα έρνπλ θιεηδί γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη ην αλαβαηφξην κφλν απφ ζπγθεθξηκέλνπο 
ρξήζηεο.
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